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УКРАЇНА – ПОСТУП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кононенко П.П. (Київ) 
 

НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕЯ,  НАЦІЯ,  НАЦІОНАЛІЗМ1 
 
У статті досліджується проблема національної ідеї, нації та 

націоналізму в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що 
актуальність та гострота заявленої проблематики має об’єктивний 
характер та зміст на початку ІІІ тисячоліття. 

 
Наші сусіди і колонізатори робили все, щоб ми не одержували 

відповіді на найсакраментальніші питання буття і вічності. І не лише у 
площині: національна ідея, нація, націоналізм, – отже: «хто ми? Чиї, 
яких батьків діти? Ким, за що закуті?», а відтак: «Нащо нас мати 
привела: чи для добра, чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм?..» 
(Т. Шевченко). А разом з тим: чи хоч прагнемо «неложними устами 
сказати правду?!» про себе і світ, як  заповідав нам великий Поет і 
Пророк, найбільший, за визначенням П. Куліша, український історик – 
Тарас Шевченко?!. 

Нещодавно в Міжнародній Академії Управління Персоналом було 
відкрито «Парк Трипільської культури». Тієї культури, що визначається 
світом як основоположна для всієї планетарної цивілізації, а тому якою 
цікавиться розумне вселюдство. Але чи цікавляться по-справжньому (на 
рівні державної програми) трипільською культурою українське 
суспільство, його еліта, тим більше, що та культура – наша Праматір?! 

У 90-х роках ХІХ ст. видатний український вчений етнічного 
чеського походження Вікентій Хвойка здійснив вселюдський подвиг, 
довівши: трипільська культура була славною реальністю, і була вона на 
Теренах Праукраїни (а також Молдови й Румунії). Те збіглося з великим 
українським суспільно-політичним рухом за суверенітет і внесло суттєві 
корективи не тільки в мислення і почуття відкриття українців, а й у 
свідомість всієї Європи. 

                                           
1 Продовження. Початок у томі ІV. 
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Розгорнути б дослідження нашої цивілізаційної колиски! Проникнути 
б у справжні таємниці Буття й свідомості нації! І тим самим через 
минуле прозріти контури майбутнього. Та це рішуче відмітало 
російсько-імперські псевдоісторичні екзерсиси, тому В. Хвойці було 
поставлено найжорсткіші перешкоди. На дослідження було накладено 
табу. 

Новий етап національно-державного відродження у 90-х роках ХХ ст. 
відродив і надії на кардинальні зміни як політики, так і наукових, 
зокрема, методологічних векторів та орієнтацій. І проникливіші з 
археологів мужньо взялися за дослідження «черепків і могил» історії. 
Відкрилися заманливі перспективи. 

Та скоро виявилося, що імперіалізм і сталінізм ще живе не так у 
мавзолеї мертвих вождів, як у черепах живих людей. Імітуючи новочасні 
підходи, деякі історики почали реанімувати стару міфологію, у тому 
числі й про Трипільську цивілізацію та українську етноеволюцію. І тоді 
постала в усій гостроті проблема боротьби з дрімучим затемненням 
свідомості навіть відомих наукових чиновників, які, спекулюючи 
новотворами словесних комбінацій, виявили нахил до реанімації старих 
ідеологем. 

Ось що говорив про це відомий археолог Іван Черняков на вже 
згадуваній конференції у МАУПІ: «Головними особливостями 
трипільської культури є: величезна територія поширення пам’яток, яка 
займає 200 000 квадратних кілометрів на території сучасної 
Правобережної України та Молдови; досить тривалий час розвитку 
(протягом майже 2 000 років – з кінця VІ – початку V тисячоліття до 
нашої ери до кінця ІV – початку ІІІ тисячоліття до нашої ери), створення 
гігантських агро поселень площею у 150-500 гектарів у центральній 
частині на Уманщині, найдавніших курганних (складних за 
архітектурою і соціальним змістом) могильників в Усатово, яскравих 
зразків за плануванням двоповерхових будинків, кераміки, культових 
статуеток людей і тварин, прогресивного розвитку землеробського і 
тваринницького господарства, різних ремесел, включаючи 
металообробку. 

Честь відкриття трипільської культури на Україні належить 
видатному вченому Вікентію Хвойці, який в 1893 році вперше виявив на 
території Києва залишки трипільського поселення. Пізніше південніше 
Києва біля села Трипілля, міста Ржищева та інших населених пунктів 
йому вдалося дослідити інші поселення цієї культури, що дало йому 
підставу для виділення окремої культури найдавніших землеробів на 
території України, зробити відому серед вчених доповідь на ХІІІ 
Археологічному з’їзді в 1905 році в Катеринославі (тепер 
Дніпропетровськ) "Початок землеробства та бронзовий вік в Середньому 
Подніпров’ї", що стала основною теоретичною і практичною базою для 
подальшого розвитку трипіллязнавства. 

З того часу минуло 100 років, і археологами досліджена велика 
кількість пам’яток трипільської культури. Та – незважаючи на досить 
значний фонд відкритих археологами джерел, трипільська культура все 
ще залишається найменше дослідженою серед інших культурно-
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історичних утворень енеолітичної доби Європи. Жоден з найяскравіших 
її археологічних об’єктів не був до кінця досліджений з включенням 
всього арсеналу сучасних наукових методів археології та природничих 
наук. Весь фонд артефактів трипільської культури до сьогодення не 
систематизований, а публікація археологічних досліджень перебуває на 
низькому рівні. Все це призвело до відхилення від наукового осмислення 
феномена трипільської культури, до створення неспеціалістами 
примітивно-фантастичних гіпотез. 

Серед цих примітивно-фантастичних гіпотез мають місце різного 
ґатунку пояснення  надзвичайно високого техніко-культурного рівня 
розвитку племен цієї культури порівняно з іншим населенням Землі того 
часу. Це і  створення ракет, нібито знайдених до Другої світової війни на 
Хрещатику в Києві, і організація оснащеного вітрильного флоту і 
зникнення трипільських поселень на території України в результаті 
всесвітнього потопу, і організація культового центру для всієї північної 
півкулі Старого Світу на Кам’яній Могилі, винайдення там шумерської 
писемності, і твердження про утворення праслов’янської найдавнішої 
держави Арати, про надзвичайну цивілізаторську місію трипільських 
племен у поширенні знань у всьому Світі, включаючи цивілізації 
Європи, Африки та Азії (у тому числі Індії та Китаю). Всі ці пояснення 
не мають наукового обґрунтування і оформились у часи колосальних 
геополітичних змін після розпаду Радянського Союзу та організації 
нових держав. Ці напрямки до якоїсь міри відповідають особливому 
захопленню деяких людей  фантастичними поясненнями щодо пірамід 
Стародавнього Єгипту, яке на Заході отримало спеціальну назву 
"пірамідові діотології". 

Проблема розвитку та зникнення трипільської культури, історичної 
долі її племен цікавила вчених від самого початку відкриття цих 
археологічних пам’яток. Треба відзначити, що їх першу історичну 
інтерпретацію зробив В.Хвойка. На початку ХХ століття він вважав, що 
племена землеробської трипільської культури Подніпров’я поклали 
початок "протослов’янського" (індоєвропейського) населення України. 
На противагу цьому, Е.Штерн висунув ідею про трипільську 
батьківщину у північному Причорномор’ї стародавніх фракійсько-
фрігійських племен Балкан і Малої Азії (включаючи мешканців 
стародавньої Трої), та племен острівної Греції, що створили мікенську 
цивілізацію і заснували "праеллінську" культуру. Для першого етапу 
вивчення трипільської культури характерне надзвичайне захоплення 
вчених загальними проблемами розповсюдження культур "мальованої 
кераміки" у Старому Світі від Китаю, Середньої, Малої Азії до Балкан і 
Подунав’я та їх зв’язок з розселенням індоєвропейців у пізні часи 
(М.Біляшівський, О.Спіцин, Б.Грозний, Г.Чайлд, І.Мещанінов, М.Марр), 
з розселенням трипільців неситів у Малій Азії (Б.Грозний, М.Болтенко»1. 

Не тільки можна, а й треба було за ціле століття розібратися з 
хитросплетіннями як історії, так і наукової думки. Та й нині бачимо 

                                           
1 Українська газета. – 2004. – № 38. – 14 жовтня. – С. 6-7. 
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інше: боротьбу, в якій кожен відстоює «свою» правду. Так, відкриття 
хліборобних міст епохи енеоліту між Південним Бугом і Дніпром стало, 
по суті, повторним прочитанням трипільської культури. Однак ця тема 
не є пріоритетною в Інституті археології, – вважає етнолог, директор 
Тальнівського музею історії хліборобства Вадим Мицик. – То держава 
грошей не виділяє на дослідження, то археологи-посадовці 
дотримуються думки, що жодних праміст в Україні нема, а трипільська 
культура є семітською за походженням. За відправну позицію доктор 
історичних наук Л.Залізняк взяв ту версію, яка існувала в перші роки 
дослідження трипільської культури (В.Городцов, О.Спіцин): мовляв, 
предки трипільців приїжджали  з Малої Азії, де всі племена були 
семітськими. Він заселив малоазійцями Балкани, Індію, Аравію. Але ж 
Мала Азія набагато менша навіть за Балкани. 

Леонід Залізняк стверджує, що трипільці були з "темною 
пігментацією, скошеним чолом і великим носом своєрідної форми". 
Яким чином він це встановив – не каже. Та й наука таких 
антропологічних даних на знає, адже шкіра не збереглась, а писемних 
пам’яток тоді ще не було. Провідний український антрополог, доктор 
історичних наук, професор Сергій Сегеда стверджує, що в давні часи 
упродовж багатьох тисячоліть в Україні переважав саме 
середньоєвропейський тип населення. 

Л.Залізняк обстоює думку, що багато тисячолітня культура 
хліборобства в Україні теж прийшла з Малої Азії. Але ж, починаючи з 
неоліту, всі історичні культури, які розвивалися на українських землях, 
були хліборобськими. Він вважає, що трипільці були споріднені із хатто-
хуритами Малої Азії VІІ-ІV тисячоліття до нашої ери. Оскільки у мові 
трипільців є запозичення шумерських, афро-азійських термінів, то, 
очевидно, було кілька хвиль міграцій не тільки хатто-хуритів, а й інших 
народів. І от Л.Залізняк робить парадоксальний висновок: оскільки ті 
народи не є індоєвропейцями, а українці належать до індоєвропейців, то 
"нема підстав вважати трипільців українцями. Українська мова й 
культура принципово відрізняються від мови стародавніх народів 
Близького Сходу і їхніх родичів трипільців". 

Чи правильно трипільську культуру називати цивілізацією? Про це 
точилася дискусія на науковій конференції в МАУПІ. Інститут 
археології цей термін не сприймає, як це було за радянських часів. Але 
якби ж такого розмаху набула культура Кукутені в Румунії, то її б 
обґрунтували як цивілізацію, і про це знав би весь світ. «Рівняймося на 
тих, хто належно цінує своє рідне» (О.Мельник). 

Чи має усе згадане для нас важливе значення? Безумовно, бо 
ставлення до трипільської культури визначає ставлення й до інших 
етапів та форм світової цивілізації, а тим самим – і до українського 
етногенезу. А саме: якщо Трипільська доба – праукраїнська, то це 
зобов’язує відповідним чином бачити й себе: з глибини та з середини. 
Якщо то були семітські утвори, то або на нашій землі культуру творили 
інші,  ми були тільки при інших або й поза ними, або ж і ми … семіти. А 
тоді еволюція нашого родоводу, що означає – й етнонаціональної ідеї, 
буде мати або індоєвропейське, або семітське начало та наповнення. І ми 
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зможемо по-справжньому пізнати себе – як колишніх, так і теперішніх, 
лише ставши на ґрунт або однієї, або іншої домінанти. Або… зовсім 
іншої – дійсно наукової концепції, щоб реально дослідити і відповісти: 

– То хто ж ми – чиї, яких батьків діти?!.. І чи ми, аналогічно до 
високорозвинених народів, будемо вважати все витворене на рідній 
землі своїм, чи  ті неоціненної ваги здобутки віддамо іншим? Як 
безбатченки, люди без душі і розуму, без минулого, а тому й без 
майбутнього?!.. 

Відкрита М. Грушевським на Чернігівщині Мезенська стоянка, що 
нараховує до 20 тисяч років, та Кам’яна Могила під Мелітополем, якій 
10-12 тисяч років1, а також численні поселення на Причорномор’ї, в 
Карпатах, під Миколаєвом і Києвом і в самому Києві – належать до 
найзначніших пам’яток найдавнішої світової культури. І вони не 
мовчать, вони говорять: і яким було Буття наших далеких прапредків, і 
яке виробництво, якими були сімейно-родинні відносини та суспільний 
лад, і якими були світосприйняття та світорозуміння, вірування, 
традиції, навіть –  художні смаки та етичні норми (див.: Кононенко П.П. 
Українознавство. Підручник. К., 1996: розд. Україна – культура; релігія-
філософія-мистецтво). І говорять не тільки залишками колишніх 
протоміст, будівель, поховань, кераміки, оборонних споруд, 
хліборобського та скотарського реманенту2. 

Маємо всі підстави тішитися, що в українців збереглися залишки 
свідчень, зафіксованих на письмі, і ті пам’ятки відповідають нам і на 
питання про зміст та еволюцію нашої етнонаціональної ідеї. Має у цьому 
плані значення й Кам’яна Могила, котра засвідчує наявність писемності 
на нашому Терені ще 10-12 тисяч років тому. І мають епохальне 
значення такі першотвори про події ще перших століть нашої ери, як 
«Велесова книга» і «Літопис Аскольда» та праці зарубіжних державців, 
істориків, мандрівників3. 

Після появи «Слова о полку Ігоревім» можна було почути: але є 
сумніви, що то автентичний твір! Та пригадаємо: спочатку наші сусіди 
поставили під сумнів, проте згодом не лише визнали, а й привласнили 
«Слово о полку Ігоревім», бо інакше не складалося з їхнім 
«старшинством» та «первородством», – а після того, як визнав 
зарубіжний світ, росіяни не тільки визнали «Велесову книгу», а й 
оголосили її … «російським національним міфом». Малороси ж 
сумніваються, а то й відмежовуються від першотворів. Одні тому, що 
стають перед потребою або переписати свої практично антиісторичні 
твори, або й викинути їх на смітник. Інші тому, що стали жертвами 
ідеологічної обробки й ніяк не можуть сповнитись гідності й стати 
самодостатніми господарями та творцями власної долі. 

А роль «Велесової книги» та «Літопису Аскольда» якраз і полягає у 
прямому зверненні пра-пра-пращурів до нашої етнонаціональної 
свідомості й гідності. 

                                           
1 Див.: Українознавство. – 2003. – № 4 (9). 
2 Див.: Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2000. 
3 див.: Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія у 2-х книгах. – К., 1996. 
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8. Обидва твори відображають події другої половини 1-го тисячоліття 
нашої ери, віддзеркалюючи і їхню передісторію в причинах і наслідках. 

Отже, йдеться про нашу минувшину, від якої ми з різних мотивів, 
але, як правило, відмовлялися: вона, мовляв, спільна – або германо-
слов’янська, або східнослов’янська. Так і не ставлячи питання: а чи 
існували і які ж тоді були українці?.. 

Нагадаємо: у свій час не лише в Римській імперії, а й у імперії Карла 
Великого становище європейських народів було ідентичним нашому. 
Але жоден з тих народів не відмовляється від своєї праматеризни! Бо 
інакше вона належить кому? Якщо не їм, то семітам, а коли не семітам, 
то що – марсіянам?.. І це за умови, що наші пращури були мудрішими, 
допитливішими й далекогляднішими: ще в «Літописі Аскольда» 
дошукувались істини – «звідки пішла руська земля…» 

Символічною парадигмою є і зачин «Велесової книги»: «А дарма 
забуваємо давні добрі часи. Та йдемо куди – невідомо». Бо й уроки 
минулого, вважає автор пратвору, надзвичайно повчальні, і в майбутнє 
іти без осмислення досвіду – то йти із заслоненими очима та порожньою 
душею. 

З цієї причини автор дивиться широко й заглядає у глибінь 
часопростору, і ми бачимо: той далекий світ настільки таємничий, 
наскільки разом з тим і суголосний нам, навіть – на грані ХХІ століття. 

Насправді: «Велесова книга», – зазначає Валерій Шевчук у передмові 
до прекрасних переспівів «Велесової книги» Миколою Карпенком (К., 
2004), – викликає безліч думок та асоціацій – це твір, який потребує 
осмислення в багатьох параметрах. Надзвичайно цікавий він для 
історика: одне те, що маємо писану історію племен празько-корчацької 
культури з її мовою, звичаями, релігією, господарством, виходами у степ 
і відходами на північ…, а друге, перед нами причинок до історії 
Деревлянського князівства, яке існувало не одне століття і твердо 
фіксується за перших київських князів. Дає безліч фактів пам’ятка до 
загальної української історії, зокрема степової та кримської… Для 
висвітлення історії української державності тут також знайдеться чимало 
фактів, а саме про державні утворення докиївського періоду, чимало є й 
про сам Київ, про різні епохи в житті наших предків, Антську державу. Є 
матеріали не лише до історії релігії, але й соціально-економічного 
побуту… Не менш цікава книга етнографам та фольклористам, 
соціологам, історикам права, а, передусім, літературознавцям, адже 
перед нами… один із епосів, у якому реально бачаться засновки епосів 
пізніших; водночас це зразок протолітопису…» 

Протолітопису Буття і Свідомості праукраїнців, а тим самим – і 
зародження та формування їхньої етнонаціональної ідеї. 

Ну й справді: з сюжету бачимо і численні картини внутрішнього 
життя, і спогади або картини боїв з перським полководцем Дарієм, 
готами і гунами, греками, римлянами і варягами, хазарами, численними 
сусідніми племенами – та розповідь про все те не є головною метою. 
Головна мета – то осмислення як боїв, так і причин перемог чи поразок, 
а тим самим – сенсу багатовікового розвитку, відповіді на питання: як 
жили, чим стали, куди йдемо?... 
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У чому ж той сенс за автором Велес-книги? 
У відповіді: щоб мати бажане життя – потрібно за нього боротись! 

Потрібно воліти добра. А вища форма Добра – то стати і бути собою на 
власній Землі.  

Пригадаймо Мацціні: «Без країни у вас немає ні імені, ні прикмет, ні 
голосу, ані прав чи доступу як братів до товариства Народів. Ви 
байстрюки Людства… Не відволікайтеся ідеєю поліпшення ваших 
матеріальних умов, поки спершу не вирішите національного питання». 
Прекрасно було сказано! Але сказано було ідеологом «Молодої Італії» 
аж у ХІХ столітті! 

Автор «Велесової  книги» мислив і писав на тисячу років раніше: 
…Се ви перші були, хто вклонився Триглаву,  
а Триглав – суть Сварог, і Перун, й Світовид, –  
і на них споконвіку тримається світ,  
що являє нам Яву, і Наву, і Праву 
…Бог війни й боротьби, віщий грім з ясноти,  
що веде нас до бою дорогою права!.. 
Із твоєї руки нам зліта Матір-слава,  
і до тризни великої правиш нас ти. 
…Се бо тайна велика: пресвітлий Сварог 
в одночассі – то суть і Перун з Світовидом –  
вони в Сварзі навіки поєднані з Дідом,  
яко світлий Триглав, 
  Бог богам, вічний Бог. 
Бо в людському житті, та й по всі наші дні, –  
Білобог з Чорнобогом у вічній борні. 
І щоб світ наш тримавсь, 
  не скривилася путь, – 
Світовид і Перун у Сварозі живуть. 
…Се ж бо Велес навчив 
  праотців наших землю орать, 
засівати цілини і жати снопи колосисті –  
і при вогнищі ставить, у хаті, на ріднім обійсті,  
божий Сніп, як святиню, як вищу земну благодать… 
Слава ж нашим батькам –  
  матерям  і вітцям, що вели 
нас ізмала за руку 
  в любові до рідного Бога,  
що із правої стежки для нас починалась дорога –  
і за мірою права  
  ми в світі живем, як жили. 
…Од вбережжя морського,  
  од Годського моря,  
в давнину ми ішли ген до Дніпра і далі… 
…та метались в степах поміж ордами вражими. 
"Ой, не стане добра, як ми разом не зв’яжемо 
силу родів своїх, давши їх на поталу!" 
Як до мислі не візьмемо міту святу: 
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праотців голоси до єднання покликали!.. 
Дослухаймося їх, бо не може буть інако,  
бо загубимо силу і славу отут… 
Осідаймо в степах – там, де предки сиділи… 
Тому, що не завжди гуртувалися та боролися, зневажали богів і 

князів, Наву, Яву та Праву, – то 15 віків знемагали в яремному рабстві. 
Ждали, що волю і щастя даруватимуть нам боги. 

Та горе призвело до прозріння: 
…Огнищанами будьмо у рідному домі: 
висіваймо зерно, випасаймо гурти,  
яко гридні, а не безсловесні скоти, 
не оті овечата, які несвідомі 
…Яко орії давні – не греці оті,  
із ромейських земель, зпонад Годського моря, 
що в невігластві власнім немудре говорять 
і про нас, і про наші храмини святі. 
Не вони ім’я слави, а ми несемо –  
і ту славу бороним, йдучи на заліза 
чужинецьких мечів, коли ворог налізе, –  
чей же ми не бики, щоб вдягати ярмо! 
…Ми на землях своїх зроду вільно жили… 
І про русичів славу клекочуть орли –  
…А звідкіль наші роди, звідкіль племена,  
хто се мудро вчинив і хто дав їм наймення?.. 
Від Сварожичів наших се благословення… 
…На семи великих Ріках утворилися ті роди, 
як за морем проживали ми в Зеленому Краю –  
у літа тамті далекі, ще задовго до ісходу 
у Карпатські зелен-гори,  
  в землю Київську свою 
літ за тисячу і триста 
  до того, як стались готи… 
В далеких переходах зазнали багато страждань 
…І взяли мечі ми в руки,  
  і свій рід ми боронили –  
за життя своє ми бились,  
  і за наших животин; 
І в Перуна-громовержця 
  одного ми попросили: 
або жити – або вмерти,  
  або воля – або згин! 
…Отож Бог наш – Сварог – для племен і часів,  
роду нашого славного, що не змаліє!.. 
А сей рід – то є витязі наші од Кия 
аж понині, до київських наших князів. 
…У нас води й бори, і луги трав’яні. 
І напохваті меч. 
  І наш муж на коні… 
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…І пішли – Орій, Кий,  
  а за ними і Щек, і Хорив,  
троє в батька синів,  
  роздивлятися землі незнані… 
І ми бачимо днесь,  
  живучи у трудах і старанні, – 
Що слов’янський наш рід 
  Сам себе в тих походах творив! 
…Відчинить їм браму наш Батько Перун,  
покличе на луки Сварожі… 
А слава воскресне у рокоті струн –  
і стане в Русі на сторожі. 
…Так постають Краса і Врода, у рідні ваблячи краї, –  
Бо лиш тоді жива Природа, коли ми чуємо її. 
Коли в душі мов щось проснеться 
  і диво-спів народиш сам, –  
як серце раптом відгукнеться 
  траві, і водам, і лісам… 
…Собіособство мудрим не стане: 
окремішність роду не множить сили!.. 
…Батько Орь був попереду – князь племенам… 
Після – син його Кий на Русі провідничив. 
…О нападники готи! Були й відбули… 
Тільки кров, що у пам’яті, не висихала. 
Нас підтримали ільмри… Земля нас тримала,  
бо ми Сонце і Небо на стягах несли! 
…Кий у Києві сів – і нам зичить добра. 
Спільно зводимо Русь – городи й заборола… 
І куди б наших предків не поверталися чола –  
не поступимось Руссю, не підем з Дніпра. 
Ся земля – наша Мати від діда-отця,  
і ми з нею пребудемо – аж до кінця. 
Рід Щека приходить до Дніпра з Карпат. 
…І такою була Матір-слава завжди –  
і як русичі лендами до Лукомор’я 
прагли наших богів занести – і край моря 
угніздитися мали, прийшовши сюди. 
Грецькі колонії прагнуть диктувати свою волю –  
…тож до моря притиснути греків пора! 
І страшити й гонити у грецькі краї,  
бо ж то руська земля єсть – і паства, і лови, –  
і за неї лилось много руської крові, 
і там руські тіла укривали її 
…І з’єдналася Русь задля волі і ладу –  
най бо Скитія буде у русів одна! 
…А любили свій край – всім лицарством своїм: 
краще вмерти – чим здатися на спотикання, 
бо куди ж ти підеш у годину смеркання,  
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як од вогнищ святих – тільки попіл і дим? 
Як під небом притулку не знайдем ніде?.. 
І се мовим услід за отцями й дідами: 
  "ПОБОРІМОСЬ!" 
Мати-Слава обіцяє перемоги. 
…А вмирати не страшно – у вічність той піде,  
як і всі у свій час туди підемо ми. 
А тому і йдемо. Божих знаків свідомі,  
що земна то все тлінь, що малі ми тут є… 
А жива наша слава – в Матір-славу тече –  
і пребуде у ній, поки й світу земного. 
Нападають вороги – і квилить Мати-Земля. 
…І кличе вона оборонця – йому свої мовить жалі… 
Як День умирав без Сонця –  
  отак ми умрем  без Землі. 
Що ж дає енергію цьому переконанню? 
…А дарма забуваємо давні добрі часи 
та ідемо куди – невідомо… 
Чень поглянеш назад – голоси, голоси –  
звідтіля, з праотецького дому. 
Та стидаємось Яву, Наву й Праву ми знать: 
ну, а що ж то вкруг гирла земного?.. 
…Душі пращурів нам в світ надій і тривог 
днесь од Ірію зорями світять 
Вірність життю та вітчизні дає сили перемагати і персів, і готів, і 

греків, і римлян, і хозар: 
…В нас же батьківська віра  
  і правда своя на віки. 
…З Дніпра по Дунай – а все отчий край… 
…Тримайтеся, браття, плем’я за плем’я,  
  тримайтеся рід за рід! –  
і бийтесь за себе на землі своїй, 
яка належить нам і ніколи іншим. 
…йдем на Хорсунь! Туди, де морські береги,  
там за сльози уведених дочок дадуть,  
за неволю синів в рабство греками взятих: 
нам ні срібла, ні злата не треба до плати –  
хай посічені голови їх упадуть! 
…"Муж ідучи додому, не правий, якщо лише 
заявляє про права, і правий, якщо слова його  
з ділами збігаються" 
…А ми родичі всі, а ми всі кревняки –  
про се каже нам кров наша віща… 
Вибирали князів – і так правились ми 
аж п’ятнадцять віків через віча. 
Кожен вправі там був своє слово ректи –  
і казати, і мислить інако… 
…А те право утратили ми од хозар, по Трояню. 
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Та воїни прийшли і сказали: "Се дух нам воскрес!" 
І славу богам заспівали ми потім,  
і жертву творили в молитві-хвалі… 
Хозари потяті були до землі. 
А також і готи. 
…І сказала Руськолань: 
"треба немало старатися 
щоб утворилася земля наша" 
За десять віків походів багато чого забулось 
…Давній рід на окремі зійшов племена: 
ті поляни, ті сваредзі, ті деревляни, –  
а то ж рідні все русичі од Руськолані… 
А ще сумь, весь і чудь – як чужа чужина. 
Звідтіля і усобиці… 
…А де ж то ми вільного знайдем життя,  
якщо не в собі, не на рідному полі? 
…А тут бо – за тисячу літ і три – сто,  
як почати лічбу од ісходу Карпатського, –  
злий-жорстокий Аскольд, од варягів ото,  
та й приліз до слов’янського племені наського. 
Та маємо жити правдою наших Богів! 
Бо де нема злагоди – там буде біда… 
І через нашу роз’єднаність подолали нас Аскольд і Рюрик. І тому –  
…"Наші праотці йдуть по висхлій землі… 
і так ми не маємо Краю того і землі нашої… І хрещена Русь 

сьогодні" 
І маємо знову боротись за волю і Землю нашу! 
Шкода, що не можемо вдатися до широкого аналізу стилю прамови, 

бо, по-перше, внутрішній лад кожної мови – то лад природи й душі 
народу, – а переклад (чи переспів) неминуче вносить корективи до 
першотвору; і, по-друге, тому, що мова "Велесової книги" прямо 
співвідноситься з часом "Літопису Аскольда" (про 860-867 рр.), і тоді, як 
і всі мови світу, вона була дещо відмінною від сучасної і словниковим 
запасом, і евфонією, хоча ще тоді нашу прамову і великі мужі Кирило та 
Мефодій, і морави та чехи й болгари визнали "найпрекраснішою 
руською мовою". 

Одначе й у реставрованій формі мова "Велесової книги" вражає не 
тільки стилістично-семантичним, а й змістовно-ідейним багатством, 
наснажує роздумами, зачаровує почуттями. Та хіба й дивно? Автор 
зображує буття і рух свідомості поколінь у вражаючій повноті 
часопростору діянь  людей, а це робить розповідь ліричною і епічною, 
драматичною й трагедійною – тож засвідчує як багатство внутрішнього 
життя наших далеких пращурів, так і природу ідейно-художнього 
синкретизму нашої мистецької творчості. 

В підручнику "Українознавство" (глава "Релігія – філософія – 
мистецтво") вже говорилося про деміургічні чинники того синкретизму: 
форми буття визначали форми творчості (єдності фольклору, пісні, 
музики, театралізованих дійств); а форми свідомості – органічний синтез 
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емоційних, раціональних і досвідних начал, вірувань, філософських 
поглядів і міфологічних та міфотворчих світоуявлень – про людину й 
народ, про Небо і Землю, мораль і закон, життя і смерть, славу й ганьбу, 
їхні родо-племенні джерела, координати та категорії. 

Вагомість, масштаби зображеного й вираженого в геніальному 
праепосі постануть у адекватних формах та вимірах, коли врахуємо: 
зображується процес розвитку життя щонайменше за півтори тисячі 
років, і до того ж – життя народу, сущого на серединній землі планети: 
по ній пролягали шовковий шлях до Китаю, походи Олександра 
Македонського до Індії, шлях – із Варяг у Греки і з Європи до широт 
Сходу. При цьому маємо на увазі не лише фізико-географічний бік 
справи, а й роль цієї землі в міжнародних взаємовідносинах: 
цивілізаційних, культурних, торгово-економічних, освітніх, релігійних, 
наукових, військових. Зрештою, енергетику цієї Землі, визначену 
провінденційно, а тим самим і – харизму етносу. 

Зокрема й те, що безмежна Земля Київської держави з усіх боків, на 
кордонах сухопутних, морських і річкових була відкритою для 
перманентного проникнення. Та земля задовольняла потреби й осілих, і 
кочових племен, була багата всім, – тому вабила й "зобов’язувала" 
битися за неї. А це формувало не тільки спосіб життя, а й характер 
людей – трудівників і воїнів водночас, провідні риси екзистенції 
автохтонів. 

Гідні подиву і захоплення можливості людини та мови: все те 
громадище віків і подій, помислів, почуттів і діянь, вірувань, устремлінь 
і пророцтв виразити гранично об’ємно й довершено в Слові!  

Викладачі, дослідники зарубіжної літератури з високим пафосом 
показували, як майстерно зобразив щит Ахілла Гомер або меч 
Дюрандаля чи ріг Карла Великого автор "Пісні про Роланда". І то не 
тільки вражало, а й потрясало! 

На жаль, наші дослідники і педагоги аналогічною мірою не розкрили 
нам велич вітчизняних шедеврів: і хай сусідам те було не з руки, бо 
шедеври не були їхніми, а визнати пріоритет українців вони не хотіли з 
"принципових" міркувань: тоді б в іншому світлі, як еллінська Греція й 
Рим, постали Україна та ті сусіди. А українським дослідникам забракло 
знань або натхнення чи й професіоналізму, а то й мужності: треба ж бо 
було протистояти фальсифікаторам, котрі сиділи при владі й повелівали 
не лише тілами, а й душами. А прагнулося ж чинів і достатку, часом – то 
й слави. Тож на мораль і совість, патріотичні обов’язки можна було або 
закрити очі, або й начхати… 

Як закрити "більма" й на історичну правду, котра поставала з тих 
давніх шедеврів:  ще ж у "Велесовій книзі" було дано відповідь і на 
питання "звідки пішла руська земля"; і на те, що ж визначило характер 
розвитку та причини й наслідки багато тисячолітньої боротьби за власну 
долю й свободу. Тобто, те, що стало формотворчою енергією, 
деміургічною силою кристалізації спочатку родової й етнічної, а в 
кінцевому наслідку – етнонаціональної державницької ідеї. 

Ось що знаходимо в тексті:  
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"Се ви перші були, хто вклонився Триглаву, а Триглав – суть Сварог, 
і Перун, й Світовид"; 

"Слава ж нашим батькам – матерям і вітцям, що вели нас ізмалу"; 
Вороги прагнули роз’єднати нас, та ми зрозуміли: "Ой, не стане 

добра, як ми разом не зв’яжемо силу родів своїх"; 
"А звідкіль наші роди, звідкіль племена, хто се мудро вчинив і хто 

дав їм наймення?.. Від Сварожичів наших се благословення…"; 
Доля ганяла по лісах і пустищах, по своїх і чужих землях – "І взяли 

мечі ми в руки, і свій рід ми боронили, за життя своє ми бились…"; 
"А сей рід – то є витязі наші од Кия аж понині, до київських наших 

князів", а зачинався ще з Орія; 
Нав’язують нам думку про нашу залежність – і державну, й етнічну – 

від когось, та то – олжа: бо «слов’янський наш рід сам себе в тих 
походах творив!»; 

Насаджують думку, що ми – люди нерозумного краю, без доблесті й 
честі, та брехня спливе, а "слава воскресне у рокоті струн – і стане в Русі 
на сторожі!" – бо ж ми мали не тільки мужніх князів, а й мудрих Боянів; 

Тих Боянів, що жили і славою батьків (родів та племен), і Духом 
землі й усвідомлювали: "Так постають Краса і Врода, у рідні ваблячи 
краї, – Бо лиш тоді жива Природа, коли ми чуємо її: Коли в душі мов 
щось проснеться і диво – спів народиш сам, – як серце раптом 
відгукнеться траві, і водам, і лісам"; 

Тож усвідомлюємо: готи, гуни, хазари – були й відбули, ми ж 
зводилися на ноги, бо "Земля нас тримала… Тільки кров, що у пам’яті, 
не висихала, – бо ми Сонце і Небо на стягах несли!"; 

Бо коли надходили нові вороги, ми "мовили услід за отцями й дідами 
"ПОБОРІМОСЬ!"; "І куди б наші предки не повертали чола – не 
поступимось Руссю, не підем з Дніпра. Ся земля – наша мати від діда-
отця, і ми з нею пребудемо аж до кінця", – як і "З Дніпра по Дунай – то 
все отчий Край"; 

Все зазначене єднає нас і дає силу та віру: "Тримайтеся, браття, 
плем’я за плем’я,… рід за рід!" – "А ми родичі всі, а ми всі – кревняки: 
про це каже нам кров наша віща"; 

Наш ідеал – рівність, справедливість, демократія, суверенітет, 
свобода, - "А де то ми вільного знайдем життя, якщо не в собі, не на 
рідному полі?!." 

Так вірували, мислили, воліли і діяли наші "прадіди великі", тим 
самим відслонюючи завісу над анналами праісторії і говорячи: ще 
задовго до епохи Володимира Великого ми мали могутню державу, 
християнство, широкі міжнародні відносини, а також – писемні пам’ятки 
(отже, й знаки реального історичного часу), котрі засвідчують: шлях до 
національної ідеї, як і до національної мови, культури, держави, 
розпочинається з осмислення себе народом – суб’єктом історії, 
творцем власної ментальності й долі. 

Батьком та матір’ю ідеї-філософії стають Рід і власна Земля, котрі 
еволюціонують у плем’я і Батьківщину. А субстанцією феномена нації 
стає етнос.  
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Звернімо увагу на акценти автора епохального епосу: ми жили 
родами, нерідко ворогували, отож втрачали почуття єдності; часом не 
шанували своїх богів, Наву, Яву і Праву, а коли напасники забирали 
вождів – не боронили їх; не завжди розуміли, що коли чужинці накидали 
нам свою мову, то ми ставали відчуженими і від своєї віри; як наслідок – 
втрачали владу над своєю землею, 15 віків жили в рабстві… 

Здавалося: ми приречені на загибель, – та прийшло прозріння: "ми 
родичі всі, а ми всі – кревняки: про це каже нам кров наша віща…" Ми 
об’єдналися в племена. 

Чому об’єдналися? Бо осягнули: ми – кревняки; завдяки чому 
прийшло осяяння? Бо прийшло відчуття: і в добрі, і в злі – Земля нас 
тримала та ще "кров, що у пам’яті, не висихала"; "бо ми Сонце і Небо 
на стягах несли" (і та пам’ять, зважмо, донесла ті кольори "крові" – 
Сонця і Неба – аж до кольорів нашого сучасного прапора!). 

Отже, рід. Родове начало передає пам’ять крові. Кров передає голос 
Землі, ширше – Природи, відчуття доленосної єдності з нею. Рід, 
пам’ять, кров, Земля і Небо зумовлюють синтез нової якості – племені, а 
далі й «синтез» племен. Їх очолюють вожді і династії. Появляється 
нового типу держава. Але вирішальними стають внутрішні сутності: рід, 
Земля-Природа, кров, пам’ять, віра і мова, державна самосвідомість, а ті 
сутності трансцендентної категорійності зумовлюють появу і нової 
якості єдність: етнічну. 

Етнос стає гарантом вічності народу. 
Не всякий етнос, а той, що пізнав і усвідомив себе. Етнос, могутній 

природною силою. Бо тисячі етносів розчинилися, асимілювалися, стали 
підрядними, а то й загинули. Як деревця, що не піднялися до Сонця. 

Роль суб’єктів історії, творців і виразників загальнолюдської 
цивілізації та культури випала лише на долю етносів харизматичних: 
наділених жагою життя, пам’яттю крові і серця, енергією інтелекту, 
силою творення, боротьби і володіння, волею переможців, призначених 
до здійснення в потоці вселюдства власної історичної місії. 

Всі зазначені формації, всі риси, а головне – факт, сказати б, 
релігійно-філософського самопізнання та самоусвідомлення, а тим 
самим – сприйняття трансцендентно визначеної історичної місії 
український етнос пройшов і виявив ще до середини І тисячоліття нашої 
ери. Доказом тому є  другий писаний документ – «Літопис Аскольда». 

Абсурдно, але цей документ про події 860-867 років не став для 
деяких істориків дороговказом до правди-істини не лише до ХХ ст., коли 
він був мало відомим, а й на початку ХХІ ст., коли його реставрував, 
обнародував і науково прокоментував видатний історик Михайло 
Брайчевський. 

Нагадаємо: "Велесова книга" завершувалася болючим спомином: "де 
нема злагоди – там можлива біда…", "через нашу роз’єднаність 
подолали нас Аскольд і Рюрик". 

"Літопис Аскольда" є писемною пам’яткою про часи правління 
згаданого Аскольда – 860-882 рр. нашої ери. Отже, він продовжує 
розповідь про епоху, зображену у "Велесовій книзі". При цьому 
продовжує не тільки хронологічно. Головне для нас – продовжує ідейно-
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філософською змістовністю та історичною парадигмою. До того ж уже 
на рівні сформованої держави. Найперше: спробою побачити себе на 
вселюдській Дорозі, звертаючись до себе самих і до світової 
спільноти, до власної і всезагальної мети, а тому – до ядра родо-
племінної  та правової й державницької ідеї: хто ми і чого прийшли у 
Світ?.. 

"Велесова книга" давала кілька тисячолітню парадигму еволюційного 
розвитку в інтегральних категоріях виміру – Простору й Часу. 
Категоріях, наголосимо, широти, глибини й висоти бачення людей, 
родів, держав, подій та процесів, міри почуттів і мислення, а відтак – 
міри природності, людяності, мудрості, мужності та потужності свідомої 
волі і далекоглядності, вічності діянь та надбань. 

"Літопис Аскольда" розгортався так: "Се починаємо повість оцю. По 
потопі три сини Ноєві розподілили землю – Сим, Хам та Іафет. І дістався 
схід Симові… Хамові ж дісталася південна частина… А Іафетові 
дісталася північна сторона та західна: Мідія, Албанія, Вірменія… 
Сарматія, Таврида, Скіфія… Дістав (Іафет) також і острови: Британію, 
Сицилію…, ріку Тигр, що тече між Мідією та Вавилоном – до 
Понтійського моря на північну сторону: Дунай, Дністер і Карпатські 
гори, а звідти, сказати б, аж по Дніпро та інші ріки: Десну, Прип’ять, 
Двіну, Волгу, що пролягла на схід в частину Симову" (отже, там, де 
знаходилися: "Сирія, Мідія, і ріки Євфрат, і Вавилон, Колдуна, Ассірія, 
Месопотамія, Аравія Старійша, Кілія, Комагена, вся Фінікія"1. Свідомо 
відзначаємо частини в складі країв Іафетових – від Мідії та Албанії, 
Сарматії, Тавриди, Слов’ян – до Британії і Сицилії, Родоса та Дунаю, 
Дністера і Карпатських гір… аж  до Дніпра та інших рік: Десни, 
Прип’яті…" А також частини, пов’язаної з Волгою – "в частині 
Симовій", – у ній не знаходимо жодних реалій, пов’язаних з майбутніми 
Суздальським, Володимирським, Московським князівствами. І не тому, 
що їх тоді й не могло бути, а тому, що ті землі ще не були відомі, з 
одного боку, та належали до зовсім іншої цивілізаційної частини – з 
другого. Зате бачимо контури індоєвропейської цивілізації, до якої, 
знову-таки, землі майбутньої Московщини не належали ні 
територіально, ні етнічно, ні культурно. 

Не можемо не процитувати й іншого, поданого далі. Спираючись на 
ще одну міфологему, автор "Літопису Аскольда" повідомляє про намір 
племен Вавілонії "створити стовп до неба", про те, як будували його 40 
літ. Ще коли він не був добудованим, прийшов Бог і сказав: "Се рід 
єдиний і мова одна", і "змішав Бог мови" (що свідчить, що доти єдиної 
мови, як і єдиного народу, насправді не існувало!), а потім зруйнував той 
стовп і розсіяв племена по землі, розділивши народи і мови на сімдесят 
дві: "Від цих же сімдесяти і двох народів походить і народ 
слов’янський, від племені Іафета – названі норичі (нарці), які суть 
слов’яни.  

                                           
1 Див.: Українознавство. – 2004. – Число 4 (9). – С. 6-19. 
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І від тих слов’ян розійшлися по землі і прозвалися своїми іменами – 
де хто сів, на якому місці. Ті, що прийшли і сіли над річкою Моравою, 
прозвалися моравою, а інші чехами нарікалися. Ті слов’яни прийшли і 
сіли над Віслою й прозвалися ляхами, а від тих ляхів прозвалися 
поляни ляські, а другі – лютичі, інші – мазовшани, а ще інші поморяни. 
І ото слов’яни: хорвати білі, серби і хорутани. 

Так само від тих же слов’ян і сіли над Дніпром і нарікалися поляни, 
а другі – деревляни, бо сиділи в пущах, а другі сіли поміж Прип’яттю і 
Двіною і нареклися дреговичі; інші сиділи над Двіною і нарікалися 
полочани – заради річки, що втікає в Двіну, – ім’ям Полота. Словіни ж 
сиділи довкола озера Ільмень і прозивалися власним іменем (тобто 
слов’яни), а другі сиділи на Десною і над Сеймом, і над Сулою і 
нарікалися сівер…" 

Знову бачимо: 1) пограничними лініями розміщення праукраїнських 
племен стають Карпати і Сіверянщина; про тих, що складатимуть 
суздальсько-московські землі, мовитиметься зовсім у іншому 
часопросторі – лише з ХІІ століття, коли Київська держава розгорне 
колонізаційний наступ на угро-фінські й татарські племена, понесе туди 
християнство, тим розпочне слов’янізацію та організацію державного 
життя; доти про єдине східнослов’янське плем’я не було й натяку; 
2) структуротворчими феноменами суспільно-державного життя 
слов’янських, як і інших, народів стають етноси і Природа. 

При цьому етноси не були аналогом раси (як не були вони і в усій 
Європі: романські чи германські народи диференціювалися за особливої 
ролі природних умов і державних утворень та династичних зв’язків, – 
що, до речі, стало вирішальним навіть при розпаді імперії Карла 
Великого), а Природу не можна зводити лише до її фізичних вимірів і 
характеристик. 

Бо кому не зрозуміло, що спосіб життя та характери народів 
Скандинавії чи Британії, Іспанії, Японії чи Китаю, Океанії чи Африки і 
Америки зумовлені відповідними їм і географічно-геологічними та 
кліматичними умовами. Достатньо сказати, що особливості 
розташування Англії чи Японії, безмежні простори Китаю чи російської 
імперії нерідко відігравали вирішальну роль у минулому, – а географічні, 
кліматичні та природо ресурсні особливості США визначають їх роль і 
на сучасному етапі. 

І знову таки – не лише кількісними показниками, хоча й вони, цілком 
зрозуміло, мають надзвичайно вагоме значення: скажімо, нафтові запаси 
арабських країн, понад півтора мільярди китайців, малоприступне 
розташування, океанські ресурси США… 

Однак не розкриємо причин багатьох процесів історії та не відповімо 
на численні питання еволюції людства, коли будемо й надалі 
зациклюватися лише на метафізичних константах Природи. Бо Природа 
– це і найуніверсальніший деміург Духу людини й народів, оскільки 
саме Природа визначає світосприйняття і світорозуміння, характер 
життєдіяльності, праці, тип почуттів і мислення, стратегічні інтереси та 
ідеали, міжнародну практику. 
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У цьому плані структурний хребет Природи – це єдність Часо-
Простору, що визначає і масштаби, особливості почуттів та 
світоуявлень, і лад Душі кожного народу – його Мову й Культуру, а 
також долю й історичну місію. 

Нагадаємо: і долю, і характер життєдіяльності, тип і специфіку 
мислення праукраїнців визначали як серединне розташування на планеті, 
так і особливості природного середовища: комплекс суші, моря й 
річкових водних ресурсів; лісу, лісостепу і степу; рівнини й гірських 
масивів, звідси – хліборобських (осідлих) і скотарських (рухливих) 
племен-маргіналів та промислів, ще з Трипільської цивілізації – міської 
й сільської культури. Поважну роль відігравала й інтенсивність 
міжетнічних зв’язків та міждержавних контактів, що визначало і генотип 
українського етносу в його як складових частинах, так і в цілісності (див. 
таблицю). 

 
Расові типи Територія їхнього 

поширення 
 

ядранський і 
східноєвропейський 

ясний і темний 

 
Харківщина, півд.-зах. й півн.-схід., 

Галичина, Лемківщина. півн. 
Бойківщина 

 
ядранський з домішкою 

арменоїдного 

 
Гуцульщина, півн. Поділля, зах. 

Бойківщина, Херсонщина і Одещина 
 

ядранський, 
середземноморський, 

темний східноєвропейський 

 
Чернігівщина, півд. Поділля, півн.-
сх. Полтавщина, півд. Вороніжчина, 

середня Галичина, середня 
Бойківщина, центральна і південна 

Київщина, Дніпропетр. 
 

нордійський з домішкою 
ядранського 

 
Півд. Київщина, Волинь, Кубань. 

 
Динаміка розселення расових типів на Терені України і характер 

життєдіяльності осілої, кочової і воїнської людності, і тип 
світосприйняття універсально багатої й різнорідної природи як єдності, а 
відтак і універсальність занять та почуттів, натури, зацікавлень, форм 
самореалізації далеких пращурів. Вони культивують фізичне й 
морально-етичне здоров’я, лицарство й патріотизм, вірність традиціям і 
вірі, культ саможертовності й слави, воїнської мужності, а також – 
жінки. І цей універсалізм світосприйняття зумовлює й універсалізм 
світорозуміння: людина й природа, Земля і Небо, життя і смерть – 
органічно поєднані. Органічно поєднані добро і зло (одвічно б’ються 
Білобог і Чорнобог), минуле, сучасне й майбутнє, віки і покоління, Буття 
і Свідомість,  універсальною формою вираження чого є Мова. Мова – як 
душа племені і Голос Землі, як виразник емоційного й інтелектуального 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 24

начал, гностичного й мистецько-творчого, сутностей природи і життя, 
концентрованих у релігійно-філософських категоріях. 

Саме завдяки зазначеному універсалізму, мова синтезує досвід (і 
слова – поняття) свого й інших народів, міфічне й реальне, метафізичне і 
трансцедентне: видимий, небесний і підземний світи; скинуті з небес 
золоті плуг, ярмо, чаша і меч (як символи хліборобства, влади, жрецтва і 
воїнства), легенду про народження пращурів внаслідок одруження Зевса 
із дочкою Дніпра. 

І все те – ознаки не подрібнення в світорозумінні, а філософського 
осягнення життя й узагальнення єдності людського і природного начал: 
жінка у далеких пращурів – і Дароносиця життя, і Мати, і Земля, і 
Батьківщина, і Віщунка Слави та безсмертя, синтез Краси; як і Світове 
Древо, метафоричною універсальністю відзначається образ Води: вона – 
Дана – основа життя; звідси – коренева семантичність Дніпра (Данапра), 
Дону, Десни, Дністера, Дунаю. Це – промені одного Сонця, криниці 
Вічності, бо лише на основі злиття води небесної (чоловіче начало) і 
земної (жіноче начало) зароджується життя. І закономірно, що Антей 
успішно протистоятиме Гераклу, допоки доторкатиметься до Матері-
Землі, а світовідчуття прапредків розвиватиметься як філософія серця – 
категорія і мислення, логіки, і моралі та етики: добром є лише те, що 
схвалене серцем. 

І аналогічно: лише на основі злиття крові етносу й Духу землі, 
взаємовпливові Природи і Мови, волі роду і влади держави людина й 
народ можуть здійснювати історичну місію, визначену трансцендентно. 
Можуть, коли осягнуть поклик Природи й виявлять якості та риси 
етносу-народу харизматичного!.. 

Таку ідею-філософію було втілено у "Велесовій книзі". Ідентичний 
пафос віднаходимо й в "Літописі Аскольда", але вже на стадії нової 
якості суспільного розвою – суверенно державного.  

Перший доказ тому – вибір об’єкта зображення: великий князь 
(хаган-імператор) Аскольд у його походах на Константинополь. Адже 
Константинополь – тоді столиця наймогутнішої імперії – Візантії. І вже 
сам факт походу має гігантські виміри. А ми ж бачимо Аскольда в ролі 
переможця! 

Здавалося б, дивно: Аскольда-переможця автор "Велесової книги" 
атестує негативно. Та дивуватися не доведеться, коли врахуємо: 
Аскольд, перемігши візантійську владу, приймає її релігію – 
християнство. А київське суспільство було язичницьким (хоча й знало 
раннє християнство). До того ж Аскольда вважали представником 
варягів.  

На цій підставі, до речі, негативно сприймають Київського  князя-
спадкоємця влади Києвичів і деякі сучасні історики. А між тим є 
принаймні дві причини трактувати Аскольда інакше: по-перше, тому, що 
в той час могутні вікінги володіли тронами всієї Європи; отже, за них 
Київська держава органічно входила в процес європейського життя; а 
по-друге, тому, що Аскольд, за визначенням М.Брайчевського, був 
талановитим керівником і суттєво сприяв поглибленню 
етнонаціональної ідеї на основі утвердження державницької стратегії 
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міжнародного спрямування. "За врядування Аскольда, – наголошує 
вчений, – Русь міцно утвердилася на узбережжі Понту, який у 
тогочасних джерелах не випадково дістав назву "Руського моря". 
Головний напрямок політичних зацікавлень київського кагана був 
спрямований на південь та південний схід, де лежали найрозвинутіші 
на той час країни. У 852-853 роках руське військо на прохання 
санарійців (населення Кахетії, тобто Східної Грузії) бере участь у відсічі 
арабського наступу в Закавказзі. У 864 або 865 році київські дружини 
досягають міста Абесгун в Ісфагені – іранській провінції на південному 
березі Каспійського моря (і, як бачимо, контролюють терени від 
Сіверщини до Карпат і від Каспійського до Чорного моря з тенденцією 
виходу на Адріатику, – П.К.). Руських купців добре знають у самому 
Багдаді – уславленій столиці арабського Халіфату, що тоді переживав 
найблискучішу пору своєї історії. 

Та найбільшою акцією Аскольда були знамениті походи проти 
Візантії та укладені ним мирні угоди з греками. 860 року київське 
військо та флот (що складався із 380 кораблів, – П.К.) … обложили 
імперську столицю із суходолу та моря й примусило візантійську 
адміністрацію укласти мирний договір". Згідно з ним Візантія 
зобов’язувалася сплачувати Київській державі в особі Київського, 
Чернігівського і Переяславського князівств (прикметне окреслення меж 
нашої прадержави!) данину, надавала руським купцям найширші 
привілеї, підписала надзвичайно вигідний для Києва договір про дружбу. 

Тоді ж Аскольд прийняв християнство і хрестився на своїй землі в 
Херсонесі. 

"Величезну увагу, – наголошує М.Брайчевський, – Аскольд приділяв 
ідеологічному та культурному поступу своєї країни". За нього сталося 
"заснування Київської єпархії в ранзі митрополії». Почався тривалий і 
багатогранний процес переоцінки ідейних вартостей – починаючи від 
засвоєння моністичного світосприйняття й усвідомлення великої ідеї 
єдності і кінчаючи переглядом етичних цінностей та настанов. 

На принципово новий щабель підноситься давньоруська культура. У 
Києві започатковано муровану архітектуру – для цього з Греції 
запрошують досвідчених майстрів. Русь починає перекладати с в о є ю  
м о в о ю  церковні книги… Та й не тільки церковні. Взимку 860-861 
років славетний просвітник Кирило Філософ підчас своєї хазарської місії 
мав нагоду бачити в Херсонесі "Євангеліє і Псалтир, руськими 
письменами писані". Це було за рік до винайдення ним особливої 
слов’янської абетки (глаголиці). 

Тож не випадково "Літопис Аскольда" повідомляв, що імператор 
Візантії Михайло, на прохання моравських князів посприяти організації 
перекладів біблійних книг з грецької та латини на мову слов’ян, посилає 
для ознайомлення із станом справ філософів Кирила та Мефодія, і, 
здійснивши місію та "розміркувавши, добрі ці і дивні мужі обрали 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 26

найтоншу і найпрекраснішу руську мову", доповнену елементами 
моравської, чеської, болгарської мов1. 

На цій основі "створювалися оригінальні твори давньоруської 
літератури, започатковувалося літописання. 

Перший історичний компендіум Русі – так званий "Літопис 
Аскольда" – мав на меті визначити місце Київської держави як 
невід’ємної частини християнської ойкумени, а історію нашої країни як 
безпосередній елемент світової історії" (М.Брайчевський). 

Природно, що це принципово збагачувало українську ідею: 
найперше, звичайно, державницьким змістом, – що зумовлювалося 
характером розвитку,  визначало  особливості свідомості та 
ментальності, життєвої волі, філософії життя і поступу. 

Нагадаємо: в "Літопису Аскольда" зазначалося, як жили наші 
пращури за умов оволодіння тереном посідання. "Поляни же жили 
окремо, кожний із своїм родом, на своїх місцях. І володіли своїм родом: 
хорвати, дуліби, бужани, що сиділи над Бугом і над Дніпром до самого 
моря, сягаючи аж по Дунай, і було їх багато, і городи їхні й до сего дня. 
Всі вони звалися у греків Велика Скуф (Велика Скифія). Отже, мали 
власні звичаї і закони своїх батьків, настанови –  і свій норов. Поляни 
мали батьківські звичаї тихі й лагідні,  стидалися невісток своїх і сестер, 
і матерів своїх (що й показує масштаби культу жінки! – П.К.). І невістки 
до свекрів своїх, і діверів великий сором мали. І шлюбні звичаї були в 
них: не ходив жених по наречену, але приводили звечора, а на ранок 
приносили посаг – що за неї давався. 

А деревляни жили по-скотському. І вбивали один одного, їли все 
нечисте… А радимичі, і в’ятичі, і сіверці однаковий звичай мали: жили в 
пущі і їли всяку погань, і срамослів’я в них було перед батьками і перед 
невістками… 

Говорить Григорій (Амартол) у літописанні: "Ібо кожному язику є 
написаний ним закон; звичаї замість закону, а ті, хто не знає закону, 
приймають замість нього батьківські заповіти". 

Свій закон – це на тому етапі закон роду. Роду, що живе на своїй 
землі. А своя земля визначає не тільки тип сім’ї, виробництва, жител, 
способу життя (осілого чи кочового), а, як переконливо показує в праці 
"Ідеологія терену" Валерій Сніжко, і тип харчування, оформлення 
побуту, зберігання й розвитку традицій, весіль, поховальних обрядів, – 
що, зрештою, формує не лише тип моралі та етики, а й психіки. 

До панування Києвичів домінувала, як ми бачили в Книзі Велеса, 
психіка володіння землею і перетворення її на свою. 

Переломним стає володарювання Кия: цей князь "володів своїм 
родом і приходив було до (якогось) царя, як розповідають, то велику 
честь приймав од нього. Коли ж повертався, прийшов на Дунай, і 
сподобав місце, і збудував городок малий, і хотів сісти там із родом 
своїм". Та не дозволили йому ті, що жили поблизу. І Кий прийшов до 
свого города Києва і тут життя своє скінчив… І то є промисел божий". 

                                           
1 Українознавство. – 2003. – Число 4 (9). – С. 16. 
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Новим етапом стає реалізація задуму Кия: його послідовники 
прагнуть розширити межі своїх володінь. Запановує ідеологія етносу, 
що створив державу і прагне утвердитися й само реалізуватися у 
просторі та часі. 

Це – одвічний Закон Природи: так поводилися семіти, що для 
виправдання права на гегемонію витворили версію єдиного верховного 
бога і єдиного обраного ним народу (єврейського). Аналогічно 
поводилися єгиптяни і перси, греки часу Олександра Македонського. 
Ідеєю світового панування керувалися ідеологи Римської імперії. 
Ідеологема Москви як Третього і останнього Риму – захисника світового 
християнства – лягла в основу месіанізму та безкінечних завоювань 
Московської держави – од Івана Калити до В.Путіна з його кредо: "Росія 
або буде великою, або її не буде зовсім". Різниця між тими месіанізмами  
хіба що в тому, що єврейство й німецький гегемонізм трималися на 
культі етносу, раси, – а римський і московсько-російський – на 
абсолютизації держави. Наслідки однаково трагічні й плачевні. 

Для декого стало модою говорити про особливу миролюбність та 
обожнення ідеї справедливості як найвищого ідеалу українців. Щодо 
справедливості як найголовнішого принципу життєдіяльності – то це 
підтверджується історично. Щодо абсолютного воєнного 
"вегетаріанства", – то маємо справу з наївним антиісторизмом. І, як те не 
дивно, з проявом не стільки патріотизму, скільки знеособлення свого 
народу. 

Праукраїнці тоді були нормальним (природним) етносом, котрий 
саме своє буття виборював у нескінченній, кривавій боротьбі на грані 
життя і смерті. Боротьбі, яка носила не лише оборонний, а й 
наступальний, просто кажучи, – завойовницький характер, що бачимо з 
історії як Кия, так і Аскольда, а пізніше – Святослава, Володимира 
Великого, їхніх нащадків. 

Зумовлювалось це як природними законами самоутвердження етносів 
(або їх відходу на підрядні позиції чи й зникнення), так і обставинами 
розвитку загальнолюдської цивілізації та культури – обставинами 
тотального переселення народів та боротьби за своє майбутнє: долю і 
роль в історії. 

9. "Літопис Аскольда" фіксує, що ще за Кия праукраїнці  
спілкувалися з сусідами усіх чотирьох частин світу: "Полянам же була 
путь в Грецію і з Греції вздовж Дніпра". А Дніпро зв’язаний з Двіною і 
морем Варязьким. З одного лісу витікає й Волга, тому через неї можна 
потрапити в болгари (волзькі, – П.К.), і на схід дійти в жереб Симів, а 
Двіною – до варягів, а з варяг і до Риму, від Риму же аж до племені 
Хамова". 

Дніпро втікає в Руське море, – понад яким учив апостол Андрій, брат 
апостола Петра; Андрій, котрий вчив у Синопі, потім побував у Корсуні 
й прибув до Києва та благословив його божою благодаттю. 

Ще тоді було визнано, що Київ розміщується на землі з особливою 
небесно-земною енергетикою, а те пророкує йому особливу долю, як і 
київському етносу надзвичайну ментальність та місію. Світ знав 
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Єрусалим, потім Рим, Олександрію, названих іменами царів; "так і в 
нашій стороні названо місто ім’ям Кия. І то є промисел Божий". 

Серединне розташування держави Києвичів, а в ній – столиці Києва, 
як і життєносної артерії – Дніпра, визначило їх роль у 
загальнолюдському процесі розвитку – роль могутнього генератора 
зв’язків та магістралей військового й економічного, освітнього і 
наукового, культурно-релігійного потоків планети. 

Саме з урахуванням усього зазначеного мною і творилася картина в 
драмі «Марія на Голгофі»: «Дія 3. Смеркає. По небу купчаться й важко 
повзуть чорнокрилі хмари. Вдалині вибухає й накочується грім. 
Несподівано спалахує всеосяжна блискавка. В її сяєві золотою повінню 
спалахує Дніпро, постають піднебесні гори, а над ними постає силует 
людини. Піднісши очі до небес, вона говорить: 

Ти чуєш, Боже? Первозванний я,  
Андрій. Стою, як ти й звелів, на горах. 
Ліси буяють, як зелене море. 
Течуть поля у вічності простори. 
Купаються в Дніпрі небесні зорі. 
Лиш тут не бачу крові, сліз і горя. 
Це – дивний край. Тут – Бог лиш судія. 
– А люди – хто?! – спитав незримий голос. 
– Антеї, Боже! Горді, як титани. 
Ставні. Красиві, їх зовуть поляни. 
Геракли – в праці. В битвах – капітани. 
Безмежно щирі. В глибині це Дана. 
Як божий спів, їх солов’їний голос… 
– Що кажеш ти? – спитало віще Небо. 
– Хай буде тут Початок і Кінець. 
Тут сходяться віки. Тут всіх шляхів вінець: 
З Варяг у Греки, з Індії в Європу. 
Лиш тут Едем і Дух твоїх пророків. 
Хай божий край постане тут від Тебе. 
            У яснім небі засвітився Знак: 
Квітучий Сад і в ньому люд вродливий. 
На землю впала тепла злива. 
Прорік Господь: – Велю: хай буде так! 
Хай в тім краю зросте Любов-держава, 
Хай Дух Полян звеличить люду славу. 
Хай там ніколи не панує тать. 
Хай будуть Мир, Свобода й Благодать! 
Хай буде Мати – мудра й величава. 
– Амінь, – сказала мати…»1.   
Епоха Аскольда знаменує якісно новий етап розвитку: від 

закріплення за собою вибореної землі як Землі своєї, Терена – 
Батьківщини – до розширення життєвого простору етносу. 

                                           
1 Кононенко П. Марія на Голгофі. Вибране у 3-х книгах. – 1999. – Кн. 1. 
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Були тому причини і загально цивілізаційного характеру. Як зазначає 
Омелян Пріцак1, у житті індоєвропейських народів тоді відбувається 
принциповий поворот: шлях із Варяг у Греки все менше задовольняє 
масштаби торгівлі, і вони освоюють новий – через Середземномор’я до 
берегів Іспанії й Англії. 

Це принципово змінює і роль, а відтак і стратегію Київської держави. 
Вона змушена боротися за життєвий простір. І на цій основі природно 
створюється нового типу синтез – етносу і держави. Як змісту і форми, 
духу й структури суспільства. А його об’єднуючим началом – як 
поглиблення родоплемінної ідеї – стає етнодержавницька ідея – як 
філософія самозбереження – з одного боку, і розширення міжнародної 
ролі – з другого. Отже, як ідея повної самореалізації, вольової 
життєдіяльності, забезпечення екзистенції у вічності. 

Звідси – шляхи досягнення мети: зміцнення могутності власної 
держави та поширення її присутності і впливу у світі. 

Літопис відображує дуже не простим  перший шлях до мети: "через 
багато поколінь після братів тих, Кия, Щека і Хорива, успадкували владу 
два брати і називалися хаганами. Одному було ім’я Дір, а другому – 
Аскольд. І були сиділи (надзвичайно характеристична фразеологема ще 
давньої української мови! – П.К.) у Києві, володіючи полянами". 
Довелося князям розв’язувати масу проблем  внутрішнього розвитку 
держави, у тому числі – кристалізації державного об’єднання сусідніх 
племен, і не тільки суспільно-економічного, а й світоглядного, 
релігійного, мовно-культурного плану. Бо без цього держава була б не 
цілісною структурою, а строкатою мозаїкою. Отож мали синтезуватися 
традиції і закони, мови й культури, а особливої ролі набрали проблеми 
створення своєї еліти та вітчизняної династії, мови й культури, релігії і 
філософії буття. Тобто – об’єднуючої ідеології. 

Зрозуміла річ, що панували як доцентрові (бо самотужки племена не 
могли відстояти своїх інтересів), так і відцентрові: не втрачали ваги 
багатовікові родоплемінні орієнтації. Тим більше, що все більшої ваги 
набував міжнародний чинник: до проблеми взаємовідносин із греками, 
римлянами, близькосхідними тюркськими племенами, варягами 
додалася проблема взаємин із хазарами , печенігами, уграми, іншими 
сусідами. 

«Ішли угри чорні повз Київ горою…, – розповідає літописець, – і, 
прийшовши до Дніпра, стали вежами. А за ними прийшли печеніги по 
тій стороні Дніпра від Сули. Аскольд же пішов проти них і зустрів їх над 
Трубежем, на броді, де нині Переяслав». 

Відбувається битва простого русича з «великим і страшним» 
печенігом (як Давида з Голіафом): « і схопилися міцно, і стиснув 
печеніжина руками до смерті, і вдарив ним об землю». І втікало з 
ганьбою військо несамовитих печенігів. А на місці славної перемоги 
заклав Аскольд місто Переяслав. А полянська держава з літа 6306 
«почалася прозивати Руська земля». Як земля об’єднаних і державою, 

                                           
1 Сучасність. – 1978. – Ч. 3. 
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і економікою, і вірою, і славою родів та племен. Як раніше земля 
поліродова, а нині держава моноетнічна. 

Та відомо з природи й те, що чим вище дерево, тим частіше вдаряють 
по ньому громи і блискавки. Нові виклики поставив Час і перед 
українцями-русами. Багато тут важить і те, що Русь опиняється на 
міжнародному велелюдді. В одних випадках – як народ оборонець, 
борець проти агресії й залежності від сусідів; у інших – як народ, що 
прагне домогтися ширших можливостей власного розвитку. 

Непростою була й внутрішня ситуація, зокрема й тому, що, як 
свідчать арабські джерела, Русь спочатку керувалася трьома центрами:  
Куявія (Київська земля), Славія (північне об’єднання слов’янських 
народів) та Арсанія – Надазовська (пізніше Тмутораканська) Русь. Це 
роз’єднання провокувало пришельців. Як повідомляє літопис, «до 
слов’янського народу, що, як сказано, жив над Дунаєм, прийшли від 
скіфів, тобто від хозарів, «болгари і, сівши понад Дунаєм, стали 
насильниками над слов’янами, а за ними прийшли угри білі і захопили 
землю слов’янську, прогнавши волохів… Ті-бо угри з’явилися  за царя 
Іраклія, коли він воював з Хозроєм, царем перським. 

У ті ж роки поляни, скривджені древлянами та іншими сусідами, і 
насунулися на них хазари (як показує Ірина Калинець, хазари і гуни – 
«близнюки», а гуни – одне з найвойовничих єврейських племен1, і 
сказали: «Сплачуйте нам данину». Брали-бо хозари данину з сіверян, і з 
в’ятичів, і з радимичів – по білці та вивірці від диму. А поляни, 
розміркувавши, дали від диму меч, і понесли хозари своєму кагану і  
старійшинам своїм, і мовили їм: «Оце здобули данину нову». Та цього 
разу не порадувалися хазари: «Не добра та данина, кагане», – сказали 
радники. Ми домоглися її зброєю з одним лезом, «а їхня зброя з обох 
боків гостра, сказано – мечі. Вони будуть мати данину і з нас, і з інших 
країн». 

«І жили в мирі поляни, і деревляни, і сіверяни, і радимичі, і 
в’ятичі…», – із захопленням повідомляв літописець. Та напади на 
Київську державу не припинялися. І Аскольд робить походи на 
Константинополь, спілкується з греками й іншими народами, а 
Святослав, син Ольги, й насправді громить Хозарію та змушує її платити 
данину Києву. 

Доленосним стає прийняття християнства та хрещення русичів 
Аскольдом: це не тільки вводить Київську державу в коло інших 
впливових держав, сприяє піднесенню її ролі й авторитету («того ж літа 
прийшли з Греції до Києва, до Аскольда, каменярі і будівничі палаців 
кам’яних. Того ж літа прийшов печенізький хан Кучуг до Аскольда в 
Київ, прийняв віру грецьку, і хрестився … І служив Аскольду з чистим 
серцем… Того ж літа приходили до Аскольда посли з Рима, від папи…» 
Патріарх Фотій, що хрестив Аскольда, настійливо застерігав його від 
спілкування з римлянами, - та Київ толерантно ставився до проблеми 
релігій),  суттєво впливає на характер розвитку власного суспільства. 

                                           
1 Див.: Гуни – нащадки Ізраїля. – Львів: Місіонер, 1997. 
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Зокрема, не лише підносячи його до нового типу свідомості та 
прилучаючи до загальнолюдських цінностей, а й породжуючи  
внутрішньо-суспільні проблеми (не переборені, до речі, і до нашого 
часу). Маємо на увазі і те, що християнство вступило в щонайгостріший 
конфлікт з язичництвом – питомою вірою автохтонів, чим спровокувало 
процес ідейного розколу суспільства; і те, що християнство провело 
різку межу між києво-руськими людьми і прийшлими місіонерами; між 
владою і суспільством, між світською і церковною елітами; між 
традиційним і новим світоглядами. 

Розкол був тотально-глибокий і далекосяжний наслідками. І 
найперше – в сфері етнодержавної ідеї. Достатньо зауважити, що 882 
року київська язичницька еліта зговорилася з ладозьким князем та 
представниками варязької знаті, й Аскольд став жертвою їхньої змови. 
На трон від імені малолітнього Ігоря Рюриковича сів авантюрист Олег. 
Київська держава опинилася в агонії. 

Підсумок М.Брайчевського однозначний: «Усі починання київського 
кагана (Аскольда) зійшли нанівець. Почалася тривала й драматична 
смуга антихристиянської, язичницької реакції; Русь було відкинуто 
назад на цілий історичний етап» («Аскольд»). У ньому чимало 
правдивого. 

Однак, те твердження занадто однозначне і щодо характеру розвитку 
(«Русь було відкинуто назад…»), і щодо ролі християнства як ідеї 
розвитку. А подібні погляди та оцінки також мали далекосяжні наслідки. 

Найперше – щодо відповіді на питання: хто ми? Чиї, яких батьків 
діти? (Т.Шевченко). Адже практично наша історія не брала до уваги 
канви подій  не лише до Кия, а й до Аскольда. Говорилося про Київську 
Русь з Х століття, зокрема – часу Володимира Великого та розквіту 
Київської держави, який, виходило, вибухнув спонтанно і був 
пов’язаний, передовсім, з варягами та роллю «старшого брата» в 
«колисці трьох братніх народів» – єдиного східнослов’янського племені. 

Це було в інтересах «старшого брата», зокрема його етнодержавної 
ідеї та месійної концепції. Але це суперечило цілком очевидним реаліям: 
Київська держава ІХ – ХІV ст. була продуктом довготривалого 
історичного розвитку; становим хребтом тієї держави були скіфи, 
сармати, а згодом – полянський рід-етнос, котрий об’єднав навколо себе 
суміжні слов’янські роди-племена; ті роди-племена населяли величезні 
простори від Карпат до Сіверщини, Тмуторакані, Чорного моря, Дунаю,  
але серед них і не могло бути «старшого брата», бо, по-перше, історично 
не існувало єдиного східнослов’янського племені; а по-друге – землі 
майбутнього Московського князівства (царства) почали колонізуватися 
Київською державою лише з ХІІ ст., до того ж автохтонами тих земель 
були угро-фінські й татарські (нерідко – бездержавні) племена з 
відповідною їм мовою, релігією, соціально-економічною структурою, 
способом життя та ментальністю. А потім настала ера монголо-татар з їх 
Золотою Ордою. 

Праукраїну в ІХ-ХІІ ст. складали племена Київської, Сіверської, 
Переяславської земель, «старшим братом» для яких були поляни. Вони, 
як ми бачили, жили за своїми законами, зовсім відмінними від угро-
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фінських  і монголо-татарських. Не будемо говорити – кращими 
законами чи гіршими, але добре відомо, що – іншими. 

Тому в праукраїнців і не могло бути не тільки тотожної, а й спільної 
етнодержавної ідеї буття та розвитку не лише з варягами чи хозарами, 
Візантією чи Римом, а й з московським поліетнічним анклавом. Не дуже 
простою є парадигма  «язичництво-християнство», оскільки стало 
звичним трактувати язичництво однозначно негативно, а християнство 
лише в піднесеному стилі. А між тим: по-перше, і передуюча Київсько-
руській, і безсмертна культура еллінів – грецька та римська – 
розвинулися на язичницькій основі; а по-друге – язичництво кожного 
народу було його духовно-моральною, етичною й естетичною колискою. 
Бо воно було природним, внутрішнім; християнство ж – накиненим, 
зовнішнім. Язичництво пронизувало людину і зсередини, і ззовні – всім 
громадищем рідної природи  і говорило як до тіла, так і до душі. 
Язичництво було Духом і Мовою своєї історії і Батьківщини, а 
християнство – чужої, староєврейської. Чи не тому, до речі, іудеї й досі 
живуть по всіх світах Талмудом і Торою, принаймні зовні є 
богомільними, а серед інших народів усе більшає атеїстів?! 

Докази тому віднаходимо не лише в українських архітворах типу 
«Велесової книги» чи «Літопису Аскольда», а й у працях грецьких, 
арабських, хозарських, вірменських, римських, російських авторів, до 
того ж – як найдавнішого періоду, так і ХVІІІ – початку ХХ століть 
(допоки в Росії месіанізм запанував як державна ідеологія). 

Говорять, що тих українознавчих праць небагато: віднайдені зразки 
клинописної писемності в Нижньому Подунав’ї, зразки піктографічного 
письма у Приазов’ї (Кам’яна Могила) та фонетичне письмо власне 
трипільців (Середнє Подніпров’я). Та насправді, як показують хоч би 
хрестоматія та антологія у 2-х томах, підготовлені В.С.Крисаченком у 
1996 році, все, як ми побачимо далі, навпаки. Незнання завжди 
претендувало на універсальність висновків та на нігілізм, зміст якого 
завжди був руйнівного, а не будівничого характеру. 

Насправді про наші землі, народи, природу, мову, культуру, звичаї, 
мистецтво писали, до того ж дуже прихильно, а то й піїтетно, Гомер, 
Геродот (автор «Історії» в дев’яти книгах), Гіппократ (у книзі «Про 
повітря, води й місцевості»), Страбон (у «Географії»),  Діодор 
Сицилійський (у «Бібліотеці»), Пріс Панійський (у «Візантійський 
історії») та Прокопій Кесарійський (у «Готській війні»), Константин 
Багрянородний («Про управління імперією») і Стефан Візантійський 
(«Етніка» (опис племен)), Євстафій («Коментарі» до «Землепису» 
Діонісія), Феофілакт Самокатта («Історія»). І це – тільки в стародавні 
часи! Бо згодом писатимуть Юлій Цезар і Аріан, Цицерон і 
Порфирій,Овідій, Вергілій, Горацій, Помпей Трог, Амміан Марцелін, 
Пліній Старший, Тертулліан, Аполодор, Вітрувій… 

«Існують суттєві риси й у смислових структурах текстів – зауважує 
Валентин Крисаченко. – Ось головніші з них. По-перше, практично 
незмінним залишилось бачення меж та кордонів України як 
геополітичної реальності, незважаючи  на те, що в римську добу, на 
додаток до етноніма «скіфи» активно використовуються й інші – 
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«сармати», «роксолани», «готи», «анти», «слов’яни» й т.п. По-друге, 
«скіфи» для римлян не є частиною варварсько-вандальського, а 
практично становлять частину цивілізованого світу. Понад те, 
сенсаційним є сприйняття Скіфії (наприклад, Помпеєм Трогом) як 
найстародавнішої частини світу, а її народу, відповідно, – як 
найдавнішого. По-третє, у текстах натуралістичного характеру 
посилюється відсоток фактичного (емпіричного) матеріалу, а також 
спостережень медико-географічного та еколого-етнологічного 
характеру. Цінні відомості щодо флори, мінералів, корисних копалин, 
дорогоцінних каменів, благородних металів, лікарських препаратів і 
технологій, які описали ті чи інші  автори, можуть становити практичний 
інтерес навіть для допитливого сучасника. По-четверте, попри 
усвідомлення геополітичної цілісності тогочасної Скіфії-Сарматії, 
римська історіографія, констатуючи факт спорідненості її мешканців, 
водночас засвідчує своєрідність залюднюючих країну племен та мов, 
звичаїв та традицій. У назвах останніх, описах побуту та інших реалій 
часто-густо відчуваються прямі паралелі з наступними феноменами 
києво-руського, а потім – і українського світів»1. 

Можна наводити чимало підтверджень сказаному, та одразу ж 
вкажемо на його виняткову важливість на сьогодні. Зокрема: візьмімо 
дуже цінні видання останнього часу: – Юрія Терещенка – «Україна і 
європейський світ» (К., 1996), Віталя Русанівського – «Походження 
української літературної мови» (К., 1998), Нормана Дейвіса «Європа. 
Історія» (К., 2000) і одразу впаде у вічі дивна трафаретність: говорити 
про стовбур і гілля, не досліджуючи коріння українського феномена. 

 
 
 

                                           
1 Українознавство. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 17. 
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Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) 
 

ПРО МЕТОДОЛОГІЮ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СТАТУС  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Розглядаються окремі аспекти методології буття нації як 

світоглядної основи українознавства, проблема істини в гуманітарних 
науках, методологічний статус мови як частини онтологічної істини, 
коекстенсивність мови й національної ідеї. 

 
Термін “методологія”, крім вчення про принципи побудови, форми й 

способи наукового пізнання, про методи наукового дослідження, на 
пострадянському просторі за традицією вживають також на означення 
світоглядної (філософської) основи науки. Підставою для такого 
трактування методології, зокрема, є те, що її категорії та поняття 
розглядаються як знаряддя пізнання і як засоби формування цілісної 
системи поглядів на світ.  

У добу тоталітаризму з методологією науки, як і з виборами, проблем 
не було. Визнавалася одна-єдина методологія – марксистсько-ленінська, 
осердя якої становив діалектичний та історичний матеріалізм і рішення 
останнього з’їзду чи пленуму компартії. Вчений або дотримувався цієї 
методології, або опинявся за межами науки, суспільства чи й життя.  

Під методологію підганялися дослідження насамперед у сфері 
соціально-гуманітарних наук. Це було ритуалом, на початку статті чи 
монографії цитувати класиків марксизму-ленінізму і чергового вождя 
компартії. Методологічно обґрунтовувалися антинаукові й антигуманні 
інтерпретації явищ реальності, що у мовно-культурній сфері “мало 
поєднати теоретичний інтернаціоналізм з практикою русифікації”1. Так, 
академік Ю. В. Бромлей, застосовуючи категорії діалектики “загальне” й 

                                           
1 Дзюба І. Між політикою і культурою. – К.: Вид-во “Сфера”, 1998. – С. 54. 
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“окреме (особливе)”, доводив, що російська мова є носієм “загального”, 
а “національні”, тобто всі інші мови народів СРСР, є виявом 
“особливого”. За слушним зауваженням американського вченого 
Р. Шпорлюка, це “виглядає як квінтесенція російського імперського 
мислення”, в основі якого “впевненість у тому, що російський етнос є 
категорією вищого рівня у порівнянні з іншими етносами СРСР; саме це 
є відмінною рисою “універсальності” радянського ладу”1. 

Таке ставлення до методології, як і до науки та життя загалом, не 
могло не породити негативних наслідків, що гостро відчуваються й нині. 
“Українське суспільство на межі століть опинилося перед 
методологічною і теоретичною прірвою: проваджене марксистською 
ідеологією, що утверджувала ідею поступального, невідворотного 
комуністичного прогресу, воно поступово пересвідчилося, що 
комуністичне суспільство недосяжне, а решта світу відокремлена від нас 
інакшими цінностями – споживання, плюралізму, ідейної і моральної 
терпимості. Постала проблема вибору: чи перескочити методолого-
теоретичну і практичну прірву, що віддаляє нас від решти світу, чи ж 
повернутися в минуле і будувати “рай на землі” – комунізм на якійсь 
іншій основі. Ця проблема остаточно не розв’язана, і українське 
суспільство досі перебуває у стані пошуку пізнавальних орієнтирів. 
Подальший рух суспільства необхідно “освітити” уточненою 
методологією і теорією про шляхи і засоби розвитку”2. 

З унезалежненням України на зміну тоталітарному сингуляризмові 
начебто прийшов демократичний плюралізм. Ніхто не змушує 
дотримуватися якоїсь однієї світоглядної основи, на якій вчений має 
трактувати об’єкт свого вивчення, верифікувати результати дослідження, 
висловлювати ставлення щодо їх інтерпретацій іншими вченими, давати 
оцінку методам, концепціям, теоріям тощо.  

Однак у методології гуманітарних наук спостерігається таке ж 
становище, як і в інших сферах нашого національного буття, зокрема у 
державній політиці з її “багатовекторністю”. Методологічний плюралізм 
не тільки не узгоджений з національною ідеєю, а часто спрямований 
проти неї. Спостерігається не так конкуренція методологій, як 
поборювання українства за допомогою різних застарілих чи, навпаки, 
надто модних методологем, за якими приховуються, м’яко кажучи, чужі 
Україні й українцям інтенції. З цією ж метою з інших наук 
екстраполюються поняття, теорії, закони тощо як, наприклад, другий 
закон термодинаміки, який буцімто потверджує неуникненність злиття 
“слабких” культур і мов із сильнішими на шляху людства до однієї-
єдиної культури і мови. За словами засновника марксизму, люди 
скасували б навіть закони геометрії, коли б вони були їм невигідні. 
Нинішнє становище України засвідчує, що багато кому в цій країні 
українські національні інтереси байдужі, чужі або й ворожі. То чи може 

                                           
1 Шпорлюк Р. Імперія та нації / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000. – С. 94. 
2 Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – 

Дрогобич; К.: ВФ “Відродження”, 2004. – С. 23-24. 
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визнаватися ними і чи потрібна їм методологія, спрямована на 
утвердження цих інтересів? 

Згідно з концепцією, яку розробив проф. Петро Кононенко, 
спираючись на розвиток української думки від княжих часів (Володимир 
Мономах, Т. Шевченко, І. Франко, М. Грушевський, С. Єфремов та ін.), 
українознавство трактується як педагогіка, філософія і політика 
державного і, ширше, національного життя українців. Воно спрямоване 
на самопізнання української спільноти і на виховання людини з високою 
освітою, гуманістичною етикою громадянина, патріота своєї землі. 
Українознавство містить у собі етно-, крає-, природо-, країно-, людино-, 
суспільство-, релігієзнавство тощо, тобто все те, що характеризує життя 
українського народу в часовому і просторовому вимірах, у розмаїтті 
його матеріальних і духовних виявів. Позаяк буття народу є цілісним, то 
таким має бути й українознавство, складники якого щільно 
взаємопов’язані та взаємозумовлені і творять цілісну структуру1. 

Для забезпечення ефективного самопізнання народу, державо- і 
націєтворення українознавство в науковому й освітньому аспектах має 
ґрунтуватися на відповідній світоглядній, ідейно-науковій основі. Такою 
основою, на наше переконання, є методологія національного буття чи, 
по-іншому, національно-екзистенціальна методологія2. Вона є системою 
категорій, понять, регулятивів, тверджень онтологічного, 
гносеологічного й аксіологічного плану про людину, націю і людство. З 
платформи цієї системи досліджуються, трактуються й оцінюються як 
різні сторони й аспекти буття нації, так і теорії, концепції, методи їх 
пізнання. Згідно із засадами національно-екзистенціальної методології 
все, що сприяє розвиткові і процвітанню націй, оцінюється як позитивне, 
а те, що провадить до їх деградації і небуття, – як негативне. Однак 
постає питання: наскільки такий методологічний підхід є об’єктивним? 

У гуманітарній науці те, що називають істиною, має тією чи тією 
мірою релятивний, прагматичний характер. Відомий у світі вчений 
Ричард Рорті пише, що в філософії об’єктивності в чистому вигляді не 
буває - намагання говорити правду не можна ізолювати від спільноти; 
правда має етноцентричний характер. Це не складно зауважити. Якщо, 
наприклад, філософія – це душа культури, а культура завжди має 
національну природу, то не дивно, що, скажімо, філософію раціоналізму 
створили французи, а філософію серця – українці3. Чому кожне 
покоління переписує історію і чому, наприклад, минуле України по-
різному виглядає в українській, російській, польській, єврейській 
історіографіях? Очевидно, тому, що вчені дотримуються різних засад і 
керуються неоднаковими спонуками, які залежать від характеру 

                                           
1 Кононенко П. Українознавство в системі освіти // Освіта. – 2000. – 1 листоп. 
2 Див., напр., у сфері літературознавства: Іванишин П. Національно-екзистенційна 

методологія: герменевтична актуалізація // Слово і час. – 2003. – № 4. 
3 Докладніше див.: Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич: 

Відродження, 1997. – С. 200 і наст. 
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спільнот, до яких вони належать, від національних інтересів і т. ін.1 Чи 
буває такий підхід виявом національного нарцисизму, етноцентризму, 
експансивного націоналізму і т.п. і чи не загрожує це розчиненням науки 
в ідеології? Так, але це може і має бути нейтралізовано іншими 
“зацікавленими сторонами” і сторонами незацікавленими, тобто шляхом 
створення плюралістичної парадигми опису й тлумачення явищ, подій 
тощо. Додамо до сказаного, що абсолютна об’єктивність відсутня не 
тільки в гуманітарних науках. “Генетик зі світовим іменем Ричард 
Левонтин (Гарвардський університет) пише: “Учені, як і люди інших 
творчих професій, приступають до роботи, маючи певний світогляд, 
численні забобони, що становлять основу аналізу світу”. Ці попередні 
уявлення і забобони можуть суттєво впливати на методи дослідження, а 
також на їх результати та інтерпретації результатів”2. Оскільки аберацій 
об’єктивності уникнути неможливо, то українознавці мали б свідомо 
керуватися тим, що можна окреслити терміном “українська правда”. 

Світ перебуває в стані перманентного переструктурування, зміни 
форм об’єднань людей у спільноти. Це забезпечує краще пристосування 
людини до умов життя, що змінюються. Однак переструктурування 
ніколи не приведе до повної уніфікації, одноманітності, бо це означало б 
ослаблення вітальних сил людства, отже, і його деградацію. У діалектиці 
протиріч між загальним і окремим, універсальним і індивідуальним, 
інтернаціональним і національним, конвергенцією й дивергенцією так 
само наївно сподіватися на перемогу одного над іншим, як на перемогу 
лівого над правим, плюса над мінусом, матерії над духом тощо. Це 
стосується не тільки явищ, а й пізнання цих явищ. Спроби 
абсолютизувати один із корелятів подібні до намагань ходити на одній 
нозі. 

Нація є найвищою і найуніверсальнішою формою людських спільнот, 
яка забезпечує людині можливості для повного розкриття її здібностей, 
сил і потенцій; у нації людина осягає безсмертя. Людство – це 
насамперед спільнота націй. 

Методологія національної екзистенції за своєю суттю глибоко 
гуманна, оскільки ґрунтується на засаді – живи ти, і хай живуть інші. 
Воля людині і воля народам – так у політичній площині сформулювали 
цю засаду теоретики і практики українського націоналізму, доводячи, що 
справжніми інтернаціоналістами можуть бути тільки націоналісти. 
Націоналізм такий же інтернаціональний, як і космополітизм, з тією 
відмінністю, що космополітизм спрямований на ліквідацію націй, а 
націоналізм – на їх утвердження. Розвиваючи думки Кеннета Майноґа та 
Берила Вільямса про універсалізм націоналізму і про те, що націоналізм 
є комбінацією загального й особливого, Роман Шпорлюк пише: 
“Модерний націоналізм розмовляє мовою партикуляризму, але 

                                           
1 Геґель саркастично писав, що історик – це пророк, який віщує назад, а відомий фізик 

Д.Томсон загалом не вважав історію за науку (Див.: Томсон Д. Дух науки / Пер. с англ. – 
М.: Изд-во “Знание”, 1970. – С. 15). 

2 Гудінг Д., Леннокс Дж. Світогляд: Для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Пер. 
з англ. – К.: УБТ, 2003. – Т. 1. – С. 66. 
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практикує універсалізм; він діє відповідно до вселюдських вартостей і 
стандартів, він бере приклад з найпередовіших...”1 Зрештою, 
космополітизм – це переважно ширма для агресивного націоналізму чи й 
шовінізму окремих націй2. 

Кожна нація пізнає себе, визначає своє місце у світовій спільноті, 
пишається своїм внеском у світову культуру й цивілізацію, захищає себе 
від внутрішньої деструкції і зовнішньої експансії, докладає зусиль до 
забезпечення свого процвітання на шляху, що прямує у вічність. 
Українська нація є органічною частинкою людства. Без неї людство було 
б біднішим й одноманітнішим. Тому українці мають відчувати 
відповідальність за збереження своєї нації не лише перед нею, а й перед 
світовою спільнотою. “Розвиток національної різноманітності за умов 
сучасних глобалізаційних та інтеграційних тенденцій – це глобальна 
відповідальність людства перед майбутнім за збереження не ним 
створеного багатства світу”3. 

Останніми роками в Україні пожвавилися спроби виробити таку 
методологію, яка б, з одного боку, продовжувала світоглядні традиції, 
завдяки яким українська нація зуміла вистояти в умовах кількасотлітньої 
бездержавності, а з іншого – була б методологічною основою для 
відповідей українства на виклики сучасного світу та визначала надійні 
напрямні розвитку й процвітання українства в майбутньому. 

Методологія науки в даному аспекті щільно пов’язана з ідеологією, 
головна функція якої – бути засобом перетворення чи зміцнення 
соціально-економічного або політичного ладу, керувати масами. Мрією 
ідеолога, як пише М. Михальченко, є “гармонійне сполучення 
методолого-теоретичного й конкретно-практичного аспектів ідеології”. 
Ідеологія поєднує вищий (науково-теоретичний, елітарний) рівень 
свідомості з нижчим (побутово-практичним, масовим). Без цього 
існування й розвиток спільноти натрапляє на труднощі, що можуть 
спричинити її колапс. 

Сьогодні в Україні спостерігаються інтенсивні пошуки інтегративної 
ідеології, яка сприяла б консолідації суспільства, прискоренню процесів 
державо- і націєтворення. Зокрема, набуває поширення національно-
консервативна ідеологія, яка “є осердям соціального інтелекту, 
розсудливої, зваженої суспільної гармонії, наріжним каменем конкретної 
національної культури, традицій, звичаїв і правил співжиття”4. 
Національний консерватизм “запобігає  і протистоїть спрощеним і 
відкрито руйнівним проявам і наслідкам дії радикалізму, 
фундаменталізму й глобалізації”, “поєднує свободу із порядком і 
відповідальністю”, дає змогу “протистояти інтенсивному процесу 

                                           
1 Шпорлюк Р. Імперія та нації. – С. 203. 
2 Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич, 1997. – С. 91-100. 
3 Вовканич С. Гуманіст світу, який з кожним спілкується його рідним словом // РІЧ. – 

2003. – № 11. – С. 4. 
4 Головатий М. Національний інтерес – основа державності // Персонал. – 2003. – № 7. 

– С. 32. 
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глобалізації, що відверто загрожує існуванню націй, їхнім унікальним 
рисам і якостям”1.  

Спростувати значення цих ідеологічних засад для національного 
буття навряд чи можливо, проте, на нашу думку, доцільно увиразнити, 
заакцентувати їх вектор у майбутнє. За всієї важливості історії, традицій, 
досвіду, минулого загалом, доводиться визнати, що не менш істотний 
вплив на людську спільноту виявляють реалії сучасного життя й візія 
майбутнього, особливо найближчого. “До біса найкращий із світів, якщо 
мене там нема”, – говорив свого часу відомий французький соціаліст, і 
такий прагматизм не надто заслуговує на гострі інвективи. “Але, – 
слушно зауважує М. Михальченко, – ідеолого-теоретичне бачення не 
може потрапляти в полон буденності, повсякденності. Інакше соціальні 
суб’єкти не зможуть піднятися над буденністю і піти в майбутнє. 
Навмисне зловживання частини сучасної української еліти світоглядною 
повсякденністю загалу призводить до соціальної сегментації, 
особистісної індиферентності й відчуження такого рівня, який загрожує 
самому існуванню Української держави”2. Тому актуальною і дуже 
важливою для українознавства є методологічна проблема розвитку 
української нації та української цивілізації як однієї з локальних 
цивілізацій, з яких складається цивілізація світова. Йдеться не лише про 
пізнання її, а й про модернізацію та перспективи3. Мета – 
системоутворювальний чинник. 

Відомо, що зацікавлення локальними цивілізаціями значною мірою 
стимулюється крахом теорій класових протистоянь, побудови 
комунізму, народного капіталізму, африканського соціалізму та інших 
доктрин з перехилом до соціальних і “загальнолюдських” проблем та 
ігноруванням національної складової. Проте в Україні і сьогодні не 
бракує спроб замінити національну ідею спеціально сконструйованою 
соціальною ідеєю4. 

Свого часу А. Тойнбі назвав ХХ століття віком націоналізму. Те ж 
саме він сказав би і про ХХІ століття, не лише тому, що національні 
проблеми у світі ще не розв’язані, а тому що говорити про їх остаточне 
розв’язання в доступному для огляду майбутньому навряд чи будуть 
підстави. Хоча суб’єкти міжнаціональних взаємин та форма цих взаємин, 
безперечно, будуть змінюватися. 

Одним із фундаментальних понять методології національного буття є 
національна ідея. Можна наводити сотні висловлювань більш чи менш 
відомих людей із поляків, росіян і особливо “малоросів”, що українська 
нація не існує або ж що вона вмирає, що її вигадали австрійські німці, 

                                           
1 Там само. – С. 32-33. 
2 Михальченко М. Україна як нова історична реальність... – С. 234. 
3 Врублевський В., Мороз О., Саєнко Ю. Доктрина Кравчука. Начерк програми 

інтелектуалізації і формування модерної української нації. – К.: Інформ.-вид. центр 
“Інтелект”, 2001; Мороз О., Саєнко Ю. Час інтелекту: сукупний український розум. – 
Львів: Вид. дім “Панорама”, 2002; Михальченко М. Україна як нова історична реальність: 
запасний гравець Європи. – Дрогобич; Київ, 2004, та ін. 

4 Семиноженко В. Україна: гуманітарний проект – ХХІ // Голос України. – 2000. – 
1 березня. 
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поляки, євреї і т.п. Теж саме говориться щодо мови як атрибуту 
української нації. Однак вони живуть і, попри всі труднощі та утиски, не 
виявляють ознак переходу в царство тіней, потверджуючи 
закономірність, сформульовану Ф.Ніцше: все, що занадто часто й 
наполегливо заперечується, повертається і стверджується зі ще більшою 
силою. Націю, яка має свою ідею, побороти неможливо. Однак 
живучість національної ідеї, як і будь-якої ідеї загалом, зумовлена її 
здатністю змінюватися, розвиватися. Будучи інтегральним феноменом, 
національна ідея в різні періоди життя нації актуалізує різні свої 
складники, виносячи їх на передній край національного буття, і 
поповнюється новими складниками. Відповідно змінюється 
функціонування мови і ставлення до неї як її носіїв, так і представників 
інших народів. Скажімо, українська мова в наші дні вже не оцінюється 
як “сільська” – вона стала позбавленим православно-комуністичного 
пасеїзму знаком політичної українськості, демократизму, європейськості 
України. На всіх етапах розвитку нації спостерігається коекстенсивність 
національної ідеї і національної мови. Ще Ж. Дюмезіль писав про 
пов’язаність соціальної структури, ідеології й мови, а К. Скотт Літлтон – 
про “істотний зв’язок між мовою та ідеологічною характеристикою її 
носія”. Сучасний український учений стверджує: “Запам’ятаймо: 
реально ідея розгортається не у трактатах ідеологів – реально вона 
об’єктивується і навіть оречевлюється у дійсних етнокультурних 
ситуативних контекстах, у комунікативних (у т. ч. і безпосередньо 
контактних) мережах, у реальній субкультурній стратифікації, навіть у 
речовому довкіллі (у “мові” цього довкілля”)...”1 Тому “впродовж віків і 
в усіх народів мовна проблема була часткою інтегрального процесу 
Буття і Свідомості людини та нації”2. Українська мовна картина світу є 
інтегральною й водночас інтегрувальною частиною українського світу. 
Отже, і частиною онтологічної істини.  

Самопізнання народу найадекватніше відбувається у формах рідної 
мови, яка, за відомим твердженням, є матеріалізованою у звуках 
психікою народу з усіма її (психіки) сферами – інтелектуальною, 
емоційною, вольовою. Мова впливає на сприйняття реальності, її 
наукове осмислення: “...понятійна система, в якій розгортається 
філософствування, завжди володіла нами так само, як визначає нас мова, 
в якій ми живемо”, – стверджує Г.-Ґ. Ґадамер3.Осмислене, “когнітивне” 
ставлення до рідної мови, як і до свого народу, його історії, культури, 
держави, є атрибутом національної свідомості. Мова, за словами Василя 
Лизанчука, – це основа формування й утвердження україноцентризму – 
“світоглядної, політико-ідеологічної системи координат, у центрі якої 

                                           
1 Кісь Р. Фінал третього Риму (Російська ідея на зламі тисячоліть). – Львів: Ін-т 

народознавства НАН України, 1998. – С. 8. 
2 Кононенко П., Кононенко Т. Феномен української мови. Генеза, проблеми, 

перспективи. Історична місія. – 2-ге вид. – К.: Наук.-вид. центр “Наша культура і наука”, 
1999. – С. 135. 

3 Ґадамер Г.- Ґ. Істина і метод. Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2000. – Т. І: Герменевтика І: 
основи філософ. герменевтики. – С. 10. 
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перебуває Україна”1. Без належного ставлення до рідної мови немає 
національної гідності і самоповаги. Мова не тільки засіб спілкування. 
Вона – модель поведінки, прикмета, що засвідчує статус мовця, його 
належність до певної етнічної спільноти та стратуму суспільства, 
виявляє його систему вартостей тощо. Коли, наприклад, стверджують, 
що українська мова відторгає бруднослів’я, то це не лише характеризує 
менталітет і рівень культури її носія, не лише підтверджує думку, що 
мова – це “матеріалізована свідомість”, а й розкриває потенції мови як 
засобу позбутися негативних впливів, панування чужих вартостей, 
наслідків колоніального “опускання”, сколіозу національної 
меншовартості. Покладатися в досягненні цих цілей належить зокрема, а 
може, й  передусім, на мовний мімезис (наслідування) – властивість, що, 
за висловом А.Тойнбі, осягається радше навчанням, ніж натхненням2. 
Цим зумовлене методологічне і практичне значення українознавства як 
системи освіти3. 

Нинішня Європа йде до єдиного койне на англійській основі. Навіть 
німці відчувають загрозу своїй мові. Якщо ситуація не зміниться, то це 
буде свідченням того, що нації Західної Європи безнадійно старі й їхні 
організми поступово втрачають певні функції, що були властиві їм на 
попередніх етапах розвитку. Імміграція дещо сповільнює цей процес, 
однак паліативно, оскільки традиційна етнічна солідарність у поєднанні 
з Інтернетом, засобами телекомунікації тощо дають змогу туркам, 
арабам, китайцям і в Європі зберігати свої національні прикмети і не 
ставати німцями, французами чи шведами. Тим часом на світовій арені 
утверджуються нові гравці, які накопичили силу завдяки національним 
(Японія, Корея, Китай) чи національно-релігійним (мусульманські 
країни) вартостям. Якщо нація хоче зберегти себе і процвітати, вона має 
навчитися давати собі раду з дилемою “есенціалізм” (“природжений 
спосіб життя”) – епохалізм” (“дух нашої доби”)4. Для України це означає 
всебічний розвиток власної – української – і широке використання 
світової – англійської - мови, яка, згідно з теорією Кліфорда Гірца, 
спроможна “прокладати шлях до ширшої спільності і сучасної 
культури”, ніж російська, що провінціалізує, маргіналізує Україну. З 
поступом світової цивілізації це відчуватиметься щодалі сильніше. 

Одним із виявів плюралізму в Україні є “теорія” вибору мови, за 
якою належить вибирати мову, котра має інформативно-комуникативні 
переваги. Ці розумування відверто чи приховано спрямовані проти 
української мови. Вибір, справді, має бути, однак не між рідною і 
нерідною, а тільки між нерідними мовами – з урахуванням їх 
конкурентоспроможності на світовому ринку міжнародних мов. Своя ж 

                                           
1 Лизанчук В. Чи можна об’єднати націоналізм і глобалізм? // Універсум. – 2004. – № 7-

9. – С. 28. 
2 Тойнбі А. Дослідження історії. – К.: Основи, 1995. – Т. 1. – С. 219. 
3 Кононенко П., Кононенко Т. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К.: АртЕк, 

2001, – С. 18. 
4 Гірц К. Інтерпретація культур. Вибрані есе / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2001. – 

С. 282. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 42

мова є поза конкуренцією, коли йдеться про існування української 
етнічної нації (українців України і світу) та української політичної нації 
(українців України і неукраїнців – громадян України). І там і там ця мова 
– найголовніший консолідуючий засіб. І це одна з найважливіших 
світоглядних засад українознавства. 
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УКРАЇНА – ОСВІТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люріна Т.І. (Київ) 
 

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ  
МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  

ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ 
 

У статті акцентується увага на мовній стратегії вищої освіти в 
Україні, що грунтуються на національних засадах, вимагають 
підготовки духовно-моральної особистості спеціаліста. При цьому в 
самий процес наукової мовотворчості впроваджуються філософсько-
світоглядні категорії, принципи, закони.  

  
Упродовж усієї історії свого історичного розвою мова в системі 

мовознавства цілеспрямовано формує обширні, глибоко аргументовані 
та постійно апробовані практикою позитивні знання про такі 
надзвичайно складні об’єкти духовного світу, якими є свідомість, душа і 
мовно-культурна сфера в цілому. Ці знання розкривають сутність і 
механізми процесів виникнення та розвитку української культури, 
закономірності походження і шляхів еволюції духу української нації як 
основоположного компонента державотворення, комунікативну роль 
людського суспільства та багато інших “світових загадок” минулого, 
теперішнього і майбутнього. 

В історії мовознавства і філософії гуманітарним, в тому числі і 
філологічним, знанням завжди надавався високий статус важливого 
складника створюваної наукової картини світу, дійового регулятора і 
корелятив процесу формування наукового світогляду. Тобто цим 
знанням постійно адресується пріоритетна роль у збагаченні та розвою 
ідейної та фактологічної бази. 

Сама логіка розвитку мови і культури на магістралях сучасності та 
рефлексів мовного знання розкривають принципово важливу 
світоглядну функцію конкретних наук, котра найтіснішим чином 
пов’язана з опрацюванням загального наукового світогляду, який 
правомірно спирається на сукупність даних усіх наук, на здобуті знання 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 44

стосовно законів суспільства, духовної діяльності людини. Важливо 
підкреслити, що приклад мовознавчої науки виразно демонструє, яким 
чином фундаментальні наукові ідеї стають складовими елементами 
змістовних характеристик наукового світогляду, а філософсько-
світоглядні категорії, принципи, закони втілюються в систему 
мовознавства, в самий процес наукової мовотворчості, виступаючи як 
своєрідний евристичний каркас усього наукового знання, його єдності та 
цілісності. 

Мотиваційно-ціннісні настанови сучасної дидактики вищої 
філологічної науки неодмінно мають погоджуватися з очевидним 
фактом: тепер мовознавча наука, створюючи загальну культурно мовну 
теорію, все виразніше стикається з необхідністю змістовного 
переосмислення своїх концепцій, принципів і теоретичних узагальнень, 
їх удосконалення, реалізації прогностичної функції лінгводидактичного 
знання на підвалині формування якісно нових інтегративних 
характеристик. Стратегія такого роду нетривіальних наукових шукань, 
прийняття пріоритетних рішень повинні здійснюватися неодмінно в 
річищі наукового світогляду. Саме цей світогляд, достатньою мірою 
апробований практикою і позитивним досвідом мовознавства, сучасною 
методолого-гносеологічною ситуацією розвитку мовознавства, 
безпосередньо сприяє прирощенню нового наукового знання про мову, 
дієво беручи участь у формуванні оригінальних гіпотез і теорій, 
розкриваючи при цьому свої інтегративну й евристичну функції. Одне 
слово, науковий світогляд цілком правомірно є островом і наріжним 
каменем сучасного стилю наукового мислення філолога, виступає як 
важливий складник інтелектуального, загальнокультурного підґрунтя 
його діяльності та розвитку мовознавчої науки в цілому. 

Разом з тим, сьогодні аж ніяк не можна відстоювати ортодоксальні 
погляди, винесення за рамки формули світосприймання, світорозуміння, 
світобачення й світовідтворення через найуніверсальнішу форму їх 
вираження – мову та всього ірраціонального. Зокрема, необхідно 
виважено оцінити актуальні модерністські тенденції у філософії 
Г.С.Сковороди й І.І.Огієнка1. 

Мова йде про “оптимістичні і еволюційні” погляди, у створенні яких 
широко використані факти мовнокультурного життєпису та які багатьма 
нашими сучасниками сприймаються такими, що найбільше відповідають 
гуманітаризації освіти і науки ХХІ століття. 

Поглиблюючи змістовні характеристики гуманізації вищої 
філологічної освіти, виділяючи її філософсько-світоглядні аспекти, 
необхідно аргументовано переконувати педагогів у тому, що саме такі 
освітянські настанови повинні становити основу цілеспрямованості 
їхньої фахової діяльності з усвідомленим способом бачення, 
осмисленням та оцінкою дійсності. Важливо доказово подати 
принципову значущість філософсько-світоглядних передумов і 

                                           
1 Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського 

народу. – К.: Абрис, 1991; Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди / За ред. О.Г.Дзеверина. – К.: 
Рад. школа, 1972. 
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категорій для визначення предмета й об’єкта досліджень, постановки та 
розв’язання конкретних і практичних задач, вибору методів дослідження 
й стратегії подальших висновків і узагальнень результатів пошуку. 
Зрештою педагоги мають осмислити, що тільки сплав істинно наукового 
світогляду і справжнього гуманізму може бути справжнім еталоном 
менталітету українця. Вони мають предметно усвідомити, що саме такі 
думки доводили своїми працями і діяльністю їхні попередники – 
видатні, всесвітньовідомі вчені В.Вернадський, А.Кримський, 
О.Потебня та їхні послідовники. 

Сьогодні мова йде про реалізацію планетарної програми 
перетворення земної біосфери на ноосферу, сферу розуму. У цій 
програмі істотна роль адресується глобальній освіті як пріоритетному 
напряму сучасної європейської педагогіки, концепції якої зорієнтовані 
на виховання людини з гуманістичним мисленням1. 

За визначенням американського вченого Роберта Хенві, “глобальна 
освіта включає вивчення проблем та питань, які виходять за національні 
межі й взаємозв’язки систем – екологічної, культурної, економічної, 
політичної, технологічної. Глобальна освіта включає перспективні дії – 
погляд на речі через очі та думки інших – і це означає реалізацію того, 
що доки особистості та групи мають можливість бачити життя з різних 
точок зору, вони також будуть мати загальні потреби й бажання”2. 

Існуючі навчально-пізнавальні програми в галузі дидактики 
філологічної освіти потребують всебічного вдосконалення з огляду на 
національні засади й гуманізацію освіти, що визначено мовною 
стратегією в освіті. Глибоке усвідомлення кожним пекучої потреби 
стати направду мовнокультурною, грамотною людиною, певно, – 
найактуальніша проблема сучасності. Бо як людина мислить, так вона й 
чинить. Мова кардинально визначає систему життєвих вартостей і 
рівень духовно-моральної культури людини. А для побудови 
Української держави потрібні грамотні й патріотично налаштовані 
громадяни-гуманісти. 

Система сучасної освіти має забезпечувати виховання людини 
демократичного світогляду і культури, яка з повагою ставиться до 
традицій народів і культур світу. 

Отже, вища школа має бути орієнтованою на розв’язання головного 
завдання – виховання не просто спеціаліста високої для своєї галузі 
знань кваліфікації, а фахівця такого рівня професійної культури, коли 
вся його діяльність свідомо спрямовується набутими у ВНЗ 
методологічно ефективними філософсько-світоглядними настановами. 
Звідси й вимогливість до світоглядної та методолого-філософської 
“навантаженості” викладання мовознавчих дисциплін і постійний вихід 
у викладанні філософсько-гуманітарного знання на проблемні ситуації 
сучасної філології. Виробити свідомий інтерес педагога-філолога до 

                                           
1 Global Education Charter, North-South Centre, Council of Europe, 1997. – Р. 5. 
2 Hanvey R.G. An attainable Global Perspective // Social Education. – September. – 1990. – 

Р. 317-318. 
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філософсько-світоглядного обширу знань неможливо без 
аргументованої  мовної стратегії вищої освіти на національних засадах. 

З огляду на це, основними концептуальними положеннями в 
підготовці спеціалістів є опора на пріоритети загальнолюдських 
цінностей, необхідність виховання комунікативних навичок та умінь, 
формування  планетарного мислення, розуміння та відчуття особистості 
як невід’ємної частини єдиного та взаємозалежного світу.  

Дослідження цієї складної проблематики орієнтоване як на вивчення 
культурологічних взаємозв’язків, так і системи зв’язків між природою і 
суспільством. 

Мова є надбанням суспільства. Вона живе лише в суспільстві. Мовна 
здатність людини пов’язує її з навколишнім світом. Саме завдяки 
культуротворчій мовній діяльності людини впорядковуються її 
ставлення до предметів і явищ, до себе та довкілля. Усі економічні, 
політичні зміни, що відбуваються в суспільстві, впливають на зміни, 
розвиток у мовній сфері, а отже, мають вплив на становлення та 
існування культурномовної особистості. І зворотний зв’язок – розвиток 
останньої залежить і від рівня та розвитку освіти. Саме вона повинна 
вплинути на загальне, суспільно-політичне, економічне та соціально-
культурне становлення суспільства. Кожний член нашої держави на 
різних етапах навчання має змогу отримати мовну освіту й вивищити 
мовнокультурний рівень, який відповідає потребам і рівню розвитку 
держави. Сформувати національно-мовну особистість неможливо без 
оволодіння нею унормованих особливостей державної мови (наприклад, 
на фонетичному рівні – нормативної постановки наголосу, на 
лексичному рівні – використання в мовленні, власне, українських слів, 
на граматичному – користування під час мовлення складними 
граматичними та синтаксичними конструкціями). 

Актуальність даної проблеми зумовлена й новітніми завданнями, 
технологіями, що випливають із своєрідності професійної діяльності. 
Серед компонентів практичного мовлення, на яких зосереджується 
увага, виділяються такі: володіння технікою мовлення, що, крім 
дихання, дикції, сили, чистоти й висоти голосу, передбачає й 
додержання  орфоепічних норм; знання засобів логіко-емоційної 
виразності мовлення, що включає різновиди пауз, їх тривалість, 
логічний наголос, зміни тону й темпу мовлення; уміння спеціаліста в 
процесі підготовки до словесної дії орієнтуватися на особливості різних 
жанрів публічних виступів: доповідь, промову, лекцію, бесіду тощо. При 
цьому важливо враховувати специфіку суб’єктів спілкування і 
створення відповідної мовленнєвої духовної атмосфери. 

Отже, мовні стратегії вищої освіти  в Україні, що грунтуються  на 
національних засадах, вимагають підготовки духовно-моральної 
особистості спеціаліста, котрий має володіти інтонаційно багатим, 
образним, різноманітним за граматичною структурою,  бездоганним, 
всебічно унормованим мовленням із згармонізованими мовно-етичними 
й загальнокультурними знаннями, уміннями й навичками мовленнєвої 
самореалізації гуманістичного спрямування. При цьому в систему 
мовознавства, у самий процес наукової мовотворчості втілюються  
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філософсько-світоглядні категорії, принципи, закони,  виступаючи як 
своєрідний евристичний каркас усього наукового знання, його єдності та 
цілісності. 

 
 
 

Щербан Т.Д. (Мукачево) 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ  
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 

 
У статті актуалізується психологічна концепція підготовки 

фахівця, яка дає можливість удосконалення професійної компетенції 
педагога на засадах суб’єкт-предмет-суб’єктних відносин та 
передбачає врахування особливостей професійного становлення і 
розвитку здібностей учителя.  

 
Сутністю і змістом функцій, що має здійснювати вчитель під час 

навчання і виховання є побудова такої діяльності учнів, у ході і в 
результаті якої здійснювалося б формування їхнього світогляду, 
розвиток їхніх духовно-моральних переконань, формування 
громадянських та демократичних цінностей тощо. Саме це вимагає 
розвиток професійної компетентності педагога, який буде формувати, 
навчати, виховувати особистість майбутнього.  

Спостерігаючи за розвитком суспільства, у якому ми живемо, за тим, 
з якою швидкістю рухається науково-технічний прогрес, відбуваються 
соціально-політичні зміни, зазначимо, що духовний і моральний 
розвиток індивіда не встигає здійснюватися такими ж прискореними 
темпами. Питання щодо позитивно спрямованої діяльнісної життєвої 
позиції людини в сучасному світі актуальне й очевидне. Виховання 
громадянина як нагальна проблема визначається багатогранністю 
суспільного життя. Її вирішення означає підготувати підростаюче 
покоління до участі в розв’язання сьогоденних та перспективних завдань 
держави, до управління нею та виконання функцій трудівника і 
господаря, керівника й виконавця.  

За таких умов по-іншому визначається соціальне замовлення школі 
як одному з виховних інститутів: сформувати в підростаючого покоління 
нову систему цінностей, котра ґрунтується на національній гордості й 
гідності; виховати вільну й суверенну особистість, здатну захищати й 
обстоювати власні позиції та погляди, керуючись національними та 
загальнолюдськими цінностями.  

Особливі сподівання при цьому покладаються на педагога. Бо саме 
він формує в молоді вміння й навички існування в суспільстві, розуміння 
необхідності власного розвитку, вчить користуватися набутими 
знаннями, а не тільки володіти ними. Отже, це в свою чергу, вимагає 
розвиток професійної компетентності педагога, який буде формувати, 
навчати, виховувати особистість майбутнього. 
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Який би досвід не мав учитель, він ніколи не може вважати свою 
професійну концепцію остаточно завершеною. У цій принциповій 
відкритості, незавершеності відображена фундаментальна особливість 
розвитку особистості вчителя, формування його індивідуального 
досвіду, професійної самосвідомості та категоріальних структур 
професійного мислення.  

Очевидно, що особливу роль у цьому процесі відіграє етап 
професійного становлення молодого вчителя, коли випускник 
педагогічного навчального закладу стає суб’єктом нової для нього 
діяльності. 

Виходячи з цього, об’єкт нашого дослідження – психологічні засади 
підготовки вчителя.  

Мета: дослідити умови та труднощі розвитку професійної 
компетентності вчителя. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури передбачає: психологічна 
концепція підготовки фахівця передбачає врахування особливостей 
професійного становлення і розвитку навчальних здібностей педагога; 
до провідних навчальних здатностей спілкування належать професійне 
мислення, рефлексія педагога та мистецтво вирішення педагогічних 
завдань; мистецтво вирішення педагогічних завдань у навчальному 
спілкуванні продуктивніше за умови застосування, зокрема, 
рефлексивного навчання, ділових ігор під контролем засобів 
психодіагностики.  

Можна стверджувати, що “входження” випускника в педагогічну 
професію супроводжується реконструкцією професійно-ціннісних 
орієнтацій особистості, виробленням необхідних умінь, навичок, 
способів діяльності, накопиченням  власного досвіду практичної 
діяльності тощо. Цей напрямок на сьогодні залишається найменш 
розробленим  і науково прогнозованим. Практично відсутні обґрунтовані 
концепції, які б уможливлювали конструктивний підхід до розв’язання 
проблеми.  

Аналіз літератури1 показує, що недосконалість існуючої програми 
підготовки фахівця полягає, передусім, у розмитості, невизначеності 
критеріїв еталону, на які орієнтуються педагогічні інститути, готуючи 
фахівця. Наявність же розроблених професіографічних вимог до 
фахівців практично не справляє активного впливу на його становлення в 
процесі навчання. 

                                           
1 Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.: АНН РСФСК, 1956. 

– 519 с.; Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. – М., 1985. – 158 с.; 
Кулюткин Ю.Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя // 
Вопросы психологии. – 1986. – № 2. – С. 21-30; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. 
Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.; Максименко. С.Д. Теорія і практика психолого-
педагогічного дослідження. К.: НДПІ, 1990. – 240 с.; Мороз А.Г. Профессиональная 
адаптация молодого учителя. – К.: Мін. освіти УРСР, 1980. – 96 с.; Чепелева Н.В. 
Психологическая герменевтика – наука о понимании // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2001. – № 3. – С. 6-10; Яценко Т.С. Активная социально психологическая 
подготовка учителя к общению с учащимися: Книга для учителей. – К.: Освіта, 1993. – 
208 с. 
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Один з перспективних напрямів перебудови підготовки вчителя, на 
наше переконання, відкриває психологічна концепція вдосконалення 
підготовки фахівця. 

Викладемо суть і головні принципи психологічної концепції 
підготовки фахівця високої кваліфікації. 

У нашій концепції ми виходимо з того, що найважливішою цінністю 
фахівця, яка характеризує вершину досконалості суб’єкта як творчої 
особистості, є професіоналізм. За тим, якою є культура професіоналізму 
в усіх сферах життя суспільства, можна судити про те, на якому рівні 
цивілізованості та суспільно-економічного прогресу вона перебуває. 

Психологічний аналіз різних видів діяльності – процесуального та 
результативного її аспектів – дав можливість виокремити ті компоненти, 
які в своїй єдності зумовлюють високу ефективність реалізації її 
програм.  

Було встановлено, що фундаментальними структурними утвореннями 
професіоналізму є: специфічність знань предмета діяльності, 
сформована на цьому ґрунті методологія професійного мислення; 
достатній досвід діяльності; творчий характер включення набутого 
досвіду в процес пошуку оптимальних варіантів виконання завдання; 
наявність чіткого орієнтувального образу стратегії і тактики виконання 
діяльності. 

На підставі виокремлених компонентів структури професіоналізм 
можна визначити як творчий синтез якісно своєрідних професійних 
знань і практичного досвіду особистості, що зумовлює вибір 
оптимальної стратегії і тактики діяльності та забезпечує високу 
ефективність її виконання.  

З нашого погляду, проблему професійного становлення учителів 
доцільно розглядати не лише через наявні недоліки і прорахунки в їх 
вузівській підготовці (хоча вдосконалення навчально-виховного процесу 
в педвузі відповідно до вимог сьогодення залишається актуальною 
проблемою), а, передусім, через призму внутрішніх суперечностей 
самого етапу професійного становлення, сутність якого полягає в тому, 
що індивід, прийнявши на себе професійну роль педагога, лише 
розпочинає освоєння функціонального змісту професійно-педагогічної 
діяльності.  

Головною рушійною силою процесу професійного становлення 
вчителя є наявність певного протиріччя між професійно-педагогічною 
підготовкою, одержаною ним у педвузі, попередніми уявленнями про 
школу, вчительську працю, соціальними і соціально-психологічними 
сподіваннями та реальними вимогами, конкретними умовами 
професійної діяльності, повсякденною шкільною практикою. Набутий у 
навчальному закладі теоретичний потенціал молодого спеціаліста має 
бути реалізованим на практиці, втіленим у реальну педагогічну 
діяльність. 

Перші ж самостійні кроки вчорашніх студентів виявляють, що 
реальна практика професійної  діяльності багато у чому відрізняється від 
практики навчальної, а професійна підготовленість – річ набагато 
складніша, ніж хороші оцінки в дипломі. Відповідно до сутності етапу 
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професійного становлення можна вважати, що провідною 
психологічною тенденцією особистості, яка оволодіває професією, є 
тенденція до самоутвердження в системі нових для себе стосунків. А 
описане вище зовнішнє протиріччя цього етапу проявляється на 
особистісному рівні як суперечність між новим статусом та його 
усвідомленням молодим учителем. 

На що у зв’язку з цим слід вказати перш за все?  Змінюється 
об’єктивний статус молодого вчителя в системі його стосунків з іншими 
людьми. Головним різновидом діяльності студента була навчальна 
діяльність, і навіть педагогічна практика мала для нього, передусім, 
зміст навчальної діяльності. Все стає зовсім по-іншому, коли мова йде 
про молодого вчителя. Він уже сам має організувати і регулювати 
діяльність учнів, тобто стає суб’єктом нової для нього професійно-
педагогічної діяльності.  

Зрозуміло, що потрібно деякий час для того, щоб молодий учитель 
зміг практично освоїти свої нові функції, налагодити стосунки з учнями, 
з колегами, з керівництвом школи тощо. При цьому принциповим є те, 
що вчитель не має права бути початківцем: будучи суб’єктом 
професійно-педагогічної діяльності, він змушений приймати самостійні 
рішення і нести за них відповідальність - відповідальність не лише за 
себе, а й за своїх вихованців.  

Така зміна основного виду діяльності завжди супроводжується 
ломкою узвичаєних стереотипів і уявлень. Поширеною серед керівників 
шкіл (і серед самих молодих учителів) є думка про те, що труднощі у 
випускників педвузу зумовлені, передусім, відсутністю в них тих чи 
інших практичних умінь і навичок (не вміє провести бесіду, написати 
характеристику, заповнити класний журнал тощо). Звичайно, у цьому є 
певний сенс, але думаємо, що справжні причини труднощів лежать 
глибше: у необхідності пошуку для себе адекватної лінії поведінки в 
ролі педагога, осмисленні сутності та смислу педагогічних явищ і фактів. 

Без відповіді на останні принципові, методологічні по своїй суті 
запитання молодий вчитель вимушений діяти методом спроб і помилок, 
інтуїтивно або ж аналогічно з діями інших педагогів. У результаті його 
педагогічні дії часто носять ситуативний характер, що нерідко 
призводить до того, що початківець оперує у своїй практичній діяльності 
лише вузьким набором перевірених на власному досвіді педагогічних 
методів та комунікативних навичок. Не випадково у вчительському 
середовищі поширеною є думка, що вчителю достатньо добре знати свій 
предмет та добросовісно ставитися до роботи, і все буде гаразд без 
всякої педагогіки і психології. 

Оволодіння вчителем теоретичними знаннями та накопичення 
практичного досвіду є необхідною, але недостатньою умовою 
професіоналізму. Лише постійне осмислення, аналіз і узагальнення 
власного досвіду дають можливість вчителю розвиватися як 
професіоналу. Рефлексивне ставлення вчителя до власної діяльності є 
однією з найбільш важливих психологічних умов її поглибленого 
усвідомлення, критичного аналізу конструктивного вдосконалення. Саме 
рефлексія забезпечує особистості можливість виходу з повної 



Україна – освіта 
 

 51

поглиненості безпосереднім процесом, зайняти позицію над ним, поза 
ним для судження про нього. Здатність людини рефлексивно ставитися 
до себе та своєї діяльності є результатом оволодіння (інтеріоризації) 
особистістю соціальних стосунків між людьми1. Лише на основі 
взаємодії з іншими, коли індивід прагне зрозуміти думки та дії іншого і 
коли він оцінює себе очима цього іншого, він стає здатним рефлексивно 
віднестися і до самого себе. 

У професійно-педагогічній діяльності рефлексивні процеси 
проявляються передусім: у процесі безпосередньої практичної 
взаємодії вчителя з учнями, коли вчитель прагне адекватно зрозуміти і 
цілеспрямовано регулювати вчинки, почуття і мислительні процеси 
школярів; у процесі проектування діяльності учнів, коли вчитель 
розробляє цілі навчання і виховання, конструктивні шляхи їх досягнення 
з урахуванням особливостей школярів та можливостей їхнього розвитку; 
у процесі самоаналізу й самооцінки вчителем власної діяльності та 
самого себе як її суб’єкта. 

Рефлексивна позиція вчителя найбільш чітко проявляється саме тоді, 
коли він робить предметом свого аналізу ті конструктивно-методичні 
схеми, якими він користується в процесі розв’язання практичних 
завдань. Показано, зокрема, наявність глибинного зв’язку між 
орієнтацією вчителя на самостійність при конструюванні різноманітних 
педагогічних рішень, рівнем сформованості його професійної рефлексії 
та способами відбору інформації з різних джерел.  

При цьому саме рефлексивне ставлення початківців до самих себе як 
суб’єктів професійно-педагогічної діяльності є основою для розвитку в 
них педагогічної рефлексії як необхідної умови професіоналізму. 

Про результативність професійного становлення учителів можна 
робити висновок, передусім, з того, наскільки успішно вони будуть 
розв’язувати педагогічні завдання2. 

Проведено експеримент. Дослідженнями було охоплено 70 молодих 
учителів, професійну діяльність яких оцінювали експерти. У рамках 
описаного підходу  оцінка підготовленості молодих учителів до 
розв’язання педагогічних завдань здійснювалася на основі узагальнення 
експертних суджень. У ролі експертів виступали адміністрація школи, 
працівники методкабінетів, методисти Обласного інституту 
удосконалення учителів. Результати оцінок виражалися в балах, числові 
значення відповідали розробленій градації рівнів підготовленості 
молодих учителів. Останнім відповідно приписувалися кількісні 
значення: 0 – нульовий; 1 – низький; 2 – середній; 3 – високий.  

 
 

                                           
1 Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.: АНН РСФСК, 1956. 

– 519 с. 
2 Мышление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат / Ю.Н. 

Кулюткина, Г.С. Сухобской. – М.: Педагогика, 1990. – 102 с.; Сластенин В.А. 
Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной 
подготовки. – М.: Просвещение, 1976. – 159 с. 
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Нульовий рівень: 
дії вчителя не мають необхідного обґрунтування або основуються на 

помилкових висновках з попереднього педагогічного аналізу;  
педагогічна діяльність у цілому не задовольняє вимогам, що 

витікають з принципів науки та виховання;  
дії вчителя, його поведінка в цілому не усвідомлені. 
Низький рівень: 
дії вчителя обґрунтовані лише частково, допускаються значні 

помилки у висновках з попереднього педагогічного аналізу;  
педагогічна діяльність лише частково задовольняє вимоги принципів 

навчання та виховання;  
дії та поведінка усвідомлені лише частково, із значними упущеннями 

(в усвідомленні цілей, співвідношенні запланованих та одержаних 
результатів тощо); 

Середній рівень: 
дії молодого вчителя в цілому обґрунтовані результатами 

попереднього педагогічного аналізу; 
педагогічна діяльність в цілому відповідає вимогам принципів 

навчання та виховання;  
дії та поведінка в цілому усвідомлені; 
намічена діяльність виконується своєчасно або з несуттєвими 

відхиленнями від термінів;  
проявляється значна міра самостійності. 
Високий рівень: 
дії молодого вчителя повністю обґрунтовані результатами 

попереднього педагогічного аналізу; 
педагогічна діяльність повністю відповідає вимогам принципів 

навчання та виховання;  
дії повністю усвідомлені (включаючи співвідношення поставлених 

цілей і реальних результатів, критичну оцінку власної поведінки тощо); 
наявний високий рівень самостійності;  
запланована діяльність виконується своєчасно. 
У таблиці представлені узагальнені результати експертних оцінок. 
 
Узагальнені результати експертних оцінок (у відсотках) 

Рівні підготовленості  
Групи учителів 
(за стажем 
роботи) 

високий 
рівень 

середній 
рівень 

низький 
рівень 

нульовий 
рівень 

до 1 року роботи 10,0 25,0 40,0 25,0 
від 1 до 3 років 
роботи 

16,7 26,7 33,3 23,3 

від 3 до 5 років 
роботи 

20,0 25,0 40,0 15,0 

Всього 15,7 25,7 37,1 21,5 
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З одержаних результатів випливає (нагадаємо, що мова йде про 
оцінки експертів): 

1. Зростає число учителів з високим і середнім рівнем 
підготовленості до розв’язання педагогічних завдань (від 35,0 % у групі 
зі стажем до 1 року роботи, до 45,0 % у групі зі стажем від 3 до 5 років 
роботи). Це можна інтерпретувати як наслідок адаптації молодих 
учителів до професійної ролі, їхньої самоосвітньої і самовиховної роботи 
та методичної і консультативної допомоги з боку методичних служб, 
адміністрації шкіл та більш досвідчених колег. Слід мати на увазі ще й 
ту обставину, що наведені дані (особливо щодо вчителів зі стажем 
роботи до 1 року) дещо ідеалізовані, вони виражають не стільки 
реальний, скільки бажаний стан речей. 

2. Дуже велика доля молодих учителів з низьким і нульовим рівнем 
підготовленості до розв’язання педагогічних завдань (65,0 % у групі зі 
стажем до 1 року і 55,0 % у групі зі стажем від 3 до 5 років). Як бачимо, 
позитивна динаміка залежно від стажу є, але вона дуже незначна і явно 
не може задовольнити вимоги шкільної практики. 

По суті, йдеться про те, що педагогічна діяльність може 
здійснюватися вчителем на емпіричному та свідомому рівнях. Ці 
міркування ґрунтуються на осмисленні результатів інтерв’ю з молодими 
вчителями  та експертами, у ході яких з’ясовувалися проблеми: чи 
базуються початківці у своїй практичній діяльності на певній 
психологічній і педагогічній концепції навчання (виховання) та якій 
саме?  

Якщо їх практична діяльність не витікає з єдиної психолого-
педагогічної концепції, то які психолого-педагогічні закономірності 
реалізуються в окремих сторонах діяльності? На які аспекти психічного 
розвитку учня орієнтуються молоді вчителі у своїй практичній 
діяльності, які психічні функції передусім прагнуть розвивати на 
конкретному уроці?  

Який тип мислення вони намагаються розвивати в учнів, які 
ставлення до навколишньої дійсності виховувати? Як, якою мірою та в 
яких напрямах здійснюється формування особистісних якостей учнів?  

Емпіричний рівень пов’язаний з оволодінням лише зовнішньою 
предметною стороною педагогічної діяльності, коли вчителі визначають 
спосіб дії на основі логіки практичних дій. При цьому упускається та 
обставина, що логіка практичних дій не розкриває закономірних зв’язків 
між окремими компонентами педагогічного процесу, що є компетенцією 
теорії. Внаслідок цього учителі часто не можуть (і не бачать у цьому 
необхідності) обґрунтувати, які способи дії і чому саме були вибрані у 
даній ситуації, вони просто копіюють дії інших учителів або сліпо 
виконують методичні поради. 

Свідомий рівень передбачає, що зовнішній предметній діяльності 
передує внутрішня, теоретична, тобто здійснюється осмислення цілей, 
очікуваних результатів, запланованих дій, умов їх виконання. У 
підтвердження сказаного зішлемося на міркування О.М.Леонтьєва. 
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«Свідома дія, підкреслює він, – це процес, підпорядкований 
усвідомленій меті, який призводить до прогнозованого результату»1. 

Дуже часто процес оволодіння вчителем теоретичними знаннями та 
накопиченням ними практичного досвіду. Ці процеси співіснують ніби 
паралельно, не перетинаються, не зумовлюють формування теоретично 
обґрунтованих конструктивних схем розв’язання педагогічних завдань у 
тих молодих учителів, підготовленість яких до розв’язання педагогічних 
завдань знаходиться на низькому або нульовому рівнях. 

За допомогою нестандартизованого інтерв’ю (опитувалися молоді та 
досвідчені вчителі, адміністрація шкіл) з’ясовувався характер та зміст 
труднощів, з якими зіштовхуються вчителі на етапі входження в 
педагогічну професію.  

Одержані результати дають змогу відзначити: 
1.  У процесі практичного освоєння педагогічної професії молоді 

вчителі зіштовхуються з серйозними проблемами зовнішнього, 
предметного характеру і труднощами, зумовленими особистісними, 
психологічними причинами. 

2.  Багато з об’єктивно існуючих проблем професійного становлення 
початківців випадає з поля зору адміністрації школи та методичних 
служб, які мають надавати необхідну допомогу молодим учителям на 
етапі входження в педагогічну професію (це можна підтвердити 
результатами інтерв’ю з директорами шкіл, завучами, методистами). 

3.  Труднощі, зумовлені невмінням використовувати теоретичні 
знання для розв’язання педагогічних завдань, явно оцінюються 
вчителями, це можна інтерпретувати тим, що професійні функції 
багатьма з них здійснюються на емпіричному рівні, внаслідок чого 
необхідність обґрунтування способу дії та причини його вибору у даній 
ситуації часто випадає з поля їх уваги. 

Часто молоді вчителі не можуть проаналізувати педагогічні ситуації, 
виокремити в них педагогічні завдання і прийняття теоретично 
обґрунтованих теоретичних рішень. У багатьох випадках (до 85,0 
відсотків) вчителі-початківці просто не бачать у ситуаціях, що 
виникають, педагогічних завдань або ж підмінюють їх 
функціональними, зосереджуючи всю увагу на розв’язанні останніх 
(дати урок, провести виховний захід, вжити щодо учня певну сукупність 
методів впливу тощо). 

Одним з найслабкіших місць у роботі молодих учителів є невміння 
визначати цілі та завдання уроку (вивчення конкретної теми, 
навчального предмета тощо), нерозуміння значимості цієї процедури для 
ефективності педагогічного процесу, невміння аналізувати проведені 
уроки відповідно до поставлених цілей. Так, наприклад, цілі навчання 
часто-густо (у 75,0 відсотків випадків) підмінюються вчителями-
початківцями описанням власних дій при вивченні певної навчальної 
теорії (“розкрити”, “пояснити”, “розповісти” тощо) або ж ототожнюють 
із змістом освіти. 

                                           
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 
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Вкажемо також на істотні затруднення молодих учителів при 
виділенні головного в темі, визначенні головних, стрижневих ідей уроку, 
здійсненні обґрунтованого вибору системи методів і прийомів 
педагогічного впливу на учнів, організації спільної діяльності учнів та 
їхньої самостійної роботи як на уроці, так і в позаурочний час, 
урахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів, здійсненні 
диференційованого підходу до них. 

Важливо підкреслити ще одну обставину. Ефективне розв’язання тих 
завдань, що стоять перед освітою сьогодні, можливе лише за умови не 
будь-якого, а лише певного типу управління вчителем діяльності учнів. 
Сутність такого продуктивного, рефлексивного управління полягає в 
тому, що вчитель має поставити учня в позицію активного суб’єкта 
власної діяльності, здійснюваної за загальною системою колективної 
роботи; розвивати можливості учнів до самоуправління (саморегуляції, 
самоорганізації та самоконтролю) власною діяльністю; організовувати 
процес навчання як розв’язання навчально-пізнавальних проблем на 
основі творчої взаємодії (діалогу) з учнями. 

Отже, предметом діяльності вчителя виступає діяльність учнів, яку 
він має організувати і регулювати відповідно до завдань навчання, 
виховання та розвитку, підпорядкованих, у свою чергу, загальній меті – 
формуванню духовного світу останніх. Як показав О.М.Леонтьєв1, 
досягненнями людської культури кожне нове покоління оволодіває через 
діяльність, аналогічну (хоч і не тотожню) тій, яка призвела до появи цих 
пояснень. Останнє і визначає основну мету вчителя – побудувати таку 
діяльність учнів, у ході і в результаті якої здійснювалося б формування 
їхнього світогляду, розвиток їхніх духовно-моральних переконань, 
засвоєння системи знань, практичних умінь і навичок, формування 
громадянських та демократичних цінностей тощо. Саме це 
“надзавдання” визначає сутність і зміст тих різноманітних функцій, які 
має здійснювати вчитель під час навчання й виховання. 

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що наше дослідження 
підкреслило важливість вдосконалення підготовки педагога. Цю 
можливість дає психологічна концепція підготовки фахівця, на засадах 
суб’єкт-предмет-суб’єктних відносин, що передбачає врахування 
особливостей професійного становлення і розвитку здібностей учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с. 
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Дубина Л.Г. (Хмельницький) 

 
АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ УКРАЇНСЬКИХ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ  
ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ 

 
У статті розглядаються окремі аспекти доцільності використання 

надбань української театральної педагогіки у вищій педагогічній освіті, 
зокрема, аналізуються театрально-педагогічні ідеї В.С.Василька, 
М.Л.Кропивницького, П.К.Саксаганського, І.К.Карпенка-Карого, 
Л.С.Курбаса. 

 
Критерієм успішної діяльності вищої педагогічної школи виступає 

якість підготовки майбутніх спеціалістів, яка на сучасному етапі 
розвитку професійної освіти визначається не лише сукупністю знань з 
основ наук та фахових дидактик, а й здатністю передавати ці знання в 
процесі живого безпосереднього спілкування з учнями. Успішною 
можна вважати ту педагогічну діяльність, що характеризується тісним 
зв’язком дидактичної спроможності вчителя з експресивною здібністю 
захоплювати учнів емоційним, образним, доступним викладом 
матеріалу, конструктивними вміннями організовувати суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію, бути її режисером. При цьому йдеться не тільки про 
підготовку розуму і рук майбутніх педагогів, а й про незмірно більше – 
розвиток їхнього психофізичного апарату, який має бути сформований 
на свідомому і підсвідомому рівнях з установкою на майбутню 
педагогічну діяльність. Поліфункціональна діяльність вчителя, що 
базується на одночасному виконанні багатьох “ролей”, вимагає 
системної підготовки з різних галузей знань, у тому числі сценічної 
культури, акторської і режисерської майстерності. У зв’язку з цим 
посилюється інтерес до театральної педагогіки, виявлення можливостей 
використання її надбань у професійній підготовці вчителя. 

Театральна педагогіка – це галузь педагогічної науки, що досліджує 
специфіку театрального мистецтва через сценічну дію, особливості 
акторської й режисерської творчості, близьких до педагогічної. Окремі 
аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя засобами 
театральної педагогіки розглядалися В.Ц.Абрамяном, Ю.П.Єлісовенком, 
І.А.Зязюном, В.А.Кан-Каликом, А.Й.Капською, Ю.Л.Львовою, 
І.О.Синицею та ін. Мета цієї публікації – розкрити основний зміст 
театрально-естетичних концепцій, ідей та напрацювань відомих 
українських театральних педагогів В.С.Василька, М.Л.Кропивницького, 
П.К.Саксаганського, І.К.Карпенка-Карого, Л.С.Курбаса, виходячи з 
логіки, що типові проблеми можуть мати спільні шляхи для їх 
розв’язання.  

В українській театральній педагогіці  знайшли своє обґрунтування 
такі важливі й актуальні для вчителя проблеми, як виховання 
високоморальної освіченої особистості; формування національної 
самосвідомості громадян України; ціннісне ставлення до суб’єктів 
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навчання, педагогічної професії, колективу, самого себе; вдосконалення 
внутрішньої і зовнішньої виконавської техніки; розвиток творчих 
здібностей, природних задатків, естетичних почуттів і здатності до 
імпровізації; варіативність педагогічної тактики, гнучкість у виборі 
методів, форм і засобів впливу на особистість; сміливість і 
винахідливість у спілкуванні, самостійність у прийнятті професійних 
рішень; розвиток почуття гумору; формування вольових якостей учнів у 
процесі навчально-пізнавальної діяльності, пробудження активних 
дослідницьких інтересів тощо.  

До славної плеяди найвидатніших вітчизняних театральних діячів 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. належать імена М.Заньковецької, 
М.Кропивницького, М.Садовського, М.Старицького, братів Тобілевичів 
(І.Карпенка-Карого та П.Саксаганського). Їх виправдано називають 
корифеями українського театру, основоположниками театральної освіти 
і театральної педагогіки в Україні.  

Цікавими є факти життя й творчості М.Л.Кропивницького – класика 
української літератури, відомого драматурга, театрального діяча. В 
останні роки свого життя він організував для селян початкову школу з 
українською мовою навчання, разом з акторами-аматорами здійснював 
постановки різноманітних українських п’єс у повітових містах і селах 
Слобожанщини. Маловідомою сторінкою біографії М.Л.Кропивницького 
є факти, що він був ще й дитячим письменником, створив першу в 
Україні дитячу трупу і написав для неї дві п’єси-казки – “Івасик-
Телесик” та “По щучому велінню”, започаткувавши тим самим 
репертуар для театру юного глядача. 

Трупа складалася переважно з селянських дітей 10-13 років. У 
виставах брали участь також молодші діти письменника – Володя й Оля. 
Для вистав М.Л.Кропивницький відвів найбільшу кімнату (залу) в 
старому будинку, де, як у справжньому театрі, було облаштовано сцену. 
Власноруч виготовляв для спектаклів декорації, разом з молодшими 
дітьми готував костюми.  

Дитячі п’єси-казки “Івасик-Телесик” і “По щучому велінню” створені 
за сюжетами і в дусі українських народних  казок, що передбачає 
засудження зла, відстоювання ідеалів добра і справедливості. Поведінка 
героїв п’єс заснована на християнській моралі та кращих народних 
традиціях, а тому має великий позитивний вплив на формування 
особистості як учасників театральної трупи, так і глядачів спектаклів. 

П’єси-казки написані милозвучною українською мовою, органічно 
близькою до джерел усної поетичної творчості. Все це свідчить про 
глибоке знання драматургом психології юної аудиторії та її культурно-
виховних запитів і потреб. “Батько українського театру” (так сучасники 
шанобливо називали митця) сам написав для своїх дитячих п’єс 
оркестровку, яку використовував під час постановок спектаклів. 

Свідченням великої популярності дитячих п’єс Марка 
Кропивницького була нотатка, що з’явилася в січні 1910 р. в 
російськомовному журналі “Театр и искусство”, де розповідалося про 
успішні виступи малолітніх аматорів із Затишку (тепер Шевченківський 
район Харківської області). 
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Немає сумніву, що п’єси-казки Марка Кропивницького були конче 
необхідні в добу письменника, проте свого виховного значення вони не 
втратили й до нашого часу і варті належної уваги з боку сучасної 
початкової школи. 

Вивчення та екстраполяції в сучасну педагогічну практику 
заслуговують театрально-педагогічні ідеї І.К.Карпенка-Карого – 
театрального педагога, драматурга, актора і режисера. Він завжди 
прагнув, щоб театральне мистецтво було спрямоване на виховання 
високоморальної особистості, зокрема, писав: “Програма ідеалів 
безмежна, але той, хто хоч невеличку частину цих ідеалів носить у своїй 
душі, береже їх, як святиню, і в залежності від своїх сил досягає, той 
тільки має задоволення, бо лише безмежно прекрасного в житті важко 
досягти, а через те праця на користь прекрасного безмежна і вічно 
тримає людину на шляхетній висоті життєвих завдань”1.  

І.К.Карпенко-Карий був переконаний, що природного таланту для 
творення яскравого художнього образу недостатньо. Важливо постійно 
працювати над собою, удосконалювати, розвивати творчі здібності, 
природні задатки, не покладаючись лише на свій талант, інтуїцію, 
“нутро”, що, на хибну думку недосвідчених, “вивезе”, підкаже, як діяти. 
Місія актора, за висловами театрального педагога, – “це обов’язок 
будити свідомість у глядача, зворушувати кам’яні серця і вчити правди й 
справедливості, використовуючи засоби художньої виразності”2.  

Працюючи з молоддю, великого значення надавав удосконаленню 
акторської техніки, зокрема, пластики тіла, розвитку голосового апарату. 
Голос, вираз очей і міміку вважав основними засобами акторської 
виразності. У ролі актора особисто ніколи не метушився на сцені, не 
робив зайвих і громіздких рухів, його жести були скупі й малопомітні. 
Кожне відчування людини, на його думку, мусить мати своє характерне 
виявлення в міміці, рухах та поведінці всього тіла. Використовуючи 
“барви” (засоби виразності), радив вчитися “малювати” так, щоб думка 
художника для кожного була такою ж ясною і зрозумілою, як і для нього 
самого.  

Будучи талановитим актором, І.К.Карпенко-Карий виступав проти 
лише зовнішнього ефекту, театральщини, тим самим підкреслюючи 
доцільність вибраних засобів виразності. Вимагав, щоб кожен рух, жест, 
зміна міміки були доречними, необхідними, на своєму місці. “Роль, – 
казав театральний педагог, – мусить одягатись на актора, як готовий 
пошитий костюм. У цьому костюмі все мусить бути на своєму місці, щоб 
не треба було думати під час спектаклю, де і коли пришивати рукава і 
ґудзики”3. 

Великою глибиною й актуальністю пройняті думки видатного 
педагога щодо важливості формування національної самосвідомості 
громадян України. У листі до сина, написаному більше ста років тому 
(1898 р.), наголошував: “Молодій людині, студенту обов’язково треба, 

                                           
1 Спогади про Карпенка-Карого: Збірник. – К.: Мистецтво, 1987. – С. 253. 
2 Там само. – С. 123. 
3 Там само. – С. 136. 
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крім спеціальної науки, винести зі школи чесні погляди на свій народ і 
теоретичні знання всіх благородних напрямків, які існують серед 
найкращого передового покоління. Зі всіх існуючих теорій молода 
людина повинна взяти в основу життя ту теорію, котра найбільше 
проводить ідею любові, ідею щастя, ідею добробуту свого народу. 
Обміркувавши все і здобувши тверде переконання, молода людина 
вступає в життя і вносить в нього світло і тепло, котрі наповнюють 
пустиню людського життя, протравленого егоїзмом, радісним світлом, 
що освічує людям шлях до щастя”1. 

Надаючи великого значення пізнанню свого національного коріння, 
історії, культури, її самобутності, особливостей ментальності свого роду, 
нації, їхніх чеснот і вартостей, І.Карпенко-Карий був свідомий своєї 
високої місії як речника української культури, друкованого й усного 
слова. Його думки глибоко проникнуті ідеями патріотизму, української 
національної гордості, що створює цінний виховний аспект для 
використання у професійній підготовці майбутніх учителів. Зокрема, у 
листі до доньок Ярини і Марії від 17 листопада 1903 р. з Варшави, де 
митець перебував на гастролях, до Парижа, де вони навчалися, він писав: 
“Україна помалу оживає. Дай-то Боже. Біда сердешних українців у тім, 
що вона не має ще українських дівчат і жінок. Жіночий елемент, коли 
він сильно національний, є найвищою силою відродження народу. Тому-
то я б хотів, мої любі, щоб ви, мої діти, були цим елементом!”2 

В іншому листі від 7 січня 1904 р. І.К.Карпенко-Карий висловлював 
стурбованість долею України: “Ні один народ в Європі не переживав 
того, що ми, українці, в ХХ столітті. Тоді, як всі давно вже знають, хто 
вони, ми тільки починаємо довідуватись, тоді, як усі давно в яснім 
признанні своїх прав національних і вселюдських мають задоволення і 
йдуть до ширших вселюдських бажань, ми тільки просипаємося, і все, 
що другі вже мають, треба здобувати! Коли француз, німець, поляк й 
інші відомі всьому світу, ми, мов яке дике плем’я, забуте і затерте, 
починаємо піднімати з темряви голову і лізти на гору, на слизьку гору, 
щоб звідтіля і нас побачили. А ті, що раніше вилізли і зайняли свої місця 
у світовій комедії, не пускають нас, бо бояться, що ми зіпсуємо 
мізансцену! Тяжка боротьба, але надія, що виліземо, дає нам сили до 
культурної праці! Горе наше, що не маємо сильної інтелігенції, що ще 
багато людей вважають нашу мову мужицькою і соромляться нею скрізь 
говорити; а вона ж дзвінка, а вона ж красива і блискуча, тільки треба 
вміти нею користуватися; джерело, з котрого тече ця мова, чудове й 
величезне – 30 мільйонів народу, який, правда, ще не знає, хто він, але 
дознається”3. 

Безперечно, згадані вище думки І.К.Карпенка-Карого є надзвичайно 
актуальними для сучасної педагогічної громадськості, бо, незважаючи на 

                                           
1 Спогади про Карпенка-Карого: Збірник. – К.: Мистецтво, 1987. – С. 159. 
2 Пилипчук Р. Загальна боротьба є необхідний елемент життя. Поборемось: До 150-

річчя від дня народження І.К.Карпенка-Карого // Культура і життя. – 1995. – 27 вересня. – 
С. 2. 

3 Там само. 
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труднощі, пов’язані з переосмисленням цільових установок і реалій, 
напрямів розвитку Української держави й освіти, майбутні вчителі 
мають бути стійкими патріотами своєї держави, гідними громадянами 
України, орієнтуватися на історично культурні особливості українського 
народу й нації. 

Багато цінного можна знайти в творчості видатного українського 
режисера, педагога П.К.Саксаганського, який був глибоко переконаний, 
що режисер має володіти майстерністю педагогічного керівництва, вміти 
узгоджувати інтереси кожного окремого актора з інтересами 
колективного ансамблю. Авторитет педагога радив підтримувати не 
деспотизмом, а високою професійною майстерністю. Зауважував, що 
режисер не має права придушувати індивідуальність актора, адже кожен 
актор – це важлива творча одиниця. У сучасній вищій педагогічній освіті 
наведені думки, співзвучні з основними ідеями педагогіки 
співробітництва, а тому можуть бути доцільно використані для 
підготовки майбутніх учителів. 

П.К.Саксаганський радив педагогам-наставникам вивчати творчі 
можливості всього колективу, невтомно досліджувати характер кожної 
особистості зокрема, щоб уміти, коли треба, запалити той священний 
вогонь, що жевріє в душі справжнього творця образів, справжнього 
актора-митця своєї справи. Глибокою мудрістю пройняті думки 
театрального педагога щодо тактовності вихователя, висловлені ним у 
листі до молодих режисерів: “Думай, вчись, як зацікавити актора. Будь 
дипломатом. Не души своїм режисерським авторитетом індивідуальність 
актора, допомагай йому в його шуканнях, підтримуй його, але так мудро, 
щоб він відчував сили  твоєї направляючої руки керманича”1. 

Великий майстер сцени радив привчати акторів до самостійного 
мислення. З цього приводу писав: “Хай пробує свої сили, хай ходить 
сам, але май невпинне око над його самостійними кроками, щоб вчасно, 
непомітно підтримати його, підставивши у важкі хвилини своє власне 
плече або подавши енергійну, міцну, надійну руку, коли актор 
посковзнеться на своєму шляху. Але гляди, не вихваляйся перед актором 
тією допомогою, що ти йому надав. Навпаки, переконай його, що він 
урятувався сам. Умій підбадьорити і викликати в актора віру у свої 
сили”2. П.К.Саксаганський застерігав своїх учнів від моментів 
зародження самозакоханості і самовпевненості, вважаючи їх основним 
джерелом чвар, причиною гальмування творчого росту.  

Називаючи режисера натхненником інших творців, учителем і 
керманичем у сценічній творчості, театральний педагог звертав увагу на 
важливість творчого самопочуття, “запалу, священного мистецького 
горіння”. Причиною загибелі творчих поривань, дезорганізації творчого 
процесу вважав байдужість і млявість. Якщо бракувало потрібного 
творчого настрою, несподіваних неприємностей особистого життя або 
недуги радив: “Отут, режисере, поклич усю свою волю, увесь свій 

                                           
1 Саксаганський П.К. До молодих режисерів // Режисер і вистава: Зб. матеріалів з 

питань режисури. – К.: Держ. вид-во образотворчого м-ва і муз. л-ри УРСР, 1962. – С. 44. 
2 Там само. 
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власний акторський талант (ти ж не маєш права його не мати, коли ти 
режисер), грай, удавай бадьорість і захоплення роботою. Ще з більшим 
запалом берися до діла і своїм власним прикладом учи інших, як треба 
завжди бути напоготові до мистецької роботи”1. Джерелом розвитку, 
самовдосконалення режисера, а в нашому розумінні вчителя, 
театральний педагог вважав радість мистецької удачі, яка, на його 
думку, піднімає людину, кличе до нових перемог, творчих успіхів. У 
сучасній професійній педагогічній освіті ці думки співзвучні з 
технологією “Створення ситуації успіху”.  

Девізом для вчителів звучить застереження П.К.Саксаганського: 
“Бережи своє моральне і фізичне здоров’я, бо хвора людина не в силі 
викресати в собі потрібний спалах вогню, який буде яскраво горіти в 
тобі й успішно підпалювати творче багаття тих, з ким доводиться 
спільно готувати п’єсу”2. Ця мудра думка перегукується з відомим 
висловом В.О.Сухомлинського про те, що праця вчителя – “це робота 
серця і нервів, це буквально щоденна і щогодинна витрата величезних 
душевних сил. Наша праця – це повсякчасна зміна ситуацій, що 
викликає то посилене збудження, то гальмування”3. Безперечно, за будь-
яких умов учитель має вміти зберігати працездатність, володіти 
педагогічними ситуаціями з метою забезпечення професійного успіху і 
збереження свого здоров’я та здоров’я учнів, позитивного ставлення до 
себе, інших суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Аналіз театрально-педагогічного досвіду видатних корифеїв 
українського театру, дає змогу зробити висновок, що їхні думки є 
цінними й вартими екстраполяції у вищу педагогічну освіту, зокрема, з 
метою з’ясування сутності суб’єкт-суб’єктних взаємин між викладачем і 
студентом, учителем і учнем, удосконалення внутрішньої та зовнішньої 
техніки майбутніх спеціалістів, виховання в них моральних якостей і 
переконань тощо. 

Актуальність ідей гуманізації, антропоцентризму, “Я-концепції” в 
сучасній педагогічній освіті зумовлює особливу цінність прогресивних 
поглядів видатного театрального педагога, реформатора і новатора 
українського театру, основоположника української професійної 
театральної освіти Л.С.Курбаса. Він був людиною високої освіченості й 
культури, актором і режисером, піаністом і художником, публіцистом і 
перекладачем, драматургом і театральним педагогом, сценічним діячем і 
досить своєрідним театральним філософом. Найповніше втілив себе в 
режисурі. У 20-х роках ХХ ст. він організував і очолив художнє 
об’єднання “Березіль” – мережу театрів та студій, де не було чіткого 
розподілу між професійним та самодіяльним мистецтвом, а здійснювався 
постійний пошук нових творчих форм. З 1924 р. при театрі “Березіль” 
утворилося кілька студій, одна з яких була задумана як театр для дітей. 
Від неї бере свій початок Перший Український державний дитячий театр 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. твори: В 5-ти т. — К.: Рад. школа, 

1976. – Т. 2. – С. 426. 
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у Києві, драматично-інструкторські курси в Білій Церкві для театральної 
підготовки вчителів, самодіяльні дитячі колективи, які організовували 
учні Л.С.Курбаса, працюючи режисерами, акторами, творчими 
керівниками. Серед них були відомі тепер В.Балабан, М.Верхацький, 
І.Гірняк, О.Запорожець, Р.Черкашин та інші. 

Принципова новизна курбасівської системи професійної підготовки 
акторів полягала в тому, що її об’єктом був не лише зовнішній, а й 
внутрішній світ людського “Я”. Згідно з його теорією, все має вивірятися 
людиною, належати і служити їй. Людина майбутнього, за 
Л.С.Курбасом, – це обов’язково творець-артист, художник, особистість, 
здатна до творчості і перетворень як у професійній діяльності, так і в 
повсякденному житті.  

Театральний педагог стояв на позиціях, згідно з якими людина є 
мікрокосмосом і в ній зосереджено увесь всесвіт – макрокосмос. 
Сутність пізнання, на його думку, полягає в самопізнанні, і життя 
набуває істинного сенсу за умови відсутності суєти, а щастя в ньому – 
“бути самим собою”, не силуючи свою глибинну природу, людиною, в 
якій “не розум, не інтелект, навіть не воля, не почуття головне, а 
цілісність”1. Однією із складових мети самовдосконалення вважав 
природне виховання, розвиток “цілісного духу, гармонійної особистості, 
що живе у мирі з собою”2. 

Аналіз прогресивних поглядів Л.С.Курбаса сприяє кращому 
усвідомленню сутності принципів гармонійності, природовідповідності 
виховання, самовиховання, самопізнання, самовдосконалення й 
самоактуалізації у професійній діяльності, адже саме гармонія знань, 
переживань і відношень є тим чинником, що суттєво впливає на успішне 
розв’язання педагогічних завдань. Театрально-педагогічна система 
Л.С.Курбаса, спрямована на формування творчої особистості актора, 
уособлює в собі закони і правила, пізнання яких сприяє проникненню в 
таємниці будь-якої сфери людської творчості, у тому числі й 
педагогічної.  

Театрального педагога завжди хвилювала проблема пошуку 
ефективних шляхів до творення особистості з оновленим 
світорозумінням, здатної до конструктивних духовних перетворень, 
творчості. Творчий пошук, на його думку, має бути основним 
принципом побудови взаємин між професійною школою і життям з 
метою реального перетворення останнього. Потребою ж у творчості є 
потреба у грі, накопиченні й передачі досвіду засобами вільної від 
спонукань діяльності. Згідно з курбасівською формулою творчості 
актора, зовнішнє перетворення є необов'язковим: особливо важливим є 
внутрішнє перевтілення (самопізнання, вміння знайти “знакове” 
вираження своїх дій). До головних чинників сценічної майстерності 
Л.С.Курбас відносив такі: адекватність світосприйняття (правильна 
інтерпретація почутого, побаченого, відчутого; усвідомлення й оцінка 

                                           
1 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие / Сост. 

М.Лабинский, Л.Танюк. – М.: Искусство, 1987. – С. 263. 
2 Там само. 
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свого ставлення; відповідна реакція у діях чи словах); послідовність, 
мотивація дій (доцільність, логіка поведінки, вмотивованість дій не лише 
психологічна, а й фізіологічна); перспективу дій (уміння розташовувати 
матеріал за законами розвитку і вияву почуттів, думок, засобів 
виразності, “архітектоніка сценічного твору”); ритмічність 
(усвідомлення безперервності дії. “У ритмі немає порожнин. Пауза – це 
теж ритмічна характеристика”); контрастність (вміння підтримувати 
динамічність дії за рахунок показу явищ, характерів, вчинків у 
постійному розвитку, змінах, протиставленні іншим); виразність 
мовлення і пластики (вміння добирати доцільні фрази, промовисті, 
виразні жести і рухи); ощадливість у засобах виразності (“Мінімум 
засобів – максимум враження, впливу на глядачів”). 

В основу театрально-педагогічної системи Л.С.Курбаса покладена 
глибина студійної творчості, згідно з якою мета професійної підготовки 
полягає не лише у формуванні особистості актора (режисера), а й у 
народженні професійної школи в цілому. Так, “Молодий театр”, 
“Березіль” розглядались ним не як завершені естетичні форми, а 
виключно як підготовчі професійні школи, що були фундаментом 
майбутньої самостійної діяльності. Відомий театральний педагог 
порівнював професійну освіту з процесом хліборобської сівби, коли 
врожай, окрім сіяча, є здобутком усього народу. Ця думка може бути 
доцільно використана для обґрунтування безперервності професійної 
підготовки вчителів як цілісного процесу. Майбутні спеціалісти мають 
усвідомити, що їхня професійна підготовка ґрунтується на ідеї 
невпинності й невідворотності процесу її вдосконалення. Педагог 
приречений до постійного самовдосконалення, самоосвіти, бо ще давні 
римляни стверджували: “Docendo discimus” – “Навчаючи інших, вчимося 
самі”. 

Важливим матеріалом для професійної підготовки майбутніх 
учителів є погляди Л.С.Курбаса щодо використання принципу єдності 
мистецтв. Зокрема, видатний митець писав: “Елементи всіх мистецтв 
завжди і всюди одні і ті ж, і кожне з мистецтв вміщує у собі у всій 
повноті решту. Музика як ритм, мелодія і звук; живопис як гармонія 
лінії і кольору; скульптура як почуття співрозмірності; танець як голос 
вічного руху душі;  поезія як  музика  відчувань”1. На основі принципу 
єдності мистецтв у творчості, що здійснюється прилюдно, він зробив 
цінний для професійної підготовки як акторів, так і вчителів, практичний 
висновок: “… почуття можна викликати музичним тоном, чи барвою, чи 
словами. Будь-яка барва може викликати слухову асоціацію. Будь-який 
тон може викликати враження смаку  чи дотику. Це і є шлях, яким, 
приблизно, іде творча робота у мистецтві”2. Отже, видатний режисер 
знайшов головне у психології мистецтва – канали, за якими відбувається 
адекватна передача образу від творця до суб’єкта сприймання. Ми 

                                           
1 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие / Сост. 

М.Лабинский, Л.Танюк. – М.: Искусство, 1987. – С. 365. 
2 Лесь Курбас: Спогади сучасників / За ред. В.С.Василька. – К.: Мистецтво, 1969. – 

С. 141. 
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цілком поділяємо його думку, що справжній митець не повинен 
нехтувати жодним із мистецтв і максимально використовувати їх для 
цілісного сприйняття самого себе й навколишнього світу. Безперечно, 
педагогічна практика переконує в тому, що від уміння вчителя чути, 
бачити та сприймати залежить не лише розуміння ним світу природи і 
творів мистецтва, а й досконалість його професійного мислення в 
цілому. Отже, розвиток художнього бачення навколишнього світу, яке 
має здатність підносити інтелект, сприяти розвитку логічного мислення, 
формувати специфічне пізнавальне поле, є важливим аспектом 
використання ідей української театральної педагогіки в підготовці 
майбутніх учителів. 

Відомий український театральний педагог В.С.Василько вказував на 
те, що основна властивість актора, режисера (додамо, – і вчителя, – 
Л.Д.), – щирість, заразливість його творчості. Важливо вміти викликати 
до себе “прихильність”, довіру, шану, полонити людей своїми 
внутрішніми і зовнішніми даними, психічними і фізичними якостями; 
„володіти “заразливістю”, вмінням захоплювати, дивувати,  виводити з 
рівноваги”1. В.С.Василько розвивав у своїх вихованців уміння проникати 
у внутрішній світ людини, розуміти її психічний стан за зовнішніми 
проявами, ставити себе на місце іншого. Ми поділяємо його думку, що 
здатність до емоційної ідентифікації з іншими людьми, позитивна 
установка на оточуючих людей допомагає режисерові, коли треба, 
запалювати той священний вогонь, що жевріє в душі справжнього митця 
своєї справи.  

Вивчення досвіду роботи видатних українських педагогів переконує, 
що режисер педагогічної дії, як і сценічної, повинен добре розуміти, що 
кожен учень  – індивідуальність, і треба вміти “добирати ключик” до її 
потаємних засувів, при цьому, пам’ятаючи, що талант не завжди 
виявляється миттєво: він може довго “мовчати”, і лише при правильних 
взаєминах між суб’єктами творчості може “заговорити”. Отож, 
майбутнім учителям мають бути притаманними такі професійні якості, 
як: динамізм, варіативність тактики, гнучкість у виборі засобів впливу на 
суб’єктів педагогічної діяльності, сміливість і винахідливість у 
спілкуванні з учнями тощо.  

У даній публікації розглянуто лише окремі аспекти доцільності 
використання здобутків української театральної педагогіки у 
професійній підготовці вчителя. Перспективними є обґрунтування 
методологічних і теоретичних основ поєднання педагогічної й 
мистецької освіти у підготовці фахівців соціономічних спеціальностей, 
розробка методик розвитку професійних здібностей та якостей 
особистості засобами театрального мистецтва, формування готовності 
вчителя до використання театральної педагогіки у навчально-виховному 
процесі та ін. 
 
 

                                           
1 Василько В.С. Фрагменти режисури. – К.: Мистецтво, 1967. – С. 138. 
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Данилова Г.С. (Київ) 

 
ШКІЛЬНА АКМЕОЛОГІЧНА ОСВІТА  

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
Прогресивні вчені світу обґрунтовують причини страшних аварій та 

катастроф у природі, суспільстві в епоху глобалізації. І біосфера вже не 
справляється тепер з роллю гармонізатора. Як біосфера, так і 
ноосфера засмічується продуктами людської діяльності, а в результаті 
це негативно впливає на існування роду людського. Вважається, що 
вирішення глобальних проблем потребує в першу чергу зміни самої 
людини, її свідомості, моралі, духовної аури. Пропонована стаття 
розкриває форми, засоби, суть моделі акмеологічної школи у 
відповідному аспекті. 

 
Сучасний мінливий світ, де поряд з нечуваними досягненнями в 

науці й техніці відбуваються страшні аварії та катастрофи, суттєво 
впливає на формування біосфери, суспільно-історичний розвиток 
людини. Причини цих негативних наслідків значною мірою криються в 
технократичних пріоритетах та в ідеології, яка базується на впевненості 
людини у своїй всемогутності, здатності здійснювати будь-які зміни в 
природі, суспільстві й у самій собі, втрачаючи при цьому духовні 
цінності. Важливо зрозуміти, що біосфера вже не справляється з роллю 
гармонізатора. Теж саме й у ноосфері, котра, як і біосфера, засмічується 
продуктами людської діяльності (“чорна культура”, егоїстична влада, 
брехня масової інформації, консерватизм релігії). Ця діяльність на диво 
узгоджена, її виконавці єдині у своєму пориві жити за своїми законами 
всупереч Природі. Як наслідок, в омасованої людини, тотально 
“оповитої” споживацькими тенденціями, притупляються совість і 
почуття відповідальності за Природу і Життя як свого власного, так і 
нащадків на планеті Земля. Антигуманні цінності надміру заповнили всі 
канали культури і простір відношення людей. При цьому на перше місце 
можна поставити надмірність неістинного знання і хибну інформацію. 

Це призводить до того, що прогресивні вчені мають досліджувати 
результати останнього стану класичної епохи. Підсилився інтерес 
учених світу до пріоритетів соціально-етичних чинників у вирішенні 
глобальних проблем людства і в необхідності зосередитися на питанні 
про зміну самої людини, її свідомості, моралі, освіти тощо. Така позиція 
знайшла виразне втілення у доповідях Римського клубу з філософії й 
антропології та, зокрема, у роботі голови наукового товариства Ауреліо 
Печчеї, а також у доповіді М. Месаровича і Е.Пестеля “Людство біля 
зворотного пункту”. Людина, – пише А.Печчеї, – підкорила собі планету 
й тепер повинна навчитися керувати нею, збагнути непросте вміння бути 
лідером усього життя на Землі... Якщо ж вона стане жертвою своєї 
власної внутрішньої кризи й не упорається з високою роллю захисника й 
головного арбітра життя на планеті, що ж, тоді їй судилося стати свідком 
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того, як різко скоротиться кількість їй подібних1. Вчені обґрунтовують, 
що минуле відчутно виявляє вплив на сучасність у кінці ХХ ст.: “Світ 
був уражений раком, і цей рак – сама людина” (А.Грегг)2.   

У різних країнах і регіонах світу провідним ученим, громадським 
діячам стало зрозуміло, що люди зможуть тільки тоді керувати світом, 
якщо вони навчаться спочатку керувати собою. Особливо гостро ця 
проблема виявилася для країн колишнього Радянського Союзу, оскільки 
тут виразно проявилося неповне використання творчого людського 
потенціалу. Адже в останні десятиліття минулого століття володарююча 
частина морально деградованого суспільства (в основному партійно-
комсомольська верхівка) вела народ по шляху соціальної 
безперспективності, шляхом пошуку нового стилю життя, відповідного 
зразкам суспільства споживацького. І на арену української історії 
виступили “нові” українці. Та розрив між реальним світом та стратегією 
ціннісних орієнтацій у кожного з них різко збільшується. 

Нові філософсько-антропогічні ідеї виникають у багатьох країнах. 
Серед цих ідей заслуговує на увагу розроблена професором А.І. Субетто 
концепція Тотальної некласичності майбутнього буття людини. 
Глобальна ідея цієї концепції є принцип у керуючої соціоприродної 
еволюції3. Цей принцип є керівною ідеєю в системі наших уявлень про 
онтогенетичний континуум людини, що втілює в собі соціоприродну 
еволюцію. Реалії сучасності змушують аналізувати, досліджувати і 
приймати відповідні рішення. Як вважають учені, вихід один: людина 
повинна взяти на себе роль гармонізатора у взаємодії зі світом і з самим 
собою як у біосферних, так і в ноосферних змінах. Революція 
некласичності утверджує, “людинорозмірність буття”. Це означає: 
ціннісні критерії буття і наукового значення, тобто їх 
“людинорозмірність”, їх смисл для людини стає поряд із критерієм самої 
людини. Вона стверджує такий спосіб майбутнього людства як 
“освіченого суспільства”, у якому буде домінувати ”примат духовного 
над матеріальним, кооперація, управління соціоприродною еволюцією 
(гармонією), випереджаючий розвиток якостей людини й якості 
суспільного інтелекту”. 

Як відомо, якість суспільного інтелекту є системною власністю 
первісного індивідуального розуму. Вихований на суспільному інтелекті 
в процесі навчання, індивідуальний інтелект призваний піднести людину 
до справжнього Homo Sapiens. Для всього людства актуальною стає 
“системна концепція людини” (Е.Ласло)4, котра повертає людину у 
Всесвіт. На думку вченого, необхідна переорієнтація культурних 
цінностей відповідно до норм відповідального самоздійснення. Це 

                                           
1 Печчеи А. Человеческие качества. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с. 
2 Цит. за.: Гагин Ю.А. От личности к индивидуальности: акмеологическая парадигма. 

Монография. – СПб.: Из-во СПбАППО, 2003. – 312 с. 
3 Субетто А.И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, 

образовательная генетика и мировое развитие (интеграционный синтез). – М.: Исслед. 
центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. – 168 с. 

4 Laszlo E. Le systemism. Vision nouvelle du monde. Pour une philosophie naturelle fondee 
sur les nouvelles tendances des sciences actuelles. – P., 1981. 
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означає підняття людини від сутності нижчого порядку (індивід, нижча 
особистість) до сутності вищого порядку (вища особистість, 
індивідуальність, універсум людської якості). Е.Ласло наголошує, що в 
природі особистості багато якостей, що дають змогу людині виділитися з 
натовпу, підкорити собі інших. Але сьогодні особистість в егоїстичному 
вияві своєї соціальної сутності в прагненні жити за рахунок інших є 
протилежністю тому, що необхідно для гармонійного розвитку 
людського суспільства. Отже, сучасні реалії потребують нового, більш 
удосконаленого типу людини, утвердженого торжества вищого розуму, 
пріоритету нематеріальних цінностей, що створюють більш гуманне 
суспільство. 

Провідна місія тут належить системі освіти – соціальній галузі 
людської діяльності. Системоутворюючим фактором в освітніх системах 
виступають людина-вчитель і учень як суб’єкти освітнього процесу, їхня 
взаємодія. Сучасна педагогіка ще не сформувалася як цілісна система 
знань про розвиток підростаючої й дорослої людини в освітньому 
процесі. Вона зорієнтована переважно на посереднього учня, без 
урахування його індивідуальних відмінностей. Теперішній складний 
контингент учнів вимагає підготовки не стільки вчителя-предметника, 
скільки спеціаліста з розвитку дитини. Останнє неможливе без інтеграції 
знань з педагогіки і психології в нових концептуальних моделях 
навчання і виховання. Така модель освіти актуальна й перспективна, 
може бути розроблена на основі нової інтегративної філософсько-
психолого-педагогічної галузі наукових знань – акмеологіі освіти на 
засадах українознавства. 

Слово “акмеологія” походить від грецьких “акме” – вершина, гостре; 
і “логос” – слово; поняття, вчення; “...логія” в закінченні складних слів 
означає: вчення, наука. Сьогодні існує декілька визначень акмеології як 
науки. Наведемо визначення Н.В.Кузьміної: “Акмеологія – галузь 
наукового знання, комплекс наукових дисциплін, об’єктом вивчення якої 
є людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, 
саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення в різних життєвих 
сферах, у тому числі, в освіті, самостійній професійній діяльності, 
системі підвищення кваліфікації”1.   

Акмеологічний підхід до освіти, спрямований на самовдосконалення 
людини в освітньому середовищі, на її саморозвиток, на просування 
підростаючої і дорослої людини від однієї вершини до іншої, на 
досягнення “акме” у різних видах зрілості людини, в її творчості і 
здоров’ї, у розвитку всіх її життєвих сил. Акмеологічний підхід 
конкретизує ідеї гуманізації освіти і створює основу нової, сучасної 
ідеології виховання. Акмеологія виступає як фундаментальна наука, як 
теорія загальних закономірностей, досягнення вершин у людській 
життєдіяльності і розвитку цивілізації та інтегрує знання із багатьох наук 
про людину (культурології, психології, педагогіки, філософії, 

                                           
1 Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии образования // Акмеологические проблемы 

подготовки преподавателей. Сбор. научных трудов. – М.; Шуя, 1998. – С. 5. 
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синергетики, генетики, валеології, фізіології). 
Проблема якості освіти в умовах глобалізації світового суспільства 

може бути вирішена тільки тоді, коли освіта почне торкатися глибинних 
процесів розвитку людини, її менталітету, інтелекту й мислення. Освіта 
має забезпечити досягнення подвійної мети: розвиток розумових 
здібностей людини та морально-духовне виховання, що формує її 
духовний світ. Без цього не може бути інтелігентності, що пов’язується з 
поняттями “духовність”, “совість”, “мораль” і високого рівня 
інтелектуального розвитку людини та суспільства. “Навчання без 
виховання, – говорив О.І. Ільїн, – є справа брехлива та небезпечна. Вона 
створює частіше всього людей напівосвічених, сумнівних і зарозумілих, 
пихатих, суперечних, напористих та безсоромних кар’єристів; вона 
озброює протидуховні сили, вона розв’язує і заохочує в людині “вовка”1. 
Роль України в розвитку світової цивілізації значною мірою залежить від 
якості людини, які формуються в процесі освіти. 

У шкільній акмеології об’єкт дослідження – підростаюча людина. 
Найбільш інтенсивний ріст людини проходить у шкільні роки, що 
супроводжується розвитком, якісними перетвореннями всіх сторін її 
життєдіяльності й індивідуальності. Школяра характеризують 
взаємозв’язок факторів росту і розвитку його як індивіда, особистості, 
індивідуальності, як суб’єкта життєдіяльності в цілому. Акмеологія 
шкільної освіти досліджує закономірність досягнення вершин розвитку 
школяра як суб’єкта освітньої діяльності, вершин, що створюють 
фундамент зрілої особистості й подальшого професіоналізму. 

З позицій ідей саморозвитку як вищого рівня розвитку, предметом 
шкільної акмеології виступає саморозвиток суб’єктів педагогічного 
процесу (педагогів і учнів) засобами освітньої діяльності. Актуальність 
виникнення шкільної акмеології обумовлена самими умовами світової 
глобалізації, у сфері якої – входження в самостійне життя кожного 
суб’єкта, що потребує повноцінного його розвитку і соціалізації в 
сучасних умовах суспільства, забезпечення його успіху, віри в себе, 
мотивації активної життєдіяльності, саморозвитку уже в шкільні роки. 
Шкільна акмеологія призвана вирішувати такі завдання, як: 

1) вивчення варіативних акмеформ у цілісному стійкому розвитку 
підростаючої людини в освітньому середовищі (зрілість, здоров`я, 
творчість, моральність, духовність, індивідуальність та ін.); 

2) дослідження залежності між рівнем досягнених результатів і 
способами вирішення завдань, що забезпечує результат індивідуального 
розвитку вчителя та учня;   

3) моделювання педагогічних систем і стратегій досягнення вершин 
індивідуальної, групової і колективної навчально-пізнавальної діяльності 
учнів та професійної діяльності вчителів, їхньої творчості; 

4) дослідження розвитку підростаючої людини на ступенях, що 
передують досягненню високого професіоналізму (мотиви вибору 
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професії, формування професійної спрямованості, успіх допрофесійної 
підготовки)1. 

Гуманістична концепція освіти доповнюється культурологічною й 
акмеологічною концепціями освіти (Н.В.Кузьміна, Н.Є.Кузнєцова, 
В.М.Максимова, Ю.О.Гагін та ін.) У першій концепції основним 
методологічним поняттям є Людина як цілісність, у другій – Культура, у 
третій – Розвиток. Ці поняття виконують системоутворюючу роль, 
навколо яких проходить інтеграція знань, усі концепції спираються на 
системно-інтегративну методологію.  

Розробляючи прикладну філософію як основу педагогіки, С.І.Гессен 
наголосив, що знань з філософії і педагогіки недостатньо, щоб дати 
теоретичне обґрунтування педагогічним нормам. Ці науки спрямовані на 
досягнення такої мети освіти, як самосвідомість людини. Мета життя 
людини та її освіти полягає в примноженні культурних цінностей. Тому 
основу педагогіки складає Культура, що включає три шари життя 
сучасної людини: освіченість (наука, мистецтво, моральність, релігія), 
громадянськість (право, державність), цивілізацію (господарство, 
техніка). Ці три шари життя, також служать самозбереженню людини, її 
боротьбі за існування. Освіта є не що інше, як культура індивіда, а 
культурні цінності – суть мети освіти. Кожній культурній цінності 
відповідає певний розділ філософії, а йому в формі прикладного знання 
відповідає особливий розділ педагогіки: логіці – теорія наукового 
навчання (дидактика), етиці – теорія художнього навчання, праву – 
правове навчання, релігії – конфесійне навчання і т.д. 

Згідно з культурологічною концепцією освіти, до її змісту повинні 
бути включені всі компоненти культури, а мета освіти трактується як 
прилучення індивіда до культурних цінностей. Культурологічну 
концепцію ми розглядаємо як додаткову до основної – гуманістичної 
концепції, оскільки прилучення до культурних цінностей є лише засіб, 
механізм формування вищої цінності – Людини з її неповторною 
індивідуальністю. Отже, інтеграція виступає як принцип і тенденція 
розвитку сучасної науки та філософії, які відображаються в цілісних 
концепціях освіти (культурологічна, гуманістична, акмеологічна). Кожна 
концепція орієнтується на системно-інтегративній методології розвитку 
освіти навколо провідного системно-утворюючого стрижня – мети 
відповідної педагогічної системи. На практиці названі концепції не 
виступають у чистому виді, їх елементи переплітаються, не утворюючи 
єдиного цілого. Існують лише тенденції на різних рівнях 
функціонування освітніх систем. Останнє зумовлює розроблення 
акмеологічної концепції шкільної освіти, у якій найбільш повно 
віддзеркалювався б принцип інтеграції знань про розвиток людини в 
освітньому середовищі.  

Необхідність розроблення акмеологічної концепції шкільної освіти 
обумовлена такими основними об’єктивними факторами: 

1) станом бездуховності суспільства, втратою морально-духовних 
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норм життя у всіх шарах суспільства, забуттям виховання молоді на 
принципах “не вбий”, “не кради”, які завжди визначали підвалини 
людського існування; 

2) логікою розвитку науки педагогічної акмеології, її галузі – 
акмеології шкільної освіти, етапом апробації її провідних ідей на 
практиці1. 

Як відомо, школа є тим природним центром, де інтеграція знань про 
людину та її розвиток повинна досягнути свого апогею, тому що період 
шкільної життєдіяльності людини – це період найбільш інтенсивного її 
розвитку, фізичного, статевого дозрівання, розвитку всіх психічних 
функцій особистості й індивідуальності, становлення фундаменту 
майбутнього професіоналізму і вікової зрілості. Розвиток особистості й 
індивідуальності, цілісний розвиток людини, дорослої (вчитель) і 
підростаючої (учня), в умовах освітньої системи школи – це одна із 
стрижневих проблем людинознавства, що вимагає інтеграції знань і 
самостійного напряму в науці – шкільної акмеології в системі 
акмеологічних та педагогічних наук. 

Шкільна акмеологія вивчає вершини розвитку суб’єктів 
педагогічного процесу в школі, об’єктивні і суб’єктивні фактори 
досягнення професіоналізму вчителя, досягнення вершин у навчанні і 
розвитку учнів, у діяльності педагогічного колективу. Для шкільної 
акмеології провідними є ті категорії й наукові поняття, які відображають 
якісні характеристики розвитку людини й освітніх систем: зрілість 
(шкільна, соціальна, професійна, особистісна, вікова), професіоналізм, 
цілісність, успіх, досягнення, висока мотивація досягнень, 
інтеграціюяпродуктивність (результативність) та ін.). Шкільна 
акмеологія в своїй ідеології й методології орієнтована на формування 
життєвої стратегії молодого покоління України як стратегії стійкого 
розвитку особистості в умовах нестабільного розвитку суспільства. 
Вершини професіоналізму педагога в акмеологічній школі повинні бути 
спрямовані на досягнення вершин у розвитку творчих здібностей учнів. 

Розроблення концепції і моделі акмеологічної школи здійснюється в 
контексті загальної проблеми безпеки України, що реалізується в трьох 
напрямах: 1) оборона; 2) промисловість і економіка; 3) освіта. Висока 
якість освіти, включаючи загальну середню, – це кадри, особистості, 
таланти, це творчий та інтелектуальний потенціал суспільства. 
Відродження Української держави – це насамперед створення умов для 
вільного вияву духовних можливостей народу в цілому і кожного 
індивіда зокрема. І справжнє здобуття незалежності непідвладне 
вимірюванню часом, змінами в економіці, а головне – у свідомості 
людей, оскільки серйозні зрушення в матеріальній сфері неможливі без 
глибокого усвідомлення цієї істини. Тут і виникає проблема в 
національній системі освіти, що є природним явищем для кожної 
повнокровної нації. Тільки національні педагогічні кадри та національні 
пріоритети у всіх галузях знань зможуть формувати національно 

                                           
1 Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб., 2000. – С. 40. 
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свідомих громадян і відкриють перспективи повноцінного розвитку 
Української держави. 

Провідна місія тут покладається на педагогічні кадри різних 
категорій, і особливо вчителів, які викладають курс українознавства. 
Українознавство – це один із шляхів повернення народу його справжньої 
культури у повному обсязі, зміст якої повинен допомагати громадянам 
України усвідомити, хто ми є, ким були і ким маємо стати. Педагоги, як 
ніхто інший, мають бути обізнані з найсучаснішими поглядами на 
актуальні проблеми сьогодення і формувати такі державотворчі риси 
особистості, як любов до своєї Батьківщини, патріотизм, національна 
свідомість і гордість та національна ідейність. Це зумовлює 
модернізацію структури, вдосконалення технології навчання, підготовку 
та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Як відомо, позитивні 
зміни в системі освіти значною мірою залежать від рівня кваліфікації 
педагогічних кадрів. Дослідження дають підставу для висновку, що 
сприйняття відповідних нововведень у щоденній діяльності потребує від 
педагога внутрішнього психологічного стану готовності. Ефективних 
результатів у професійній діяльності може досягнути лише сильна 
особистість, яка “самоактуалізується”, найбільш повно розкриває свої 
потенційні здібності. Самоактуалізуюча особа спроможна “вияснити 
самому власну свідомість”, тобто пізнати й утвердити себе. Виховний 
вплив учителя залежить перш за все від сили його особистості, від 
образу його життя. Високого рівня кінцевої продукції вчитель може 
досягнути, коли він сам оволодів мистецтвом реалізації освітніх процесів 
(самоорганізації, пізнання, саморозвитку, самовиховання, 
самоактуалізації і т.д.), вдосконалюючи власний професіоналізм. Адже 
відомо, що самовдосконалення – це прояв діяльної активності самого 
індивіда. Самоактуалізуючі особистості завжди мають своє хобі, 
відповідно до якого вони прогнозують перспективи своєї  діяльності. В 
результаті такі особистості через своє покликання впевнено дивляться у 
завтрашній день і не втратять себе чи свого “Я”. 

Враховуючи кардинальні зміни, що проходять у світовому просторі 
та пріоритетність акмеології, ми розробили акмеологічну модель 
педагога українознавства, у якій поєднано органічно чотири складових: 
1. Компетентність (досконала). 2. Особиста орієнтація. 3. Морально-
духовна культура. 4. Акмеологічна професійна позиція педагога1. 
Головна мета цієї моделі – розвиток особистості педагога, його 
концептуального “Я”, розуміння соціокультурної й освітньої ситуації, 
усвідомлення себе, як особистості, а пізніше як спеціаліста, 
професіонала. Нагадаємо, що для всіх учителів у структурі професійної 
компетентності фундаментом є психолого-педагогічні знання, а 
спеціальні знання для вчителя українознавства базуються на курсі 
“Українознавство”, де обґрунтовується українознавство як цілісна 
наукова система, що поєднує концентри: Україна – етнос, природа 

                                           
1 Данилова Г.С. Проблеми професіоналізму педагогів-українознавців у ХХІ столітті, 

шляхи їх вирішення // Зб. наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – 
К.: Міленіум, 2004. – Т. ІІ. – С. 188-195. 
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(екологія), мова, історія, нація, держава, культура, Україна у 
міжнародних відносинах, ментальність, доля, історична місія1. 

Основними ознаками акмеологічної школи є: 
1) мета школи – цілісний розвиток людини (учня і вчителя) як умови 

її духовності й удосконалення; соціальна зрілість випускника, його 
готовність до самовизначення життєвого особистісного та професійного; 

2) наявність у школі акмеологічного середовища на засадах 
українознавства, прагнення до успіху, творчості, до високих результатів 
діяльності, до досягнень кожним, коли престижно якісно вчитися і 
працювати, дотримуючись морально-правових норм взаємодії;  

3) наявність акмеологічної концепції виховання, мета якого – 
формування життєвої стратегії стійкого розвитку особистості й 
індивідуальності в нестабільних умовах суспільства, а засіб – виховний 
процес, який вимагає вирішення життєвих проблем у ході взаємодії 
педагога й учня, учня й батька; 

4) акмеологічна позиція вчителя як показник його професійної 
досконалості зрілості; 

5) людинознавство як суть змісту загальної середньої освіти, її 
цілісність, інтегративність, системність, введення акмеологічної 
освітньої програми “Людина і Світ”; 

6) введення акмеологічних технологій, тобто технологій забезпечення 
успіху і високих досягнень кожного учня; 

7) акмеологічне забезпечення педагогічного процесу – це здоровий 
спосіб життя вчителя й учня, системна діагностика, реалізація 
технологій акмеологічного супроводження учня ступенями навчання та 
етапи його включення в педагогічний процес (готовність до навчання, 
адаптація, акмеологічний аналіз, корекція і реабілітація, оцінка 
результатів); 

8) акмеологічний рівень діяльності педагогічного колективу – його 
суттєва інтеграція, стабільність, здоровий морально-психологічний 
мікроклімат, співпраця та взаєморозуміння, продуктивність, 
акмеологічний рівень прийняття організаційно-управлінських рішень, 
виходячи з інтересів справи і людини та із прогнозу перспективи 
розвитку школи; 

9) взаємодія з батьками учнів як суб’єктами педагогічного процесу, 
поетапне формування їхньої суб’єктивності; 

10) акмеологічна школа – школа розвитку, творчості й успіху, школа 
життя і праці2. 

Акмеологічна школа створюється розумним керівником і творчим 
колективом однодумців: учителів, учнів, батьків. Керівником 
акмеологічної школи не може бути людина з консервативним мисленням 
і партійними методами керівництва, коли він вважає, що має право 
“виховувати” вчителів, не дозволяє кому-небудь бути розумнішим, не 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994.–320 с.; 

Українознавство в системі освіти міста Києва / За заг. ред. П.Кононенка, Б.Жебровського. – 
К.: Грант, 1998. – С. 105-109. 

2 Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб., 2000. – С. 42. 
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Повернення школи обличчям до учня, до підростаючої людини 
поставив теоретико-методологічну проблему: у чому суть загальної 
середньої освіти та які фундаментальні основи інтеграції в базовій освіті, 
у структурі базових навчальних планів середньої школи, на яких 
компонентах базується цілісність змісту загальної освіти.  

Багато років у радянській школі зміст освіти розглядався як 
сукупність знань, умінь і навичок (ЗУН), що становили собою основний 
результат навчання. Ми вважаємо, що в сучасній школі гуманістичної 
орієнтації самопізнання учнем самого себе як суб’єкта не тільки 
навчальної діяльності, а й і суб’єкта життєдіяльності в цілому, виступає 
системоутворюючим  фактором, що забезпечує цілісність змісту і всієї 
освітньої системи. 

Установка на пізнання учнем себе, свого місця в світі, у складній 
системі відношень зі світом, із кожним його компонентом повинна 
докорінно змінити позицію учня. Йому необхідно від немотивованого 
засвоєння готових знань про світ переходити до усвідомлення своїх 
освітніх потреб як життєво важливих цінностей, до аналізу своїх 
способів пізнання, до вибору пріоритетних освітніх галузей знань, до 
інтеграції знань як способу вирішення практичних завдань життя і 
навчання. При цьому повинна змінюватися й позиція вчителя, який на 
перший план висуває аналіз способів пізнавальної діяльності учня, вчить 
його вміння самоконтролю і самореалізації особистості, розкриває 
різноманітні зв’язки та види взаємодії людини зі світом у процесі його 
історичного й індивідуального розвитку. Індивідуальний досвід і 
емпіричні знання, переломлені через рефлексивну діяльність учня, 
доповнюють науково-теоретичну модель світу, складаючи цілісну його 
картину, цілісний характер змісту середньої освіти. 

Створення нових інтегративних галузей знань, виходячи з ідеї 
людинознавства і системи відносин людини зі світом, – це велика 
наукознавча проблема, пов’язана з новою структурою наукового знання, 
яка в навчальному пізнанні може бути вирішена лише емпіричним 
шляхом. Поряд із науковим підходом до інтеграції освіти в школі може 
бути використаний науковий підхід, пов’язаний із вирішенням 
практичних завдань і проблем життя людини, її діяльності в 
навколишньому світі. Вирішення таких завдань та проблем завжди 
засновано на синтезі наукових, життєвих знань і умінь. Таким чином, 
загальна теоретико-методологічна модель цілісності змісту загальної 
середньої освіти може бути представлена як сукупність інтегрованих 
освітніх галузей, що віддзеркалюють систему відношень Людини зі 
Світом на різних рівнях її спілкування і взаємодії: на міжособистісному, 
суспільному, державному, світовому. Відповідна модель конкретизує 
розуміння суті загальної освіти як людинознавства і реалізує 
методологію цілісності змісту середньої освіти, в якості якої виступає 
вчення про людину. 

Мета акмеологічної школи – цілісний і стійкий розвиток людини, 
підростаючої і дорослої, відродження національної самосвідомості 
народу на засадах оволодіння багатством культурно-історичної 
спадщини України та всього людства. Акмеологічна концепція шкільної 



Україна – освіта 
 

 75

освіти виходить із нових соціальних функцій школи, пов’язаних із 
забезпеченням стабільності розвитку суспільства і державної безпеки 
України. 

У концепції шкільної освіти виділені чотири ступені: 
1 – підготовчий (1-4 кл.) – зміст навчання будується шляхом 

первинної інтеграції „ Я і Ми”; 
2 – орієнтаційний (5-7 кл.) – проліцейська освіта, вибір освітнього 

маршруту, “Пошук себе”;  
3 – профільний (8-9 кл.) – ліцейські освітні програми підвищеного 

рівня, “Спроба себе“;  
4 – допрофесійний (10-11 кл.) – допрофесійна підготовка і 

професійна орієнтація, “Я і професія“. 
Кожний ступінь навчання повинен забезпечити свою вершину (акме) 

у розвитку школяра – ліцеїста, його визначену зрілість. Учитель 
акмеологічної школи – це педагог-дослідник, педагог-новатор, вільний 
від догм і стереотипів, який має високий рівень морального обов`язку й 
відповідальності за результати своєї діяльності перед дитиною, перед її 
батьками та перед суспільством в цілому. 

В останній період найбільш актуальною життєвою і професійною 
проблемою стала проблема здоров`я людини та суспільства. Перед 
післядипломною освітою педагога виникло нове завдання: дати людині й 
спеціалісту необхідний і достатній обсяг знань, щоб він міг організувати 
здоровий спосіб життя (ЗСЖ), зберегти свою працездатність і 
забезпечити природну тривалість життя. Цією проблемою займається 
нова наука – валеологія, що, як і акмеологія, є інтегративною галуззю 
знань про людину. Завдання валеологічної освіти і виховання можуть 
бути реалізовані в руслі валеологічної педагогіки, що має подвійний за 
своєю природою предмет дослідження: саморозвиток, самовиховання, 
самовдосконалення людини в плані організації здорового способу життя 
і система валеологічної роботи в освітньому закладі, формування 
готовності до охорони свого здоров’я. Здоров’я виступає як цілісна 
акмеологічна категорія, категорія цілісного, акмеологічного розвитку 
людини, у тому числі, у ході навчання. Саморозвиток виступає як 
провідний механізм досягнення вершин у цілісному розвитку людини і в 
її діяльності, а здоров`я є інтегральним показником цілісного розвитку 
людини та умовою її успішної діяльності, фактором життєвого успіху.  

Взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям визначається у 
понятті здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя поєднує все те, 
що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних і побутових 
функцій в оптимальних для здоров`я умовах і визначає орієнтир 
діяльності особистості в напрямі формування, збереження та зміцнення 
як індивідуального, так і соціального здоров`я (С.В. Попов). Дуже 
важливо, починаючи з раннього віку, виховувати в дітей активне 
ставлення до свого власного здоров’я. Здоров’я – найвища цінність, яку 
людині подарувала Природа. За сучасними уявленнями до поняття ЗСЖ 
входять такі складові: 1) відмова від шкідливих звичок (куріння, 
вживання алкоголю і наркотиків); 2) раціональне харчування; 
3) оптимальний руховий режим; 4) особиста гігієна; 5) загартування; 
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6) позитивні емоції. Існуюча система шкільної освіти не формує 
належної мотивації щодо здорового способу життя. Школа має сприяти 
вихованню в учнів звичок, а пізніше і потреб у здоровому способі життя, 
формуванню навичок прийняття самостійних рішень у питанні 
підтримки й зміцнення свого здоров’я. 

Учителям необхідно оволодіти ідеями ЗСЖ і проводити пропаганду 
знань серед батьків. Мета освіти повинна бути тісно пов’язана з метою 
життя. Завдання будь-якої освіти – залучення людини до культурних 
цінностей науки, мистецтва, моральності, права, господарювання, 
перетворення природної людини в культурну. Навчання стає суттю 
життя, якщо воно керується самим учнем, реалізуючи внутрішню 
готовність до розвитку самостійності, самоутвердження, морального 
становлення. 

„Акме” – вершина в розвитку людини – є як інтегральною формулою 
здоров`я. Цілісний розвиток підростаючої людини в системі освіти – це 
її психофізіологічний розвиток як індивіда, психосоціальний розвиток як 
особистості, морально-духовний розвиток мотивів, потреб особистості, 
саморозвиток і здоров`я людини. Ми розробили модель здоров’я 
особистості і модель валеологічного виховання випускника школи як 
здорової особистості на засадах акмеологічного підходу1. Їх зміст 
спрямований на мобілізацію внутрішніх резервів школяра, на вирішення 
поставленої мети щодо свідомого конструювання власного здорового 
способу життя.  

Перші роки дослідження та впровадження в практику акмеологічного 
підходу на засадах українознавства проходять у Науково-методичних 
центрах, навчальних закладах столиці, що працюють під науковим 
керівництвом кафедр теорії і практики управління освітою, педагогіки 
Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка. 
Особливо ефективно й успішно проявляють себе окремі аспекти 
реалізації акмеологічного підходу на засадах українознавства в системі 
неперервної освіти в таких установах м. Києва: Солом’янський і 
Голосіївський Районні науково-методичні центри, гімназія „Ерудит”, 
гімназія №136, гімназія №146, гімназія №59, СШ №15, СЗШ № 20, СЗШ 
№ 226, СЗШ № 177, СЗШ № 195, СЗШ № 132, НСЗШ №18, СЗШ 
першого ступеня № 295, ДНЗ № 274,  ДНЗ № 577.   

Наслідки експериментів дають можливість зробити висновок, що на 
сьогоднішній день досягнуті результати педагогічних колективів 
підтверджують доцільність вибору шляху і визначають наш подальший 
рух на акмеологічні вершини, зок- рема, цілісний розвиток людини, 
підростаючої і дорослої, її морально-духовного потенціалу, відродження 
національної самосвідомості українського народу на основі культурно-
історичної спадщини України та країн світового масштабу.  

 
 

                                           
1 Данилова Г.С. Соціально-терапевтична функція освіти як чинник забезпечення 

здоров’я суспільства // Рідна шк. – 2004. – № 1. – С. 12-15. 
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Дух Л.І. (Харків) 

 
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА  

ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У статті досліджуються проблеми громадянської освіти та 

виховання учнівської молоді. Автор переконаний, для того, щоб бути 
взірцем для підростаючого покоління, учителю потрібно постійно 
працювати над самовдосконаленням. 

 
Кожна політична організація, кожна держава створює власну систему 

підготовки громадян, тобто, свою систему громадянської освіти. Через 
стандарти шкільної та вузівської освіти, засоби масової інформації, 
держава здійснює цілеспрямований вплив на політичну свідомість та 
поведінку громадян, намагається виховати в них такі якості, що 
відповідають існуючому політичному режиму. Демократія – це не лише 
наявність визначених (конституційних) процедур у державі, таких, як 
вибори, визначені шляхи формування уряду. Становлення 
громадянського суспільства - найважливіша ознака й умова існування 
демократичної держави. Важливо, щоб держава й уряд не стримували 
ініціативу громадян, не диктували як їм жити, були підзвітні народу. 
Через історичні обставини, соціально-політичні та економічні умови 
нашого минулого Україна перебуває сьогодні лише на початковій стадії  
формування громадянського суспільства. 

В умовах трансформації політичної системи України зростає роль і 
значення громадянської освіти підростаючого покоління, результатом 
якої має бути нова політична культура, компетентна участь населення у 
державних та громадських справах. З розколом старої політичної 
системи зруйнувалася й система виховання громадянина. 

Рівень освіти є одним з самих могутніх базових об’єктивних 
чинників, який впливає на громадянські компетенції. 

Якщо в суспільстві відбуваються великі зміни (наприклад 
комуністичний режим перетворюється в некомуністичний), то еліта 
разом з державою починає переорієнтовувати політичну культуру через 
реформу освіти на нові ідеали й цінності, з надією забезпечити таким 
способом політичний порядок. Потрібно зауважити, що уряд нашої 
держави не зовсім послідовно здійснює контроль за процесом політичної 
соціалізації молоді, наприклад, відсутня єдність у системі освіти та ЗМІ з 
приводу норм, що декларуються. 

Реформа освіти містить у собі, зокрема, зміну структури шкільних 
гуманітарних дисциплін. Проте нові цінності і норми не виникають лише 
під впливом нових підручників і навчальних програм. Результат значною 
мірою залежить від підготовки педагогів, а вони здебільшого 
залишаються носіями старої, радянської політичної культури (близько 
30% вчителів пенсійного віку). Більшість дорослих відтворює політичні 
орієнтації, отримані в дитинстві. І вчителі – не виняток. Процес зміни 
політичних орієнтирів у системі освіти проходить в основному стихійно, 
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отже, зростає внесок інших каналів політичної освіти. Дуже складним 
завданням громадянської освіти є формування політичної довіри, 
толерантності стосовно суб’єктів політики, до індивідів і груп з іншою 
політичною позицією1.  

Сучасний навчально-виховний процес недостатньо спрямований на 
формування демократичного світогляду, очевидним є розрив між 
теоретичними знаннями, що отримують наші учні та повсякденною 
соціальною практикою. Ситуація істотно ускладнюється традиційним 
для наших людей ставленням до законів, правопорядку. Неповага 
відносно сучасних законів має глибокі історичні корені, спрацьовує 
скоріше страх перед покаранням. Реальні  здобутки демократизації 
української школи досить незначущі. Серед молоді спостерігається 
небезпечне для соціальної стабільності зростання бездуховності, зневаги 
до моральних та правових норм, антисоціальна поведінка, споживацька 
психологія, зневір’я в позитивні перспективи розвитку нашої країни. 
Молодим людям, які не втратили моральних цінностей, непросто знайти 
можливості для громадянського самовизначення, все важче протистояти 
негативному впливу, подвійним стандартам. Необхідне впровадження 
комплексу соціально-педагогічних заходів з метою підготовки молоді до 
життя в умовах демократичної держави2. 

Саме громадянській освіті належить найбільш відповідальна роль у 
здійсненні політичної соціалізації. 

У період трансформації суспільно-політичної системи в Україні для 
молодих людей істотно знижується вплив сім'ї порівняно зі стабільними 
історичними епохами. А, отже, зростає роль школи, хоча серед каналів 
політичної соціалізації, мабуть, самий могутній – це ЗМІ. Активно 
формуючи політичну культуру, засоби масової інформації мають певну 
специфіку впливу на широкі маси населення, в тому числі й на молодь. 
По-перше, інформація в основному розрахована на середнього 
споживача, не враховуються особливості молодіжної аудиторії, 
відмінності в інтересах різних груп молоді, віковий, професійний, 
національний фактор. По-друге, важлива також форма і методика 
подання інформаційного матеріалу. Молодь не завжди з інтересом 
дивиться “круглі столи” по телебаченню або читає великі редакційні 
статті в журналах і газетах. По-третє, в інформації, що надходить, важко 
виділити ту, яка зацікавила б молодь. Лише знаючи потреби й інтереси 
груп молоді, їхні вікові та психологічні особливості, можна 
розраховувати на появу в них бажання ознайомитися з такою 
інформацією. Проте варто навчати користуватися інформаційними 
потоками, умінню сприймати й опрацьовувати інформацію. 

Для ефективного функціонування дієва демократія і громадянське 
суспільство потребують активних громадян з розвиненими  

                                           
1 Сприяння пощиренню толерантності в поліетичному суспільстві / О. Майборода, 

Р. Чілачава, Т. Пилипенко та ін. – К.: Фонд “Європа ХХІ”, 2002. – С. 214. 
2 Андрусишин Б.І. Громадянська зрілість – основа життя // Освіта. – 2000. – № 61; 2001. 

– № 62. – С. 23.; Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності // Інформаційний збірник МОН України. – 2000. – № 22. – С. 7-21. 
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громадянськими цінностями. Необхідна глобальна гуманізація людських 
відносин і збагачення їх любов'ю та повагою до особистості. Без 
елементарної чесності й порядності нічого й думати про формування 
громадянського суспільства, утвердження в ньому справжньої 
демократії. 

Особливі сподівання в зв'язку з цим пов'язані з формуванням 
громадянських та демократичних цінностей у підростаючого покоління, 
а, як відомо, система світоглядних цінностей та орієнтирів засвоюється 
людиною саме в юні роки як наслідок процесу соціалізації1. 

Реальні здобутки демократизації української школи досить 
незначущі. Слід зазначити, що збільшується кількість випадків, коли 
відхилення в поведінці школярів відбувається з вини дорослих. Адже 
грубість, байдужість, зверхність, несправедливість, жорстокість, 
зокрема, батьків і педагогів підштовхує учнів до правопорушень. Аналіз 
сучасної шкільної практики демонструє наявність стійкої суперечності 
між завданнями школи, орієнтованими на повну реалізацію творчих сил 
учнів і старими формами та методами їх вирішення. Факти шкільного 
життя свідчать, що в навчально-виховному процесі провідною діючою 
особою є вчитель, а учень, як правило, є лише виконавцем волі вчителя, 
без права на власну ініціативу. Коли ж учень є тільки об’єктом 
педагогічної дії, то відбувається негативний вплив і на його активність у 
пізнавальній діяльності. Пасивна позиція учня на уроці є однією з 
причин зниження зацікавленості в навчанні, а авторитарний характер 
діяльності є ще однією з причин невисокої результативності навчального 
процесу. 

Протягом останніх років ідея громадянської освіти пройшла 
непростий шлях. Так, важливим орієнтиром у вихованні громадянина є 
прийнята урядом Національна доктрина розвитку освіти, концепції 
громадянського виховання та громадянської освіти. Громадянська освіта 
учнів має здійснюватися за трьома напрямами: впровадження окремого 
навчального предмета, інтеграція громадянських знань у інші шкільні 
предмети та відповідна орієнтація виховної роботи в навчальному 
закладі. 

Мета громадянської освіти – сформувати особистість, якій 
притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення 
взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 
громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі в 
житті суспільства. 

Завданням громадянської освіти є формування світоглядних 
орієнтацій особистості, вироблення власної філософії життєдіяльності, 
самоідентифікація та самореалізація в економічній, соціальній, 
культурній, політико-правовій сферах, формування мотивації та 
основних умінь, необхідних для відповідальної участі в громадянсько-
політичних процесах, критично-конструктивне ставлення молоді до 

                                           
1 Концепція громадянської освіти в Україні. Громадянська освіта: Книга для вчителя / 

Арцишевський Р.А. та ін. – Львів: Вид-во ТЕКА, 2002. – С. 8-9. 
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життя суспільства, орієнтація на позитивні соціальні дії, формування 
толерантності, плюралізму, полікультурності, гуманізму1. 

Освітянами було розроблено два навчальні курси з громадянської 
освіти: “Ми – громадяни України” для 9 класу (Пометун О., 
Дем’янчук О., Ігнатова І. та ін. ) та курс “Громадянська освіта” для 9-11 
класів (Арцишевський Р.А., Бакка Т.В., Гейко І.М., Дух Л.І. та ін.), які 
рекомендовані Міністерством освіти і науки України. 

Щоб успішно реалізувати навчально-виховний, розвиваючий 
потенціал курсу, педагогам необхідно врахувати його специфіку, 
особливості методів і прийомів роботи, необхідно оволодіти активними 
та інтерактивними формами роботи. Саме на цьому акцентували автори 
підручників і методичних посібників з громадянської освіти. 

Кожна з тем має визначену структуру – мотивацію, визначення 
основних та підсумкових питань і завдань, питань для самоконтролю, 
окремі дослідження та проекти. Перевага надається формуванню 
навичок практичної участі, спілкування, вмінню працювати як 
індивідуально, так і командою задля вирішення поставленої проблеми. 
Широко використані різноманітні джерела інформації, диференційовані 
завдання, що дає змогу учням різного рівня підготовки включитися в 
роботу, а не бути спостерігачем на уроці. 

Так, при вивченні теми про ЗМІ пріоритетним є завдання навчити 
учнів систематизувати, відбирати, аналізувати інформацію, важливим є 
залучення поточної інформації друкованих і електронних ЗМІ та 
формування вмінь працювати з ними. Учні мають змогу не лише 
теоретично познайомитися з функціонуванням інформаційного 
простору, а й визначити місце ЗМІ як «четвертої влади», їх вплив на 
суспільне життя в Україні. У дискусіях визначаються умови, за яких мас-
медіа можуть стати дійсно «четвертою владою». 

Визначальним для вивчення курсу громадянської освіти є знайомство 
з законодавством України відповідно до кожної теми, проте це не просто 
читання законів, а практичне їх застосування в кожному конкретному 
випадку. Якщо мова йде про працевлаштування підлітків, то, окрім 
законодавства про працю неповнолітніх, учні мають знати, як написати 
резюме, як пройти співбесіду, обговорюючи законодавство про вибори 
мають змогу розіграти правові ситуації. 

Тобто предмет громадянської освіти не обмежується інформаційним 
компонентом, а формує позиції та ставлення до тих чи інших явищ і 
процесів життєдіяльності суспільства, сприяє становленню нових 
алгоритмів громадянської активності. Трудність втілення цих складових 
громадянської освіти полягає в тому, що вони мають орієнтуватися на 
демократичні цінності (свобода, верховенство права, плюралізм тощо), 
коли вони ще не утвердилися в Україні, саме право залишається 
внутрішньо суперечливим і неузгодженим з новими соціальними 
реаліями. За цих умов громадянська освіта значною мірою має бути не 
просто тренінгом демократії, а школою боротьби з проявами сталої 

                                           
1 Там само. – С. 8-16. 



Україна – освіта 
 

 81

ментальності та відповідними нормами поведінки на підставі 
прихильності до демократії. 

Актуальною для 10 класу є тема «Громадянське суспільство», що 
знайомить старшокласників не лише зі змістом поняття  «громадянське 
суспільство», а й з шляхами його розбудови в Україні. 

Громадянське суспільство – досить складне і вагоме поняття, широке 
і глибоке за визначенням, до того ж, маловживане  в період 
тоталітарного розвитку України, тому непросто знайти найбільш 
прийнятне, універсальне визначення. У світовій політології є декілька 
тлумачень сутності громадянського суспільства, найбільш поширене з 
них – система самостійних незалежних від держави суспільних 
інститутів та встановлюваних ними неполітичних відносин, для 
забезпечення умов самореалізації окремих індивідів та їхніх 
добровільних об’єднань. 

Тобто громадянська освіта – це освіта, спрямована на формування 
знань, умінь, навичок, необхідних громадянину для життя в 
демократичній державі. Сучасна школа має виховувати і навчати так, 
щоб учні відчували себе повноправними громадянами України. 

Досліджуючи процес апробації, аналізуючи результати діяльності 
учнів, можливості вчителів, визначились досить цікаві висновки, проте, 
інколи, непередбачувані. Так, здебільшого сучасний вчитель не 
підготовлений до переходу на викладання курсу новими методами, хоч 
готовий сприймати демократичність курсу громадянської освіти, визнає 
його актуальність. Поки ще низькою залишається забезпеченість 
учителів матеріалами з громадянської освіти, недостатньо літератури або 
вона є недоступною. Необхідна додаткова підготовка вчителів до 
викладання громадянської освіти, а також нові підходи до підготовки 
майбутніх вчителів соціально-гуманітарного профілю в педагогічних 
вузах. Важливо спрямовувати вчителів на формування вмінь інтегрувати 
знання, отримані в процесі вивчення різних дисциплін у цілісний 
комплекс суспільно-політичних курсів. Особливу увагу вчитель 
громадянської освіти має приділити розвиткові теоретичного мислення 
учнів у поєднанні його з навичками використання на практиці. 

Виникає цікава ситуація: вчитель має навчити учня тому, чого ще сам 
не знає (не лише практично, а часто й теоретично), зокрема, про 
функціонування інституцій громадянського суспільства, про участь у 
громадських акціях тощо. Часто учні мають більші можливості доступу 
до сучасних носіїв інформації, ніж учитель. На мою думку, вчитель має 
стати партнером діалогічної взаємодії. Аналіз досліджень щодо питання, 
яким має бути викладач громадянської освіти, дає визначений портрет: 
володіння предметом вивчення та широкий світогляд, комунікативні 
якості, демократичне спілкування, повага прав, свобод, гідності учня, 
мобільність мислення, відсутність стереотипів, здатність до пошукової 
діяльності тощо. Таким чином, учителю громадянської освіти потрібно 
постійно працювати над самовдосконаленням. На жаль, український 
вчитель, маючи низький соціальний статус, незадовільні соціально-
економічні умови, обмежений у виборі змісту, шляхів, форм, методів 
свого вдосконалення. 
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Корчова Г.Л. (Київ) 

 
ПРОБЛЕМА СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ  

В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИ  
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

 
У статті зроблена спроба проаналізувати проблему статевого 

виховання неповнолітніх та молоді в системі навчальної та виховної 
роботи сучасної загальноосвітньої школи. Значна увага приділяється 
аналізу даної проблеми в науковій літературі та стану її реалізації на 
державному й освітньому рівнях. Висувається новий підхід до стратегії 
й тактики статевого виховання і сексуальної просвіти в системі 
сучасної середньої освіти. 

 
Проблема статевого виховання неповнолітніх та молоді в Україні 

набуває все більшої актуальності. Вона зумовлена рядом причин: 
зростає кількість захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-
інфекція, СНІД, не меншає кількість абортів серед неповнолітніх, 
поширюється дитяча проституція. Проблема ускладнюється й тим, що 
збільшується число дітей, які вживають алкоголь, наркотичні речовини, 
це негативно позначається не тільки на їхньому стані, а й на їхній 
моральності, призводить до правопорушень, вчинення зґвалтувань та 
інших злочинів. 

Так, в Україні на 1 січня 2004 р. за даними засобів масової інформації 
нараховувалося близько 63 тисячі ВІЛ-інфікованих, серед яких і молодь 
до 20 років. Науково обґрунтовано й остаточно встановлено, що 
основний шлях передачі й поширення вірусу – статевий. Від 70 до 80% 
випадків зараження ВІЛ становить саме такий шлях. 

Щороку в нашій державі народжується близько 400 тисяч дітей від 
матерів-одиначок віком від 15 до 19 років, а щороку понад 30 тисяч 
дівчат-підлітків, які не досягли 17 років, звільняються від небажаної 
вагітності. 

За кількістю абортів Україна входить до числа найвідсталіших країн 
Європи. За оцінками фахівців, на дівчат, які входять у вікову групу від 
15 до 19 років, припадає найбільша кількість кримінальних, 
самодовільних абортів і передчасних пологів. Серед жінок, 
госпіталізованих з ускладненнями після аборту, дівчата у віці від 18 
років складають близько 30%1.  

Часто перші статеві акти відбуваються у стані сп`яніння та вживання 
наркотичних речовин, що призводить до скоєння правопорушень, 
дитячій проституції, злочинів (зґвалтувань). 

Низьким рівнем сексуальної поінформованості та статевого 
виховання можна пояснити стрімке зростання венеричних захворювань 

                                           
1 Говорун Т.В., Кікінежді О.М., Кізь О.Б. Твоє сексуальне та репродуктивне здоров’я. – 

Тернопіль, 2002. – С. 107. 
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серед неповнолітніх. Так, наприклад, за останні 5 років захворювання на 
сифіліс серед хлопців до 14 років збільшилося в Україні в 4 рази, а у 
віковій групі 15-17 – у 8 разів. Серед дівчат ці показники зросли в 
середньому в 5 разів1. 

Усе це можна пояснити, насамперед, невмінням молоді стежити за 
своїм сексуальним здоров’ям і поганою обізнаністю з питаннями 
сексуальної культури. 

У зв'язку з цим актуальним у системі навчальної та виховної роботи 
загальноосвітньої школи, вищого навчального закладу залишається 
здійснення статевого виховання і сексуального просвітництва. Ці 
проблеми турбують сьогодні як науковців, так і суспільство в цілому.  

На державному рівні прийнято ряд надзвичайно важливих програм, 
актів, постанов, указів, які законодавчо регламентують забезпечення 
здорових і безпечних умов життя для громадян, сприяють утвердженню 
норм здорового способу життя та сексуальній культурі: “Про 
невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу”, 
“Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-
інфекцією/СНІДом”, “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту 
моралі та формування здорового способу життя громадян”, “Про 
невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві 
та утвердження здорового способу життя”, “Про додаткові заходи щодо 
поліпшення медичної допомоги населенню України” та інші. 

Розроблені і реалізуються Національні програми (“Українська 
родина”, “Репродуктивне здоров’я 2001-2005”, “Діти України” на період 
до 2005 року, “Програма протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки”, 
“Програма профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки”, “Програма 
реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 2003 – 2010 
роки”), які розраховані на проведення профілактичної роботи серед 
неповнолітніх та молоді, їхніх батьків, а також професійної допомоги, 
що надається педагогічними колективами навчальних закладів. 

Логічним продовженням поставлених завдань стала концепція 
превентивного виховання дітей та молоді, розроблена Академією 
педагогічних наук України, мета якої полягає в досягненні 
відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних 
вчинків соціального оточення. Питання превентивності вже давно є 
пріоритетним у системі психолого-педагогічних, правових, медичних 
досліджень різних країн світу в рамках ЮНЕСКО. 

Педагогічні аспекти проблеми формування сексуальної культури 
закладені в роботах вітчизняних педагогів: В.М.Оржеховської, 
Л.І.Габори, С.В.Кириленко, О.І.Пилипенка та ін. Психологічні аспекти 
даної проблеми розробляють Н.М. Апетик, Т.В. Говорун, 
Н.Ю. Максимова, О.В. Сечейко, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко та ін. 
Соціальні й кримінологічні аспекти досліджують А.Й.Капська, 

                                           
1 Державна доповідь. Про становище дітей в Україні (за підсумками 1998 року). – К., 

1999. – С. 35-36. 
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М.П.Лукашевич, М.В.Туленков, О.М.Джужа, Н.В.Ківенко, І.І.Лановенко 
та ін. Медичні аспекти даної проблеми знайшли вираження у роботах 
О.Бабюка, О.Л.Гутнєва, Л.Д.Калюжної, О.Є.Федоренко та ін. 

Тому на сучасному етапі формування мотивації у неповнолітніх та 
молоді до здорового способу життя взагалі та сексуальної культури 
зокрема – безумовно, складне педагогічне завдання, що потребує більш 
детального дослідження з приводу розуміння змісту цього поняття та 
розробки ефективних методів та способів формування, розвитку нових 
технологій виховання.  

На проблемі статевого виховання й формуванні сексуальної культури 
неповнолітніх наголошували видатні українські педагоги ще на початку 
ХХ ст. Так, А.Макаренко вважав за необхідне проведення серйозних 
бесід (окремо з хлопцями і дівчатами) з питань статевої гігієни, а в 
старшому віці – з проблем небезпеки венеричних захворювань. На жаль, 
у 40-ві рр. минулого століття педагогічну діяльність і дослідження в 
галузі профілактики шкідливих звичок і формування здорового способу 
життя було призупинено, превентивна діяльність широко не розвивалася 
і в наступні роки. 

У нашій державі тільки на початку 80-х років педагоги й психологи 
звернули увагу на статеве виховання неповнолітніх, оскільки примітивна 
інформація з проблем статі, оточення її таємницями сприяють 
посиленню сексуальних переживань і початку статевого життя, що 
призводить до статевих відхилень у поведінці дітей. Тому в 1983 р. в 
Україні було зроблено спробу ввести в загальноосвітніх школах 
навчальний курс “Етика і психологія сімейного життя”, але через 
незабезпеченість педагогічними кадрами цей курс не було впроваджено 
в усіх школах. 

Серед ефективних засобів статевого виховання наприкінці 80-х рр. 
можна назвати літературні сценарії серіалу “Відверто про таємне” 
(автори С.В. Кириленко, В.М. Оржеховська, Б.М. Савельєв), 
адресованого дітям, молоді, батькам, педагогічній громадськості; фільми 
“Хлопчик”, “Важкий хлопчик”, “СНІД – хвороба століть”, роботу над 
якими ще не закінчено. Науковці Н.І.Бєлкіна, Т.В.Говорун, Т.С.Гурлєва, 
Є.І.Коваленко, В.В.Морозова, О.І.Пилипенко та ін. підготували й 
випустили в світ низку посібників та методичних рекомендацій. З-поміж 
них назвемо: “Родинно-сімейну енциклопедію”, “Вихователю про 
психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини”, “Коли 
дівчинка потребує допомоги”, “Дівчинка-підліток: проблеми віку і 
профілактика важковиховуваності”, “Вчителю про СНІД”1. 

Хоча кількість наукових публікацій щодо проблеми статевого 
виховання взагалі та формування сексуальної культури, зокрема, серед 
неповнолітніх і молоді й зросла за останні 10 років, проте проблема 
залишається актуальною.  

                                           
1 Кириленко С.В. Проблема формування культури здоров’я в історії теоретичної думки 

і в сучасній практиці // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1 – С. 51. 
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На сучасному етапі на біологізаторських засадах статевого виховання 
(зведення його до певної суми гігієнічних знань) будує свою роботу 
чимало інституцій в Україні, які випускають буклети, брошури, пам’ятки 
для підлітків та юнацтва. Саме такий підхід характерний і для діючих 
статевоосвітніх програм у більшості сучасних загальноосвітніх закладів 
України. Так, на розгляд теми “Моє здоров’я” для учнів 8 класів 
відводиться 3 години, щоб розглянути питання статевих відносин, 
сексуальних збочень, шляхи розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, 
способи і засоби профілактики1. І тільки в 10-11 класах “Програмою з 
основ медичних знань та цивільної оборони для дівчат 10-11 класів 
середньої загальноосвітньої школи...”2 передбачено 16 годин для 
вивчення розділу “Основи вчення про загальний фізичний та статевий 
розвиток дівчаток та дівчат”. Позитивною стороною такого підходу є 
просвітницька мета – підлітки дізнаються про анатомію та фізіологію 
функціонування статевих органів, особливості перебігу статевого акту, 
засоби попередження вагітності та венеричних захворювань тощо. 
Негативною – біологізація інтимних стосунків, їхня примітивізація, 
зведення багатої палітри сексуальних переживань до статевого акту. 

На жаль, на недостатньо високому рівні поставлена організація 
системи валеологічної освіти й її складової статевого виховання в 
сучасних загальноосвітніх школах. В проекті Концепції неперервного 
валеологічного виховання та освіти в Україні і проекті Державного 
стандарту середньої освіти в Україні “Валеологія” значне місце займає 
статеве виховання учнів, що передбачає розгляд таких питань, як 
анатомо-фізіологічні, фізичні особливості розвитку юнака і дівчини, 
наслідки раннього статевого життя й абортів, наслідки зараження 
венеричними захворюваннями. У блоці знань “Психічне здоров’я” 
передбачено розгляд питань що стосуються гармонії статевих стосунків, 
відхилень у статевій поведінці та їх причин, проблеми сексуальних 
відносин у світлі права. Валеологічна освіта передбачає виконання 
виховних завдань згідно з Концепцією виховання у національній системі 
освіти в напрямі “психічної підготовки молоді до сімейного життя; 
прищеплення морально чистих, гуманних та доброзичливих 
взаємовідносин між юнаками і дівчатами, побудованих на взаємоповазі 
та відповідальності”3. Але на сучасному етапі в системі 
загальноосвітньої школи ці питання не знаходять свого розв’язання. Це 
пояснюється, насамперед, необізнаністю значної частини педагогів з 
формами і методами такої роботи, відсутністю методичних розробок для 
вчителів-предметників, класних керівників, шкільних психологів, 
батьків для вирішення питань профілактики статевих відхилень взагалі і 
формування сексуальної культури зокрема. Оскільки ефективність 

                                           
1 Основи безпеки життєдіяльності 1-11 класи. – К., 2001. – С. 43. 
2 Програми з основ медичних знань та цивільної оборони для дівчат 10-11 класів 

середньої загальноосвітньої школи та 2-3 курсів спеціальних навчальних закладів. – К., 
1993. – С. 20-22. 

3 Оржеховська В.М., Габора Л.І. Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх. 
Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “Хік”, 2004. – С. 214-215. 
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навчальної та виховної роботи з формування сексуальної культури 
насамперед залежить, на наш погляд, не тільки від особистих якостей 
педагога, його готовності до бесід з учнем, а водночас важливим є й 
підбір форм, методів роботи з учнями, підбір інформації, яка дійсно 
зацікавила б молодь, допомогла їм дістати відповіді саме на ті 
запитання, які їх найбільше хвилюють. 

Тому на сучасному етапі поняття статевого виховання та 
сексуального просвітництва повинно включати такі критерії, як 
сформованість в учнів загальноосвітніх шкіл та молоді фізіологічної, 
психічної, етичної (морально-духовної) і соціальної культури.  

Під сформованістю фізіологічної культури ми розуміємо знання 
статевих функцій організму в цілому та можливих ритмічних змін у 
статевому циклі дівчат та юнаків; прагнення до фізичної досконалості та 
розвиненості.  

Критеріальними показниками фізіологічної культури можуть бути 
прагнення до фізичної розвиненості (догляд за власним тілом, особиста 
гігієна, загартованість, дотримання раціонального режиму дня, 
правильне харчування тощо); обізнаність зі статевими фізіологічними 
функціями людського організму; сформованість організму до статевого 
життя (відсутність хронічних та інфекційних захворювань, фізичних вад, 
здатність до запліднення); відмова від шкідливих звичок. 

Важливим критерієм оцінки сформованості сексуальної культури 
неповнолітніх та молоді є психічна культура. Цей рівень дає змогу 
встановити рівень сформованості самоконтролю в емоційній сфері та 
сексуальній поведінці, наявність саморегуляції сексуального потягу й 
адекватної самооцінки. Даний критерій відбиває не тільки почуття та 
наміри дітей щодо цінностей сексуальної культури, а й реальні вчинки 
щодо їх розвитку та примноження. 

Критеріальними показниками психічної культури можуть бути 
визначені відповідність статевого життя календарному віку, 
сформованість морально-психологічних якостей, наявність розуміння та 
саморегуляції сексуального потягу, вміння встановлювати контакти з 
особами протилежної статі та контролювати власні статеві потяги. 

Сформованість сексуальної культури неповнолітніх та молоді 
визначається також рівнем етичної (морально-духовної) культури, що 
характеризується етичною освіченістю молоді, а також її зовнішніми 
проявами – етико-статевою поведінкою, станом морально-духовної 
культури та позитивно спрямованою комунікативністю неповнолітніх. 

Критеріальними показниками тут є сформованість та пріоритетність 
загальнолюдських цінностей; наявність позитивного ідеалу; обізнаність з 
етичними аспектами статевого життя; позитивно спрямована 
комунікативність. 

Сексуальна культура обов’язково включає соціальну культуру, що 
передбачає сформованість соціального розвитку особистості. Основна 
складова соціальної культури – соціально активна особистість, 
спроможна спрямувати свою діяльність на перетворення соціальних 
умов відповідно до назрілих потреб інтересів, цінностей та ідеалів у 
висуненні та реалізації соціальних ініціатив, участь у вирішенні 
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актуальних соціальних завдань, формуванні в собі необхідних 
соціальних якостей. Соціальна спрямованість сексуальної культури 
передбачає, що ця активність індивіда має бути значима для суспільства, 
відповідати моральному прогресу, утвердженню сексуальності як 
важливої соціальної особистої цінності. 

Ця риса поглиблює соціальну роль людини, яка передбачає 
виконання функції громадянина, працівника, сім’янина. Міра 
відповідальності за кожну з цих ролей однаково важлива. 

В єдності із соціальною активністю ми розглядаємо самовиховання, 
яке значно прискорює процес засвоєння елементів сексуальної культури, 
сприяє засвоєнню шлюбно-сімейних традицій, вірувань, цінностей, 
формує навички самовиховання, дає змогу сформувати позитивні якості 
особистості, досвід поведінки статей. 

Критеріальними показниками є сформована громадянська 
відповідальність; відповідальне ставлення за долю іншої людини; 
самовиховання; сформованість особистості сім’янина.  

Основна ідея такої системи – сексуально-культурне навчання і 
виховання, головні риси яких включають гуманне ставлення до 
вихованців, уміння бачити в них позитивне і проектувати все найкраще, 
створювати позитивно-емоційний фон, виховання кожної особистості 
індивідуально та в колективі, врахування індивідуальних якостей в 
організації міжособистісних стосунків у колективі. 

Отже, на сучасному етапі головним у статевому вихованні 
неповнолітніх та молоді повинна бути концепція свідомого ставлення до 
сексуальності, яка базується на тому, що дорослі – вчителі, батьки, 
вихователі, шкільні психологи мають донести до дітей те, що 
сексуальність є втіленням людського прагнення до взаємодопомоги та 
прихильності. Звідси тактика сексуальної просвіти – сексуальність 
повинна висвітлюватися в контексті міжособистісних стосунків, 
сімейного життя та інтимності.  

Сексуальність – це не тільки питання гігієни, здоров’я, безпеки. 
Насамперед – це відповідальність як особиста, так і громадянська1. 

Актуальність проблеми статевого виховання неповнолітніх та молоді, 
та формування у них сексуальної культури не викликає сумніву, але для 
цього потрібно здійснити величезну просвітницьку й організаційну 
роботу серед учнів у сучасних загальноосвітніх школах та серед молоді 
вищих навчальних закладів, використовуючи для цього весь науковий та 
педагогічний потенціал нашої країни. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Говорун Т.В. Соціалізація статі та сексуальності. Монографія. – Тернопіль, 2001. – 

С. 47. 
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Приставська О.І. (Львів) 

 
ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ  

ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ  
СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ 

 
У даній статті розкриваються основні принципи виховання сучасної 

молоді: формування особистого «Я» (я – українець, я – християнин, я – 
патріот своєї держави), усвідомлення про збереження найціннішої 
духовної та релігійної спадщини, досконале вивчення правдивої історії 
релігії та культури українців у роки тоталітарного режиму, виховання 
національної гордості за рідний народ та почуття обов‘язку перед 
своєю державою. 

У статті розкриті ефективні заходи, що практикувалися в 
навчальному закладі для виховання та духовного росту сучасного 
покоління. Матеріал можна використати для викладання уроків 
християнської етики, українознавства та на виховних годинах. 

Нині маємо все більше підстав говорити про те, що процес 
духовного, національного відродження нашого народу стає повнішим, 
багатограннішим. Із небуття, з колишніх спецфондів архівів уже 
повернено широкому читацькому загалу сотні безцінних раритетів 
минулого, які таїли в собі величезний потенціал правди, гідності, 
самоусвідомлення і самоствердження кожного як представника великої 
і достойної кращої долі нації і які саме через це стільки літ були під 
забороною тоталітарного режиму. 

 
Культуру кожної нації складає духовний доробок покоління, до якого 

належить релігія, мистецтво, філософія, історія, архітектура, що 
утворилися на терені краю, де проживає дана нація. Український народ 
може представити повний духовний доробок, який і становить культуру 
нашої нації. Нації, яка має свою релігію передісторичного й історичного 
часу, мистецтво, розкрите у всіх стилях, видах: мистецтво слова, 
мистецтво звуків, мистецтво барв і тонів, мистецтво народних 
промислів, мистецтво зодчих. 

Тому українські вчителі мають усі засоби виховувати національно 
свідому, духовно багату, високоосвічену молодь, яка матиме гордість за 
свою національну культуру, що і буде одним з найголовніших свідоцтв 
рівновартості з іншими високорозвиненими державами. 

Ми повинні бути свідомі того, що українське покоління 
виховуватиметься лише в україномовних школах, наскрізь пройнятих 
національним духом, християнською мораллю, любов‘ю до рідного 
краю, а не ворожнечею до сусідів, озлобленістю до непорозумінь 
сучасного суспільства. 

Тому кожен вчитель українознавства змушений працювати з 
програмою так, щоб він ніколи не смів повторюватися, він повинен мати 
завжди новий матеріал, нову сучасну методику, яка зможе у бурхливе 
сьогодення Інтернету, барів, нічних клубів, дискотек врятувати молоді 
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українські душі від примітивної американської культури, від 
перенасичення злом і насильством передач та кінофільмів, від 
різноманітних псевдорелігійних сект і братств, від наркотиків, 
ненав‘язливого захоплення алкоголем. Тому в такого вчителя має бути 
висока не тільки фахова освіта, а насамперед чистота душі, спокій, віра в 
Господню допомогу. Такий вчитель повинен запасатися не тільки 
наочними засобами навчання, але як людина, як громадянин мусить 
вміти творити душею той новий світ для молодого покоління. Саме таке 
навчання повинно бути не підготовкою до їхнього подальшого життя, а 
справжнім життям, у якому поєднуватиметься вміння подружитися, 
вміння визнати власні помилки, вміння пробачати, вміння підтримати 
однокласника у важку для нього хвилину. Учнівське життя повинно 
творити українське духовне середовище, джерелом якого є рідний край, 
народ, християнська віра, дитячі і дорослі проблеми. Під час такого 
навчання дитина повинна відчувати,  що вчитель – їхній наставник, 
товариш, батько і мати, приємний співрозмовник та найцінніше – друг. 

Виходячи із сказаного вище, ми можемо зробити висновок, що 
українське виховання повинно спиратися на ідеалістичний світогляд, 
християнські морально-етичні засади, на національні цінності і канони, 
створені духом свободолюбного українського народу. 

Усе це цілісно вивчають три людські ідеали: Родина – Церква – 
Школа, що дбають за виховання людини творчої, всесторонньо 
розвиненої, духовно збагаченої. 

І тому нам пора зрозуміти: «Найщиріший буде той українець, хто 
самовільно піде дорогою до національного Храму духовності, 
наполегливо і цілеспрямовано працюватиме, виконуватиме Божі 
Заповіді, а не лише безугавно славитиме себе найвірнішим 
християнином і борцем, не йшовши до цього всіма щаблями виховання 
розумом і душею, забуваючи, що найвище покликання людини – нести, 
передавати Слово Бога у зранені, покалічені, делікатні душі задля 
національного прозріння»1. Є підстави вважати, що все робилося і 
робиться для стверділості, згрубілості дитячих душ. Ми не повинні 
цього допустити ні в якому разі, оскільки наш учитель Ісус Христос 
навчав життя і дорослих, і дітей. Наш Бог для наших давніх предків, для 
наших батьків дав мудрі постанови: творити велике щастя, добро і 
називати це чудом, бо заподіяти зло набагато простіше, а викупити 
пробачення, зняти з себе провину за людське горе – ой як не просто. 

Виховання високих моральних якостей духовності, етичного 
ставлення до сім‘ї, до роду, країни проповідували і Ярослав Мудрий: 
„Книги ж учать нас і настановляють на путь покаяння, і мудрість, бо і 
стриманість здобуваємо ми із словес книжних, бо се ріки, що напувають 
весь всесвіт”, і Володимир Мономах трактує важкий засіб виховання: 
„Визволіть байдужого Захистіть вдовицю... Очистимо себе, браття, од 
усякої крови, тілесної і духовної”. Гуманізм як діяльність в ім‘я людини 

                                           
1 Вишневський О. Сучасне українське виховання: педагогічні нариси. – Львів, 1996. – 

С. 205. 
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ставить за основу виховання митрополит Іларіон. Важливими 
підвалинами і для нас є концепція нашого українського філософа 
Григорія Сковороди: а) основа світу і справжньої людини – духовність; 
б) усі люди народжуються талановитими, але кожен талановитий по-
своєму; в) вчитель повинен допомогти пізнати себе самого, бо тільки так 
можна прийти до щастя і найефективніше служити народові; г) головне 
– дух сродності; ґ) між небом і землею є таке Сонце, між тілом та 
інтелектом є Серце, між природою і людиною є Слово; Сонце, Серце, 
Слово генеруються у Божому Образі; д) краща форма виховання – 
власний приклад1. 

Основу цієї концепції ефективно використовувала багато знаменитих 
педагогів, цей перелік учителів людських душ може бути нескінченним: 
Іван Вишенський, Тарас Шевченко, Андрей Шептицький, Петро Могила, 
Феофан Прокопович, Іван Огієнко, Йосип Сліпий, Іван Котляревський, 
Софія Русова та інші. 

Але на жаль, і в сучасному світі намагаються придавити духовне 
виховання приземленим, брудним, нечесним матеріальним, це виховання 
подобається антикультурним учням, примітивно національно 
світоглядним. На це також впливає й економічне становище в Україні, 
зумовлене кризою моралі. Корупція, злочинність, розпуста, зневага до 
людини – саме це є наслідком бездуховного виховання і причиною 
загального зубожіння та кризових явищ в економіці, а це, в свою чергу, 
веде до ще більшого гріхопадіння суспільства. 

Усе це також відбивається на житті школи і вихованні учнів. Якщо в 
Конституції України говориться про відповідальність перед Богом, то 
очевидно, слід реалізувати цю відповідальність на практиці. Виховання в 
школі має формуватися на непохитній основі, а цією основою є Христос. 
Здебільшого тут починаються інколи суперечки, бо мовляв, школа є 
„світським” закладом. Проте він не включає в собі бездуховність, 
холодність, черствість, а „християнське„ виховання не виключає „виходу 
у світ„2, а навпаки – веде до впорядкованості, до культури, до розуміння 
своєї суті, до вибору місця в цьому житті, що є дуже важливим у 
вихованні нашого молодого сучасного покоління, а 2000-літня історія 
християнства є яскравим свідченням цього.  

Та порятунок українців повинен бути захований у глибокому 
національно-релігійному самопізнанні, самоусвідомленні і єдності 
національно-патріотичних сил у чесній, щоденній, самовідданій праці 
кожного і всіх разом. 

Звичайно, Україна як християнська держава відповідно до своєї 
історії, будуючи громадянське суспільство, повинна базувати освітню 
концепцію на засадах християнських чеснот: вірі, надії, любові, чесності, 
справедливості, щирості, гідності, милосерді, досконалості, свободі, 
великодушності, мудрості, благородстві. І це природно, бо такі 

                                           
1 Бондар А. Роздуми про концепцію освіти і науки // Здобутки (Львів). – 1997. – № 3. – 

С. 17. 
2 Будник О. Особливості української етнопедагогіки // Джерела. – 2001. – № 3-4. – 

С. 117. 
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морально-етичні ідеали включені до принципів українського виховання, 
оскільки вони найближчі нашій ментальності та історичному світогляду. 

Можливо, багато людей не погодяться з тим, що не можна вилучати з 
освіти і виховання дуже важливі орієнтири християнства, ці концепції 
інтелектуально та культурологічно стимулюють навчально-виховний 
процес. У школах Західної України це робити було значно простіше, бо 
тут навіть у страшні сталінсько-радянські часи віра в Бога допомагала 
вижити, хоча була захована дуже глибоко у серцях і думках, але не 
знищена докорінно, а ось на більшій частині України володаркою була 
страшна «тиха» війна – страшний голодомор, що покотом нищив 
скриньки душ дідусів, бабусь, які могли б передати ту віру своїм дітям, а 
з іншого боку, проходило чітке насильницьке виховання на прикладах 
„живих богів”, яке не було кому вчасно призупинити, пояснити, 
допомогти правильно визначити добру дорогу. 

І тому сучасному українському народові й особливо молоді тепер 
дуже потрібні добрі, розумні пастирі церков, ченці, але потрібні і 
компетентні принципові державні діячі, і як писав Григорій Ващенко: 
„Вони повинні бути глибоко віруючими людьми.1” 

Історія простежує, що відродження нації відбувається через духовне 
відродження і навпаки. Для християнського, патріотичного виховання 
була головна ідея гармонійного триєднання: Бог – людина – країна. Але 
саме й вона дратувала різні окупаційні режими, і першим винуватцем на 
шляху була Церква і Школа. І не дивно: хто хотів знищити державу 
насамперед нищив, толочив його віру, духовність, філософію, мову, 
історію, автоматично роблячи людей яничарами, перевертнями за кусень 
обіцянки, «ТІ» забували за все, з легкістю нищили церкви, монастирі, 
роблячи у них склади, клуби,  

зерносховища, будинки піонерів, підписували накази на знищення 
соборів та каплиць для побудови пам‘ятників «вождеві». Найбільші 
віковічні святині України: Софію Київську, Зарваницьку церкву з 
чудотворною іконою Божої Матері, Манявський Скит, Почаївську лавру, 
Унівську лавру, Єзуїтський собор у місті Львові, монастирі Бенедикток, 
о. Василиянів у Лаврівському монастирі та інші духовні місця пробували 
руйнувати, а головним бажанням було стерти з лиця України, з душ 
простих українців віру християнську. 

Сьогодні знову не залишають у спокої душі сучасної молоді. 
Намагаються здеформувати, зденаціоналізувати особистість. Прикладом 
такої діяльності є Біле братство, Церква Христа Спасителя, Христові 
брати, Єгове блаженне царство, інтенсивна християнська освіта, вони 
втручаються в освітнє поле України, у зміст освіти. Така система 
призводить до руйнування принципів національного виховання. 

Коли мова і заходила за правильне трактування Слова, у якому як у 
вічному зерні закодовані наші душі, історія, звичаї та обряди, спосіб 
мислення і спосіб сприйняття навколишнього світу –його найбільше 

                                           
1 Підласий І. Ідеали українського виховання // Виховання: стратегії ХХІ століття. – 
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ненавиділи. Його як у сьогоденні, так і в минулі роки розстрілювали, 
глумилися над ним, просто забороняли. Можна лише дивуватися, що 
попри нашу легковажність, попри наш віковічний гріх забувати добрі та 
злі вчинки наших предків, попри нашу дивовижну готовність зрадити – 
Слово Боже вижило. Воно було й є нашим проводирем, духовною 
державою, завдяки якій ми ще існуємо на цім світі. 

Оцінюючи цю ситуацію, знаменитий педагог Григорій Ващенко 
дійшов висновків, що Україна може стати великою державою, 
вибудовуючи своє виховання на чотирьох складниках: любові до свого 
народу і країни, категоричне заперечення матеріалізму, утвердження 
християнської моралі, самостійність і державність. 

Виховний ідеал Григорія Ващенка також полягає у служінні Богові, 
як абсолютній правді, Красі, Справедливості й Любові, і Нації, як 
реальній земній спільноті, належність до якої має наповнювати гордістю 
серце кожного українця. 

Цей ідеал складається з кількох істин: 
1. Державна незалежність, творити вільно політичне, соціальне і 

релігійне життя. 
2. Об‘єднання всіх українців, незалежно від територіального 

походження, церковної належності, соціального стану. 
3. Справедливий державний устрій. 
4. Високий рівень народного господарства. 
5. Розквіт духовної культури українського народу. 
6. Високий релігійний рівень, реалізація в житті вчення Христа. 
7. Високий рівень здоров‘я1. 
Та, на жаль, цю християнську мораль і національні ідеї більшість 

людей України не усвідомлюють, тому так важко згуртувати наш народ, 
практично неможливо. 

В Україні кажуть, що на Бога надійся, а сам працюй. Тобто в основі 
ідеалу має бути все-таки Людина, яка працює, веде активне життя, вміє 
спілкуватися, дотримується головних Божих Заповідей. Але люди знову-
таки керуються зовсім іншими цінностями, принципами і вартостями, 
мотиви їхньої поведінки не так залежать від рівня національної 
свідомості, як від сучасних економічних, політичних, суспільних 
ситуацій. 

Тому найскладніше виховувати молоде покоління, яке не повністю 
усвідомлює те, чого їх навчають душею, оскільки й душа дитини є 
головним чинником його поведінки. Отже, саме виховання і розвиток 
душі можна вважати серцевиною самостановлення людини, та цей 
сучасний молодий вік привик сприймати все зразу і негайно, не 
задумуючись над вчинками. Для вчителів залишається найбільший шмат 
роботи – виправити й очистити дитячу душу, оскільки вона потребує 
постійного спілкування з Ідеалами Добра, з позитивними цінностями. 
Хоча зараз діти багато часу проводять у спілкуванні зі злом. Є зараз 
також таке припущення, що людина народилася з потенціалом до добра і 
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зла, тому потрібно виховувати зерна добра, щоруйнують умови для 
створення зла. 

У бурхливому сучасному світі прогресивну молодь треба 
переконувати дуже делікатно, ненав’язливо. Щоб показати, що зло не 
врятує душу, не забезпечить роботою, не підніме заслужено на щаблі 
кар’єри, не створить щасливу сім’ю, потрібно наводити життєві 
приклади, реальні і надреальні. До реальних прикладів належить життя 
жіноцтва України; зокрема науково-дослідницькі роботи над пошуком і 
відтворенням біографічних даних про жінок УПА, народних художниць: 
Катерину Білокур, Софію Караффу-Корбут, народну месткиню Ксеню 
Покотило, відомих писанкарок, знаменитих поетес і письменниць. Їхні 
подвиги, їхня краса, сила волі, сміливість вражає навіть черствих, 
холодних песимістів. Особливо молодь реагує на надреальні приклади, 
які потрібно демонструвати. Для цього треба залишити школу, клас, 
рідний дім і помандрувати святими місцями України. 

Це особливий вид виховання найсучаснішого молодого покоління, бо 
тут вони забувають за матеріальне становище, соціальне, бо всі 
відчувають, що у Божому храмі, який дихає сивочолим відлунням 
історії, перед Богом всі рівні. 

Тут тихий, спокійний голос священика дасть можливість задуматися: 
хто дав їм це життя, хто допомагає перебороти хвороби і труднощі, хто 
дає сили вчитися, хто може наказати за вже вчинені, але далеко не дитячі 
гріхи. 

А ці недитячі гріхи: алкоголь, тютюн, наркотики, крадіжки, 
самогубства. Тут християнська мораль передбачає боротьбу зі злом, як 
це зробив Христос, вигнавши гендлярів з церкви. Та боротьба ні в якому 
разі не повинна перетворитися на помсту. 

Молитва є безпосереднім звертанням людини до образу своєї віри, це 
вияв власних сподівань, намагання наблизитися до свого ідеалу. Сучасні 
молоді люди, котрі їдуть у туристичну поїздку святими місцями, 
спочатку це вважають розвагою, потім першими незручними 
випробовуваннями, а перед самим образом святині починають 
змінювати свої погляди на те, що відбувається і де вони знаходяться, 
стають серйознішими, коли настає час молитви у Києво-Печерській 
лаврі, Спаському наскельному монастирі, Гошівському монастирі, 
Святогірському монастирі, Зимненському монастирі та інших святих 
місцях, де звичайні туристи враз відчувають щось неймовірне у своїх 
почуттях, спокій у душі, на серці. Як говорив митрополит Андрей 
Шептицький: «Християнин творить молитву як на самоті, так і разом з 
родиною. Спільна молитва об’єднує людей і в ній вони почувають себе 
братами і сестрами в Христі – це найкраща вчителька життя»1. 

Молитва, як вважають вчені, має і великий психотерапевтичний 
ефект. Результати досліджень показали, що віруючі живуть, як правило, 
довше і мають міцніше здоров‘я, бо молитва, передусім, у церкві 

                                           
1 Лизанчук В. Завжди пам’ятай: Ти – українець. – Львів, 2001. – С. 264. 
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приносить душевне очищення, катарсис, а отже, сприяє здоров’ю, 
зціленню душі, свідомості, поглядів. 

Молитва і в сучасному житті незамінний атрибут впевненості у своїх 
добрих починаннях, під час написання контрольних робіт чи здачі 
іспитів, з нагоди знаменних подій чи прохання допомогти бути 
здоровим. Український патріот зміцнює свою віру і любов до рідної 
України, з молитвою вирушає в дорогу, з молитвою молодята просять 
благословення в батьків, хлопці-новобранці вирушали у військо з 
материною молитвою, а найсвятіші слова – це молитва за родину, за 
злагоду, добробут, віру, ось тут і починає задумуватися молодь над 
правовірністю молитви, її могутньою силою і допомогою. Що в школі, 
на роботі, зранку і ввечері молитва збагачує душу спокоєм, серце – 
добром – і власне, це й є одним із головних чинників християнського 
виховання. 

Будемо вважати це найголовнішим завданням сьогодення. 
І тому можна ще раз звернутися до такої істини: «Ніхто і ніщо не 

підійме Україну з цього упадку, в якому вона перебуває, як тільки 
молитва до Бога, до нашої заступниці Діви Марії»1. 

Хтось може це заперечити, що зараз все роблять гроші, домовленості, 
але це явище тимчасове, оскільки здоров’я за гроші не купиш, щастя чи 
кохання можна підкупити та чи назавжди ти його так втримаєш, дружбу 
не вторгуєш, бо це буде тільки прислуговування. А ось є прості слова, 
які промовляє невіруюча людина чи маленька дитина завжди стають у 
пригоді. Тому, коли в когось намічаються якісь починання люди кажуть: 
«Господи, поможи !», як щось надзвичайне станеться, перші крики: 
«Господи, поможи!» 

Отже, ми маємо донести до кожної сучасної дитини, що в світі є речі 
першої ваги – стати гідними дітьми Божими, незалежно, яка віра, і речі 
другорядної ваги. Звичайно, позбутися деяких речей у навколишньому 
світі хаосу й аморальності дуже важко і фізично, і морально. Сьогодні у 
світі є також багато крайнощів, з яких теж потрібно вибратись. Але як 
говорив відомий римський філософ Сенека: «Найбільше лихо в світі – 
брак сорому». А найбільшим для нас соромом є те, що, отримавши від 
свого Творця найкращі в світі землі, ми все ж залишаємося на них 
жебраками і перебуваємо на останніх сходинках розвитку. 

І тому провідна ідея освіти: виховання людини, яка почуває себе 
дитиною Божою, особистістю, сповненою поваги до інших народів з 
їхніми мовами, віруваннями і звичаями та обрядами, але яка розуміє своє 
покликання – зростати духовно і допомагати в цьому іншим, не 
жалкуючи для них праці і щедрості своєї душі. Яка сміливо здолає 
життєві перешкоди, труднощі, і терпляче сприйме удари долі.  

Виховуючи нашу зміну, маємо взяти до уваги: більшість населення 
України (а також у країнах світу) живе в містах. Складені упродовж 
століть традиції руйнуються і зникають, універсальні цінності, 

                                           
1 Бондар А. Роздуми про концепцію освіти і науки // Здобутки (Львів). – 1997. – № 3. – 

С. 24. 
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сформовані церквою, занепадають. Тому все більше людей (особливо 
при втраті сталого місця роботи) охоплює почуття нудьги та апатії 
(нездатності подати ініціативу). Тож, передусім, слід мати всебічно 
осмислену програму впровадження у школах, по радіо, телебаченню 
найбільших культурних програм, надбань нашої минувшини (не 
опускаючись при цьому до «шароварщини». 

Християнська опіка – це найцінніше, без чого не може обійтися 
українська душа. Тому хочемо, щоб наша держава не просто толерувала 
різні віри визнання, а формувалася за внутрішнім змістом. Адже ми не 
можемо заперечити того, що всі славні наші мужі від Володимира до 
Грушевського не уявляли собі іншої держави українців, як християнську. 
Зрештою, неоціненним є скарб і вклад Київської Русі у світовий розвій 
християнства, у його поступ на величезні простори, у його захист від 
поганства, від занепаду. 

На перший погляд відокремлення Церкви від держави є справді 
цивілізованим законом. Та якщо розібратися: інтереси церкви й держави 
перетинаються на духовній структурі суспільства, бо церква і держава 
формують націю як духовний феномен, як історичний об‘єкт. І церква, і 
держава «зустрічаються» на терені національної душі. Якщо держава – 
це політична організація нації, то церква – духовна. 

Держава є досконалим соціально-політичним організмом лише за тієї 
умови, коли Божі заповіді є моральним законом для нації. Ми сьогодні 
можемо переконатися, яким кволим є суспільство, де найвищий закон 
моралі – мертвий. 

Християнська мораль як державотворчий чинник має для нас ще й 
специфічне національне забарвлення. Християнство в усі часи 
формувало Україну як духовну і культурну цілісність, незважаючи на 
розшматування її між різними державами, не враховуючи різних 
конфесій. Християнська освіта, без сумніву, може нам повернути 
первісну неподільність Божої науки, бо ніщо так не єднає як Боже слово. 

Християнська мораль дає нації силу волі, формує психологію 
впевненості, віри в майбутнє, без чого неможливо збудувати державу. Та 
ще й у нашій історичній ситуації. Християнська мораль, утверджуючи 
людську гідність, гідність до ближнього як до самого себе, розвиває в 
суспільстві гуманність, що є основою високої культури, що підносить 
дитину в її власних очах, облагороджує її наміри й бажання. Такі 
громадяни поза сумнівом є серцевиною держави, її опорою, її моральним 
кодом. 

Крім того, християнська мораль якнайповніше відповідає 
національній екзистенції народу, його добрій і щирій душі. Разом із нею 
ми пройшли всі історичні випробування, вона була опорою впродовж 
рабського поневолення. Є велика надія, що християнська мораль 
утвердиться як основа нашого національного буття, нашої держави. 

 
 
 
 
 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 96

 
Чаус І.В. (Київ) 

 
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА  

ЯК СКЛАДОВА ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ  
ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У статті основою гуманістичного виховання студентської молоді 

розглядається екологічна культура, набути яку можна завдяки 
комплексному підходу до загальної системи освіти, серед якої 
комплексність, неперервність і універсальність навчально-виховного 
процесу, що складають сутність екологічної освіти. Конкретизація 
загальних положень і принципів природокористування мають 
закладатися в усіх формах навчальної роботи: лекціях, семінарських та 
індивідуальних заняттях, самостійній роботі студентів та їх 
виробничій практиці. 

 
Сучасна учнівська молодь України вступає в життя в епоху не лише 

бурхливого розвитку науки й техніки, а й негативних  наслідків науково-
технічної революції та неконтрольованого зростання кількості 
населення нашої планети, що призводить до нарощування виробництва, 
до все більшого забруднення навколишнього середовища. Біосфера вже 
не спроможна самоочищатися, саморегулюватися, самовідновлюватися. 
Людство потребує як високого рівня економіки, так і високої 
екологічної свідомості та культури, а значить – нової філософії життя. 
Тобто настав час керуватися в нашій життєдіяльності правилами 
екологічного гуманізму. 

Соціально справедливе суспільство повинне намагатися створювати 
всі необхідні умови для розвитку кожної особистості, забезпечити їй 
доступ до загальної освіти й культури. Соціальна селекція ще несумісна 
в нашій країні на сьогодні з сучасною організацією як навчально-
виховного процесу, так і просвітництва взагалі. Не може бути 
справжнього гуманізму в світі без суттєвих гуманістичних основ. 
Педагоги різних рівнів освіти мають переорієнтуватися в диригентів 
навчально-виховного процесу, вміти передбачати втілення природних 
задатків тієї чи іншої особистості в загальний процес життєдіяльності. 

При цьому на передній план висуваються екологічні цінності як 
комплекс засобів осягнення людиною навколишнього середовища, 
об’єктів, що його складають, та свого внутрішнього світу як регулятора 
у відносинах з довкіллям (природним і соціальним). Екологічні цінності 
розглядаються на фоні конструктивності вирішення глобальних 
проблем, які започатковують нові бачення їх вирішення, а також – 
загальнолюдські цінності, пріоритет яких відсовує всі прагматичні, 
тимчасові, егоїстичні інтереси. Сутність загальнолюдських цінностей 
полягає в апелюванні до духовності людини, до визнання її 
природовідповідності й значимості; у зорієнтованості кожної 
особистості на самоцінність, що залежить від системи екологічної 
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освіти. Саме загальнолюдські цінності (гуманність, діяльність, знання, 
фізична сила тощо) допомагають глибше усвідомити зв’язок з 
природою, прогнозувати її розвиток у майбутньому, вийти за вузькі 
рамки ситуативних, прагматичних розрахунків, з різних боків 
розглянути й проаналізувати власну діяльність у світлі екологічних 
проблем. Спотворення людських цінностей, байдуже ставлення до 
інтересів окремої людини веде до зміни та руйнування навколишнього 
середовища.  

На сьогодні в сучасному суспільстві раціоналізація життєдіяльних 
процесів відбувається на тлі глибокого і всебічного поширення 
духовних цінностей, а також використання наукових знань, на основі 
яких створюються інноваційні процеси за високими технологіями. У той 
же час необхідно зберегти повагу до цінностей традиційного 
природокористування, залучати молодь до засад гармонійного 
співжиття з природою, утверджувати екофільні світоглядні принципи, 
сприяти набуттю навичок, вмінь і звичок трансформувати природні 
екосистеми в бажаному напрямі без незворотних втрат для біосфери1. 

У Київському національному торговельно-економічному 
університеті екологічна освіта здійснюється в рамках Комплексної 
програми екологічної освіти і виховання (ЕОВ), оскільки у своїй 
практичній діяльності фахівець чи то комерсант, чи фінансист, 
менеджер повинні вміти орієнтуватися в змінах та рівновазі 
навколишнього середовища тих країн, регіонів, з теренів яких мають 
поступати різні за використанням товари, а особливо продукти та 
завчасно приймати оптимальні рішення не лише з точки зору 
економічної, а й екологічної. Саме ця програма передбачає систему 
знань про закономірності взаємозв’язків живих організмів із 
навколишнім середовищем і базується на ряді принципів та враховує 
життєво важливі аспекти одночасно практичної і природоохоронної 
діяльності. 

Сутність Комплексної програми екологічної освіти і виховання 
зосереджена, передусім, на комплексності, неперервності й 
універсальності тих знань, що подаються або пропонуються під час 
навчально-виховного процесу. Кожний із цих принципів передбачає 
взаємопроникнення екологічних знань у всі види діяльності 
(профорієнтаційної, наукової, навчальної, громадської та виховної). Між 
іншим, виховна робота тільки тоді матиме суттєві результати, коли буде 
присутньою під час кожного з видів діяльності як невід’ємна її складова. 
Значення неперервності  й універсальності полягає в реалізації ЕОВ 
протягом усього терміну навчання за всіма спеціальностями. 

Якщо розглядати основні аспекти навчально-виховного процесу, то 
економічний і соціальний за будь-яких обставин завжди будуть 
спрямовані на виховний процес, що впливатиме безпосередньо на 

                                           
1 Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – 

К.: Вентурі, 1996. – 208 с.; Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. 
посіб. – К.: Заповіт, 1996. – 325 с.; Чаус І.В. та ін. Основи екології: Опорний конспект 
лекцій. – К.: КНТЕУ, 2003. – 173 с. 
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необхідність підвищення екологічної культури особистості і суспільства 
в цілому.  

Основні положення програми спонукають до збільшення з року в рік 
кількості курсових проектів, основна тематика яких розкриває 
природоохоронні проблеми на теренах не лише України, а й сусідніх 
країн, всієї планети. Бо такі компоненти природи як повітря, води не 
мають меж і потребують уваги в кожній країні, щоб забезпечувати 
безпечну життєдіяльність усього людства. Ми сьогодні користуємося 
продуктами й іншими товарами з різних країн, а тому майбутній 
спеціаліст має бути компетентним з питання навколишнього середовища 
не однієї окремо взятої країни, а й країн, з якими співпрацює. Розробка 
комплексних екологічних програм під час роботи в студентських 
проблемних групах заохочує студентську молодь до участі в реалізації 
їх основних положень на окремих підприємствах, де вони проходять 
виробничу практику. 

Набутий практичний досвід студенти закріплюють на семінарських 
заняттях, вносять пропозиції до зміни навчальної програми, разом з 
викладачем обговорюють свої розробки до проектів екологічних 
експертиз різних галузей народного господарства. За результатами такої 
діяльності збільшилася кількість студентів, бажаючих внести ті чи інші 
пропозиції щодо покращення окремих видів виробництва, про що вони 
доповідають на щорічних  наукових студентських конференціях. 

Така інтегральна програма екологічної освіти дає змогу одночасно 
досягти відповідних екологічних знань, коли комплекс умінь і навичок, 
отриманих у межах навчально-виховного процесу, включаючи 
виробничу практику, створює базу для поглиблення загальної 
екологічної освіти. Загальна екологічна освіта спрямована на виховання 
прийдешнього покоління та екологічну пропаганду серед широких 
верств населення. Набуття її передбачає формування екологічної 
свідомості, складовими якої є екологічні знання та сформована на їх 
основі екологічна культура. Сучасний екологічний цикл знань перебуває 
в стадії подальшого розвитку. Формуються нові екологічні дисципліни, 
особливо в сфері еколого-економічних наук, розвиваються такі 
соціоекологічні науки, як: екологічний ризик, екологічне право, 
екологічна етика, екологічний менеджмент і маркетинг, урбоекологія, 
екологічне страхування тощо. Продовжують вдосконалюватися напрями 
практичної екології, а саме: економіка природокористування, охорона 
навколишнього середовища, міжнародна екополітика. Система 
екологічних знань тісно пов’язана з суміжними дисциплінами: хімією, 
медициною, біологією, економікою, географією, геологією, 
правознавством, технічними науками. 

Організація комплексної екологічної освіти розкриває важливі 
аспекти: економічний (необхідність набуття екологічних знань як 
підґрунтя оціночних навичок і рішень фахівців різних сфер діяльності); 
соціальний (визначення важливості екологічної свідомості в розв’язанні 
соціальних проблем, покращення якості життя як коштом забезпечення 
екологічно чистого середовища існування, так і реалізації екологічно 
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чистих товарів широкого попиту); виховний (необхідність підвищення 
екологічної культури суспільства). 

В Україні необхідність набуття екологічних знань проявилася в тому, 
що навчальний курс «Основи екології» згідно з рішенням Міністерства 
освіти і науки України є нормативною дисципліною для всіх вищих 
навчальних закладів України як базовий світоглядний загальноосвітній 
предмет. За цим курсом конкретизація загальних положень і принципів 
природокористування знайшла своє відображення в усіх формах 
навчально-виховної роботи: лекціях, семінарських та індивідуальних 
заняттях і самостійній роботі студентів. 

Але крім виробничих, життєдіяльних процесів на компоненти 
навколишнього середовища значною мірою впливають непередбачені, 
але допустимі події, процеси у вигляді стихійних лих, катастроф, аварій 
тощо. У разі безпосереднього виникнення сукупності цих подій чи 
однієї з них, необхідно використовувати так званий страховий ризик, 
який набуває форми страхового випадку. До основних видів 
страхування екологічних ризиків слід віднести: страхування 
відповідальності підприємствами та установами, що є джерелом 
підвищеної екологічної небезпеки; майнове страхування (у разі 
заподіяння шкоди майну через екологічну аварію); особисте 
страхування життя та здоров’я громадян (страхування рівня життя 
громадян); страхування підприємницьких ризиків (страхування прямих 
ризиків та опосередкованих втрат прибутків). Процедура страхування 
екологічних ризиків здійснюється за умов: а) чіткого визначення рівня 
ризику; б) врахування розбіжностей розмірів страхового відшкодування 
залежно від виду забруднення та причин його виникнення; в) вилучення 
з обсягу відповідальності страхувачів нормативних забруднень; 
г) встановлення граничних розмірів відшкодувань. 

Екологічні страхові ризики є головними об’єктами екологічного 
страхування. В Україні екологічне страхування починає розвиватись як 
багаторівнева система лише їй притаманними особливостями 
законодавства, що перебуває в стадії формування. Основою слугують 
конституційні норми, ряд законів та їх положень, законодавчих актів на 
рівні постанов кабінету Міністрів України, що застосовуються для 
реалізації права  на екологічно безпечне довкілля та в разі порушення 
цього права – відшкодування збитків. 

З цією метою необхідно розвивати напрям еколого-правової освіти. 
Цей напрям освітянської діяльності, як комплексна галузь міжнародного 
права, за допомогою еколого-правових норм регулює взаємовідносини в 
галузі природокористування. Метою еколого-правової освіти слугує 
ефективне використання, відтворення, охорона природних ресурсів, 
забезпечення якості навколишнього природного середовища, 
гарантування екологічної безпеки та забезпечення якості довкілля. 
Еколого-правова освіта є складовою частиною екологічної освіти, 
спрямована на розвиток у молоді еколого-правового світогляду, 
закріплення спеціальних юридичних знань з метою вирішення 
конкретних питань щодо захисту екологічних прав людини, 
забезпечення правопорядку в процесі реалізації економічної політики 
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держави. Ефективність впровадження еколого-правової освіти в Україні 
може бути досягнена шляхом докорінного поліпшення рівня опанування 
і викладання основ екологічного права в загальноосвітній школі з 
подальшим поглибленням спеціальної еколого-правової освіти у 
вищому навчальному закладі. Еколого-правові знання, що засвоюють 
учні загальноосвітніх шкіл, студенти юридичних факультетів, 
формуються на підставі кодифікації екологічного законодавства 
України, вдосконалення системи екологічного права. Набуття еколого-
правової освіти, передбачає запровадження у навчальний процес 
комплексних еколого-правових дисциплін, відповідних спецкурсів, що 
допоможуть оволодіти навичками діяльності в правоохоронних органах, 
надання юридичної допомоги населенню через систему адвокатських 
фірм і консультацій, створення системи екологічного страхування та 
екологічного аудиту, здійснення правової роботи в управлінській, 
господарській, інноваційній та підприємницькій сферах. Майбутні 
фахівці-правовики зможуть брати участь у подальшому вдосконаленні 
екологічного законодавства.  

Все перераховане вище спрямовує зусилля студентської молоді  
“…на формування певних структур та систем, використання потенцій 
існуючих природних об’єктів та процесів, акумуляцію та нарощення 
їхньої якості та кількості, що потребує відповідних умінь, засобів, 
технологій, знарядь, предметів тощо, тобто передбачає певну 
операціонально-субстанційну компоненту”1. Тому екологічну культуру 
ми розглядаємо як сукупність матеріальних та духовних цінностей 
суспільства для збереження природного середовища. 

Екологічна культура поряд з екологічною освітою є складовою 
екологічної свідомості. Вона включає коло питань, пов’язаних з 
використанням людиною природи, її окремих компонентів та 
використання і перетворення їх у власних інтересах. Носієм екологічної 
культури є людина з її ставленням до довкілля. Сама екологічна 
культура є явищем історичним, змінним у процесі еволюції, а тому її 
можна розглядати з двох точок зору: по-перше, як сукупність певних 
дій, технологій освоєння людиною природи, спрямованих на збереження 
рівноваги в системі «природа-людина», по-друге, як теоретичну сферу 
знань про місце людини та її роль у ноосфері Землі.  

Важливу роль у розвитку екологічної культури відіграє комплексна 
програма екологічної освіти та виховання (ЕОВ), що впроваджується в 
багатьох вищих навчальних закладах України. ЕОВ – це система знань 
про закономірність взаємозв’язків живих організмів із навколишнім 
середовищем. Формування екологічної культури реалізується ЕОВ за 
принципами: комплексності (взаємопроникнення екологічних знань у 
всі види діяльності: наукової, виховної, громадської); неперервності 
(здійснення ЕОВ протягом всього терміну навчання); універсальності 
(реалізація ЕОВ за всіма спеціальностями). Вимоги та засади основ 
екологічної культури мають стати складовою світогляду і мірилом 

                                           
1 Крисаченко В.С. Екологічна культура ... – С. 15-16. 



Україна – освіта 
 

 101

практичних дій кожної людини в сфері природокористування, 
досягнення сталого розвитку в усіх сферах людської діяльності без 
уповільнення поступу людської цивілізації. Екологічна культура посідає 
значне місце у досягненні гармонії відносин людини з довкіллям. Вона 
розглядається як спрямована діяльність людини (включаючи і наслідки 
такої діяльності), направлена на трансформацію природного світу 
(об’єктів та процесів) відповідно до власних потреб та намірів. Людина 
розумна стає мірилом та умовою існування, а екологічна культура стає 
набутком для всієї біосфери.  

І недарма такими питаннями займаються в усіх вищих навчальних 
закладах України, бо майбутнє її не лише за професіоналами, а й 
свідомо налаштованими громадянами, праця яких має стати чинником 
становлення процвітаючого українського суспільства. Екологічна 
свідомість лише тоді виявить належний вплив на всі способи 
життєдіяльності людини, коли вона заволодіє як розумовою, так і 
емоційною стороною її життя, якщо наукові досягнення будуть 
сприйматися як необхідність, як підґрунтя господарської діяльності, що, 
звичайно, змінить ставлення будь-кого як до природи, так і до окремих її 
об’єктів. 

 
 
 

Поп’юк І.І. (Київ) 
 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  
В СФЕРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 
У статті досліджуються проблеми формування особистості в 

сфері української мистецької освіти. Автор переконаний, що позитивне 
вирішення цих проблем позначається на творчих здібностях не лише 
окремої особистості, а й українського суспільства загалом. 

 
Мабуть, немає такої країни, де б мистецтво не супроводжувало 

людину в її житті, відповідало її духовним та естетичним потребам, її 
ідеалу, меті. Кожен із нас щось привносить у світ: переосмислення всіх 
сторін життя суспільства; формування цілісної особистості; 
відповідальність за свої вчинки перед державою, народом, сім’єю. Рано 
чи пізно приходить усвідомлення, що ти – маленька краплина великого 
українського народу. І як народ наш утверджує себе, виборюючи своє 
місце серед інших народів, так і ми маємо вишукати в масиві мистецької 
освіти свою мову, форму, лінію, колір, погляд1. 

В освіті, мистецькій, зокрема на перший план виходить питання мети 
і сенсу формування особистості. Яким шляхом і на які цінності 
орієнтуватися  в різні періоди життя, в епоху переходу від одних 
життєвих стандартів до інших? Такий підхід до пізнання мети має 

                                           
1 Маричевський М. Образотворче мистецтво. – 2004. – № 4. – С. 44. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 102

особливе значення для нашого народу, який виражає волю і прагнення 
для розбудови держави. Цей процес повинен спиратися на досвід 
попередників. А для цього необхідно знати всю правду про те, що 
сприяло досягненню успіхів, а що спричинялось невдачі, що було 
правильним, а що в історичному минулому – помилковим.  

Проблематика української мистецької освіти вимагає розуміння 
складних історичних і соціальних умов її розвитку. 

Початок ХХ століття був позначений зростанням визвольних 
тенденцій, посиленням суспільного руху на українських землях, що 
входили до складу Російської імперії та Австро-Угорщини. Національна 
і політична свідомість вийшла з української інтелігенції й поширилася 
на інші верстви населення, залучаючи їх до боротьби за свої економічні 
та культурні інтереси. 

Ми повинні зрозуміти своєрідність історичної ситуації, коли саме 
мистецька культура стала тією сферою, у межах якої відбулося 
піднесення національної свідомості. Цей момент розвитку нових 
мистецьких течій свідчить, що художні процеси в Україні розвивалися 
паралельно з загальносвітовими.  

Культурно-просвітницьку роботу серед населення проводили 
Харківське і Київське товариства писемності, Одеське слов’янське 
товариство, Львівська “Просвіта”, Чернівецька “Руська бесіда”,  Наукове 
товариство імені Т.Г.Шевченка у Львові та Наддніпрянщині (1905 р.)1. 

Досягнення українського живопису спричинило до національного 
забарвлення творчості М.Жука (Одеса), В.Кричевського, М.Бойчука, 
М.Мурашка (Київ), І.Труша, О.Новаківського, О.Кульчицької (Львів), 
Е.Ерделі, О.Бокшая (Закарпаття), К.Костанді (Одеса), найважливішим 
досягненням стало заснування мистецьких шкіл, студій, інститутів, 
академій2. 

Художня освіта була передовим мистецьким явищем, що мало 
величезний вплив на світову культуру. Саме українські художники-
авангардисти та монументалісти 20-30-х рр. ХХ століття започаткували 
новий період в історії образотворчого мистецтва (К.Малевич, 
В.Єрмолов, Д.Бурлюк, О.Богомазов), їх вплив на формування, розвиток 
мистецької освіти в Україні моє неоціненне значення. 

Внаслідок ідеологічного протистояння у середовищі мистецьких кіл, 
партійним керівництвом країни була проведена перебудова мистецької 
освіти в Україні, в напрямі “...цільової функціональної орієнтації 
художньої школи на конкретні завдання життя (замість старої 
ідеалістичної школи, відірваної від потреб життя), “була проведена” 
підготовка робітників певної, чітко визначеної спеціальності”3. 

                                           
1 Шевнюк О. Українська культура на зламі ХІХ – ХХ століття  у структурі змісту 

культурологічної освіти студентів // Мистецтво і освіта. – 2001. – № 3. – С. 14. 
2 Міщенко І. Діяльність мистецьких об’єднань на теренах Буковини у 1895-1910-х 

роках (за матеріалами Державного архіву Чернівецької області) // Вісник Львівської 
Академії мистецтв. – Львів, 2000. – Вип. 11. – С. 60. 

3 Там само. – С. 23. 
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Оригінальним нововведенням, що набагато випередило педагогічні 
методики свого часу, стало запровадження загальних тестів на вступних 
іспитах. Запровадження новітніх педагогічних методик під керівництвом 
М.Бойчука, Ф.Кричевського, О.Новаківського, І.Ворони стало 
прикладом для інших навчальних закладів і набуло розголосу за межами 
України. 

На початку 30-х років ХХ століття партійне керівництво Української 
РСР поставило перед суспільством питання про соціальну та класову 
належність мистецької освіти. Було розгорнуто широку 
пропагандистську кампанію за утвердження єдиного пролетарського 
мистецтва. 

Найбільше комуністичні ідеологи боялися не єдиного мистецького 
методу формальних пошуків та нововведень у навчальному процесі, а 
того, що завдяки піднесенню в художній освіті виникли позитивні умови 
для розвитку національного мистецтва України. Така ситуація була 
небажана комуністичним ідеологам, бо молодь орієнтуючись у 
досягненнях науки і самостійно вирішуючи власні творчі проблеми, 
становила пряму загрозу для консервативної тоталітарної держави.  

Аналізуючи історію вітчизняної художньої освіти 20-40-х років ХХ 
століття не можемо не відзначити, що реформування навчального 
процесу і структурні перебудови мистецької освіти мали важливе 
значення для подальшого розвитку українського образотворчого та 
ужиткового мистецтва. 

Але кожне явище не може бути тільки поганим чи хорошим, 
залишений спадок містить багато позитивних речей, які, вочевидь, не 
гідні того, щоб їх позбутись. Це, по-перше, форм та засобів, котрими 
може оперувати культура та доступність інформації; по-друге, 
багатовекторність шляхів творчого пошуку; по-третє, можливість 
співіснування навіть у рамках одного проекту, різних видів мистецтва, 
об’єднаних однією ідеєю; по-четверте, можливість для митця обирати 
оптимальний тип поведінки. 

Перебудова мистецької освіти – нагальна потреба сьогодення, тому 
необхідно якомога грунтовніше вивчати й запозичувати досвід минулих 
років. 

Нові соціокультурні тенденції, зокрема пов’язані з глобальним 
поширенням мас-медіа, впливають на і характер художньої освіти, адже 
у сучасному інформаційному суспільстві естетичне ставлення школярів, 
студентів до світу формується під впливом засобів масової інформації.  

Шкільна й вузівська освіта має охопити світоглядний зміст мистецтва 
– це доцільно охарактеризувати за допомогою понять: художня картина 
світу (сприйняття) і художня концепція людини. Художня картина 
світу є синтезом узагальнених чуттєвих образів, що відображають 
природні та соціальні явища в їх співвідношенні до людини як 
особистості. Художня концепція людини полягає в розкритті 
світоглядної проблематики через суб’єктивний внутрішній світ окремих 
особистостей, їх аналіз і систематизацію особистісного світосприйняття.  

Художня спадщина, акумулюючи емоційно-етичний досвід поколінь, 
втілює і відтворює цілісне ставлення до світу народного мистецтва крізь 
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призму етнонаціональної специфіки, у конкретній формі втілює 
складний історичний процес формування особистості людини1. 

Використовуючи надбання народного світогляду в сучасній виховній 
діяльності насамперед необхідно послідовно виділити важливі поняття, 
принципи світосприйняття народу, що дають можливість формувати 
особистість. Послідовно, систематично і цілеспрямовано, згідно з 
потребами сучасної художньо-образної мови мистецтва, формувати 
гуманістичні позиції учнів, студентів, тому що мистецька освіта є 
ефективним засобом виховання естетичної культури, патріотичних 
почуттів і громадської позиції особистості. Завдяки універсальності 
художньо образної мови в полікультурному просторі школярі, студенти 
мають змогу вступати в невербальний діалог з різними культурами 
минулого і сучасності, розуміти інших і розвивати в такий спосіб 
власний духовний світ. Освіта набуває культурологічного спрямування, 
охоплюючи всі основні компоненти художньо-етичного досвіду 
особистості2. 

Вирішальним у створенні умов культуротворчого формування 
особистості стає освітнє середовище, що дає змогу всім учням, 
студентам забезпечити однакові можливості для розвитку й застосування 
їх потенційних здібностей, надає кожній дитині можливість реалізувати 
найголовнішу потребу особистості через активну художню діяльність і 
творче самовираження в мистецтві. 

Зміни в розвитку мистецької освіти мають спиратися насамперед на 
культуру і мораль з її унікальними можливостями впливу на особистість. 
Основне призначення нового розуміння функцій і принципів мистецької 
освіти полягає в наступному:  

1. Забезпечення розвитку для розкриття творчих здібностей. 
2. Сприяння розвитку моральності й етичного ставлення та поваги 

до оточуючих, формування толерантності у взаємовідносинах з іншими 
людьми. 

3. Формування здатності особистості усвідомлювати власний 
розвиток як невід’ємну складову національної культури. 

4. Підвищення креативності, розвиток індивідуальних здібностей 
особистості засобами комплексного використання різних видів мистецтв 
(музика, кіно, театр). 

5. Засвоєння системи мистецьких знань, надбань культури, 
художньо-етичних понять і категорій. 

Тому постає завдання формувати в системі освіти і поза нею людину 
не стереотипного, асоціативно-образного мислення, здатну успішно 
функціонувати в умовах постійних змін, приймати мінливість не як 
неприємну тимчасову особливість життя, а як сутнісну характеристику 
власної життєдіяльності. Йдеться, по суті, про особистість з 
інноваційним типом мислення, культури і поведінки.  

                                           
1 Масол Л. Концепція загальної мистецької освіти // Мистецтво та освіта. – 2004. – № 1. 

– С. 2, 3. 
2 Гонтаровська Н. Концепція культурологічного розвитку особистості в НВК № 28 

м.Дніпропетровськ // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 3. – С. 37-39. 
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Звідси виникає необхідність перебудови навчального процесу, що 
орієнтував би не тільки на творче засвоєння базових знань, а й на 
вироблення умінь, навичок і бажання самостійно навчатися, оволодівати 
новою інформацією, уміти використовувати отримані на практиці 
знання. Постає необхідність також організаційної перебудови освіти, 
створення необхідних ланок безперервної освіти впродовж життя 
(школа, коледж, ВНЗ, післядипломна освіта). 

Пріоритетним має стати діалогова стратегія педагогічної взаємодії, 
забарвлена позитивними емоційно-естетичними переживаннями, 
вироблена художньою діяльністю, домінуванням успіху, насолоди на 
шляху до пізнання мистецтва. Під терміном “діалог” розуміємо не 
просто розмову, бесіду, а насамперед ланцюжок взаємозалежних 
вербальних і невербальних спілкувань між педагогом і учнем на основі 
партнерських стосунків між діячами культури, мистецтва, кіно; обміну 
особистими духовними цінностями (історичні та художні музеї, 
виставки, конкурси, драматичні та музичні театри тощо); музичні та 
художні школи, колективи народного, бального й сучасного танцю. 

Глобалізаційні процеси суттєво розширюють сферу взаємодії, 
взаємозв’язків не тільки держав і народів, суб’єктів господарювання, а й 
окремих людей. Завдання кожної держави, що піклується про своє 
майбутнє сприяти, з одного боку, можливій взаємодії своїх громадян з 
навколишнім світом, а з іншого – сприяти формуванню моральної і 
громадянської позиції  та патріотизму молодих людей, їх здатності 
залишатися самостійними і свідомими особистостями в різноманітному 
переплетенні зв’язків та впливів інформаційних потоків.  

Це зумовлює особливу значущість формування самодостатньої 
особистості, індивідуальності, що стане в дорослому житті максимально 
самореалізовуватися, забезпечивши цим власне щасливе життя.  

Вирішальною умовою реалізації концепції мистецької освіти є 
комплексне розв’язання питань щодо її забезпечення в таких напрямах: 

1. Нормативне забезпечення (необхідність розробки та прийняття 
“Закону про загальну художню освіту” ). 

2. Науково-методичне забезпечення (створення навчально-
методичних комплексів – програм, підручників, енциклопедичних 
видань, методичних посібників). 

3. Кадрове забезпечення (модернізація вищої та післядипломної 
педагогічно-художньої освіти з урахуванням потреб поліхудожнього 
виховання особистості). 

4. Матеріально-технічне забезпечення, оскільки хронічний 
дефіцит коштів, сучасних дидактичних матеріалів, брак технічного 
обладнання для мистецької галузі освіти (аудіовізуальної апаратури, 
якісних касетних фотокінохрестоматій, відеоматеріалів, слайдів, дисків) 
в умовах інформаційно-технічного суспільства, відставання в 
забезпеченні вкрай негативно позначаються на освітніх результатах 
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студентів, оскільки невпинно збільшується дистанція між ними і 
технічним розвитком, що існує в інформаційному просторі1. 

Розглядаючи сучасні шляхи вдосконалення системи мистецької 
освіти, а в широкому розумінні це поняття стосується не тільки вищої 
мистецької освіти, а й освіти взагалі, ми не можемо не торкатися 
питання входження України в Болонський процес2. 

Цьому будуть сприяти не тільки зусилля на державному рівні, а й 
активна позиція на міжнародній арені кожного з навчальних закладів 
(коледжу, університету, академії). Чим більше в позитивному плані їх 
буде представлено за кордоном як учасників різних проектів, програм, 
форумів, виставок, конференцій, тим краще це працюватиме на 
позитивний імідж нашої держави в цілому. 

Таким чином, мистецька освіта і культура збирає концентрований 
досвід поколінь у формі, придатній для індивідуального використання, 
виховуючи  у молоді прихильність до мистецтва, народних традицій у 
повсякденному житті, дає змогу реконструювати органічне 
світосприйняття, що склалося впродовж тисячоліть. Вільний розвиток 
особистості стимулює раціональне освоєння світу в рамках міфологічної 
свідомості згідно з законами космічної гармонії, що позитивно 
позначається на творчих здібностях не лише окремої особистості, а й 
суспільства загалом. 
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ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ ВОЛИНІ 

(др. пол. XIX – поч. XX ст.) 
 
Стаття присвячена історико-педагогічному аналізу 

просвітницького руху на Волині ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. На основі 
архівних та опублікованих джерел, вивчення наукової літератури та 
статистичних даних вперше цілісно висвітлюється історичний шлях 
становлення і розвитку громадських товариств Волині у ІІ пол. ХІХ – на 
поч. ХХ ст.; розглянуто теоретичні і методичні питання історико-
педагогічних аспектів культурної і просвітницько-педагогічної 
діяльності громадських товариств Волині у ІІ пол. ХІХ ст. та на поч. 
ХХ ст. 

 
В умовах сучасного суспільства, коли багатонаціональна Україна 

стала на шлях демократичних перетворень, метою виховання молоді й 
чинником розвитку української державності є формування національної 
свідомості, успадкування підростаючими поколіннями соціального 

                                           
1 Масол Л. Концепція загальної мистецької освіти // Мистецтво та освіта. – 2004. – С. 4. 
2 Кремень В. Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в європейський 

освітній простір // Вища школа. – 2004. – 6-13 листопада. – С. 4, 5. 
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досвіду українського народу, що потребує вивчення маловідомих 
сторінок його історії, культури та освіти.  

У зв’язку з цим в урядових (Закон України „Про освіту”, Національна 
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті) та освітніх 
(„Концепції виховання дітей та молоді у системі національної освіти”) 
документах наголошується на необхідності дослідження історико-
педагогічних проблем, пов’язаних з утвердженням національної системи 
освіти.  

В опублікованих для масового користування матеріалах, що 
характеризують розвиток освіти Волині, лише частково висвітлювалася 
роль громадських товариств у культурницькій, просвітницькій і 
педагогічній діяльності серед поліетнічної спільноти цього краю. 

Гострота проблеми пов’язана ще й з тим, що в межах досліджуваного 
історичного періоду як волинський регіональний соціум у цілому, так і 
окремі його етнічні спільноти ставили адекватні власним ментальним, 
національним особливостям вимоги щодо навчання, виховання дітей, 
молоді та дорослого населення. Тим самим виявлялися освітньо-виховні 
функції (соціалізуюча, природовідповідна, етновідповідна, культури 
міжетнічного спілкування тощо), що передбачали і взаємозумовлювали 
одна одну. Узагальнення цього досвіду та його теоретичний аналіз, у 
свою чергу, забезпечують відповідність умовам інтегрованого 
здійснення освітньо-базових функцій, що випливали з обставин і потреб 
життя конкретного етнічного соціуму (українського, польського, 
єврейського, російського, німецького тощо) та із запитів 
соціокультурного життя Волині. 

Волинь була і залишається специфічним територіальним утворенням, 
де й до цього часу збереглися не лише дисперсні, а й компактні 
етноутворення національних меншин. 

В останні роки з’явилося чимало наукових праць, у яких 
досліджуються окремі аспекти проблеми історії просвітництва, у тому 
числі й просвітницької діяльності громадських організацій окремих 
регіонів України. Серед них чільне місце посідають роботи 
Л.Березівської, Л.Вовк, Н.Гупана, Б.Євтуха, Н.Ничкало, Н.Побірченко, 
О.Сухомлинської, М.Ярмаченка. Зокрема, у докторській дисертації 
Н.Побірченко “Педагогічна і просвітницька діяльність українських 
громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської України (ІІ пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.)” (2001), авторка визначила та обґрунтувала джерела, 
засади, час заснування Громад, розробила періодизацію становлення і 
розвитку їх діяльності. У кандидатській дисертації Л.Березівської 
“Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (ІІ 
пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)" (1999), висвітлюється проблема освітньо-
виховної діяльності київських просвітницьких громадських товариств. 

Варто зазначити, що перші наукові розвідки стосовно розвитку освіти 
на Волині з’явилися вже в ІІ пол. ХІХ ст. Зокрема, М.Барсов, 
П.Батюшков, Н.Мукалов, К.Левицький, М.Теодорович висвітлювали 
регіональні аспекти розвитку освіти, діяльності духовенства, 
становлення навчальних закладів тощо. 
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Наукові дослідження сучасних українських вчених також подають 
значний обсяг інформації про загальний розвиток освіти на Волині, 
проте діяльність громадських товариств розглядається тут частково. Це 
праці таких авторів, як Т.Джаман („Розвиток освіти на Волині (ХVІІІ – 
ХІХ ст.)”, 1999), Л.Єршова („Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.)”, 2002), С.Кваша („Педагогічна система Луцької 
братської школи”, 1997), С.Коляденко („Зміст та організація діяльності 
Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805-1933 рр.”), 
1998), В.Омельчук („Розвиток освіти на Волині (др. пол. ХІХ – поч. 
ХХ ст.)”, 2001), Н.Рудницька („Становлення та розвиток шкільного 
краєзнавства на Волині (1917–1932 рр.)”, 2000), Н.Сейко („Педагогічні 
та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-
Житомирщині у 1905–1938 рр.”, 1999). Крім цього, досліджувана 
проблема знайшли відображення в науковому доробку Г.Бухала, 
В.Єршова, М.Костриці, О.Іващенко, М.Левківського, 
Л.Монастирецького, Г.Мокрицького, Ю.Поліщука, О.Пультера, 
Г.Черняхівського та ін. 

Діяльність громадських товариств Волині частково висвітлена в 
дисертаційних дослідженнях істориків, таких як: О.Буравський („Поляки 
Волині у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Соціально-економічне становище 
та культурний розвиток”, 2003), М.Костюк („Німецька колонізація на 
Волині (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.)”, 1998), Н.Рудницька 
(„Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на 
поч. ХХ ст.”, 2002), О.Суліменко („Німці Волині (кінець ХVІІІ – поч. 
ХХ ст.)”, 2002), Г.Шпиталенко („Соціально-економічне і духовне життя 
чехів Волині (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”, 2003), І.Ярмошик („Волинь в 
історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ століть”, 1998). 

У контексті досліджуваної проблеми можна означити три окремі 
аспекти. У теоретичному аспекті розглянуті дослідження доречно 
поділити на кілька груп: першу з них становлять роботи, автори яких, не 
розглядаючи спеціально питання розвитку просвітництва на Волині, 
висвітлюють його в загальноісторичному контексті (дослідження 
М.Костомарова, Ю.Марахова, І.Рибалка, О.Субтельного та інших); друга 
група авторів виділяє просвітництво в Україні та на Волині як 
специфічне етнокультурне явище або ж аналізує його в дискурсі 
розвитку етнонаціональних відносин (дослідження Д.Бовуа, 
О.Войналович, О.Гонтара, Т.Єременко, Л.Заштовта, М.Іванова, 
Г.Стронського та ін.); третю групу склали етносоціологічні дослідження 
авторів, які розглядають питання розвитку етносів у поліетнічних 
організмах (Ю.Бромлей, П.Еберхардт, Я.Липський та інших). 

Історико-педагогічний аспект зумовлюється необхідністю 
формування об’єктивного уявлення про історичні шляхи розвитку 
регіональної педагогіки як складової вітчизняної педагогічної науки. 

Педагогічний аспект даної проблеми полягає у виявленні специфіки 
навчально-виховного процесу в навчальних закладах Волині; дає 
можливість проаналізувати зміст, форми і методи навчання, які 
використовувалися в цих закладах громадськими організаціями в ІІ пол. 
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ХІХ – поч. ХХ ст.; визначається необхідністю зіставлення 
загальнодержавного та регіонального компонентів освіти. 

Зазначимо, що освітні традиції на території Волині нараховують вже 
кілька століть. Актуальність їх аналізу випливає з таких чинників: 
просвітництво на Волині здійснювалося в руслі загального історичного 
контексту людської цивілізації; історія діяльності громадських товариств 
на Волині є невід'ємною частиною, з одного боку, історії шкільництва 
української громади та етнонаціональних меншин у поліетнічних 
організмах, з іншого – складовою історії України; у ІІ пол. ХІХ – на поч. 
ХХ ст. просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств 
Волині перебувала в стані пошуку прогресивних форм та методів впливу 
на загальний розвиток освіти дітей  і дорослих краю; просвітницько-
педагогічна діяльність громадських товариств на Волині ІІ пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст. віддзеркалювала соціокультурні, економічні, міжетнічні 
особливості життя місцевого населення, поліетнічних меншин та їх 
відносини з імперською владою. Діяльність просвітницьких громад 
сприяла розвитку доброчинності на Волині не тільки в освіті, а й в інших 
сферах соціокультурного життя краю, що, у свою чергу, інтегрувало 
загальнокультурні та просвітницькі тенденції розвитку України. 

Короткий аналіз зазначених вище наукових робіт засвідчує, що в 
більшості з них актуалізовано лише окремі чинники розвитку освіти на 
Волині. 

Отже, ця проблема є недостатньо розробленою, оскільки вона не була 
предметом спеціального історико-педагогічного аналізу, а при її 
вивченні не використовувався системний підхід. Узагальнений розгляд 
просвітницько-педагогічної діяльності громадських товариств на Волині 
(др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) досі був відсутній, що визначило потребу 
конкретизувати тему нашої статті. 

Метою її є всебічне цілісне висвітлення основних напрямів, змісту, 
форм і методів просвітницької, організаційної, педагогічної й 
соціокультурної діяльності громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ 
– поч. ХХ ст.), а також виявлення суперечностей, провідних тенденцій та 
етапів їх розвитку. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: розкрити 
соціально-політичні й культурні умови становлення громадських 
товариств Волині та класифікувати їх типи; дослідити основні напрями 
та етапи розвитку громадських товариств Волинської губернії у ІІ пол. 
ХІХ – на поч. ХХ ст.: здійснити аналіз змісту навчально-виховного 
процесу, форм та методів діяльності представників товариств у 
навчальних закладах для дітей та дорослих; виявити напрями освітньої і 
просвітницько-культурницької діяльності представників церковних 
братств Волині; проаналізувати педагогічну й науково-методичну 
діяльність членів громадських товариств, представників релігійних кіл 
та окреслити їх роль у становленні, розвитку освіти і культури Волині; 
виявити основні суперечності й тенденції становлення громадських 
товариств Волині означеного періоду та охарактеризувати їх опікунську 
діяльність, а також визначити роль громадськості у створенні навчально-
виховних закладів. 
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Наукова новизна та теоретичне значення  нашого дослідження 
полягає в тому, що вперше цілісно висвітлено історичний шлях 
становлення і розвитку громадських товариств Волині у ІІ пол. ХІХ – на 
поч. ХХ ст., окреслено етапи становлення, часткової стагнації та 
розвитку громадських товариств Волині; здійснено класифікацію 
волинських товариств за основними функціями й напрямами 
організаційної, просвітницької і культурницької діяльності. 
Обґрунтовано й визначено основні напрями, зміст, форми й методи 
освітньо-виховної роботи в закладах для дітей та дорослих; 
охарактеризовано роль громадських товариств, церковних братств, 
приватних осіб у підвищенні культурно-освітнього рівня волинського 
населення; узагальнено педагогічні й методичні засади просвітницької, 
культурницької та організаційної діяльності громадських товариств 
Волині у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., узагальнено здобутки попередніх 
досліджень стосовно місця громадських товариств Волині в 
загальноукраїнському просвітницько-педагогічному русі ІІ пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст. 

Під громадськими товариствами ми розуміємо об’єднання як 
світських, так і релігійних діячів, котрі, згідно зі статутами цих 
об’єднань, проводили організаційну, просвітницьку й культурну 
діяльність, спрямовану на реалізацію завдань навчання й виховання 
дітей, молоді та дорослого населення. Досліджено, що загалом у 
зазначений період на Волині діяло від 35 до 156 громадських товариств. 
На основі аналізу діяльності цих товариств виявлено деякі суперечності: 
з одного боку, спостерігається негативне ставлення уряду до зародження 
на Волині просвітницького руху  (українського, польського, єврейського, 
німецького, чеського), з іншого – простежується значна активність 
громад національних меншин та прагнення волинської інтелігенції 
продовжувати національну освітню справу.  

Проаналізовані статути громадських товариств дали змогу нам 
виокремити такі їх типи: легітимні та нелегітимні. Легітимні товариства 
поділялися на публічно-правові, тобто товариства, які були органами 
місцевого самоуправління, частково наділеними державною владою 
(міські, земства), та приватно-правові – товариства, котрі утримувалися 
на кошти обмеженої кількості осіб.  

Серед приватно-правових товариств чітко вирізнялися за характером 
діяльності такі види та підвиди: 

1. Товариства, які сприяли розвитку духовного життя населення 
Волині: а) товариства, метою яких був розвиток морально-ціннісної 
сфери народу, переважно або цілком на релігійному ґрунті, зокрема 
Православне Палестинське товариство, церковні братства, товариства 
тверезості, опікування в’язнями; б) товариства, мета яких полягала у 
підвищенні розумового та естетичного рівнів розвитку народу, здобутті 
ним елементарної освіти, популяризації певних галузей знань та науки, 
це насамперед Житомирська комісія з влаштування народних читань, 
Волинське товариство грамотності, літературні, художні та мистецькі 
товариства. 
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2. Товариства, метою діяльності яких було поширення прикладних 
знань серед дітей, молоді та дорослого населення: товариство сприяння 
нижчій комерційній освіті, фотографічне товариство тощо. 

3. Товариства, діяльність яких полягала в поширенні знань про 
користь розвитку фізичної культури народу та у влаштуванні 
спортивних змагань для широкого загалу, – наприклад, товариство 
гімнастів. 

4. Товариства, які надавали матеріальну допомогу, благодійні 
товариства, Товариство опіки дітей тощо. 

5. Регіональні відділення професійних учительських організацій, які 
сприяли розв’язанню правових, професійних, моральних та матеріальних 
проблем учительства, а також популяризації своєї професії, – 
Всеукраїнська спілка вчителів і діячів народної освіти, Всеукраїнська 
учительська спілка. 

6. Наукові краєзнавчі товариства, які вивчали історію та пропагували 
етнокультурні традиції Волині, – Археологічне товариство, Товариство 
дослідників Волині. 

На основі проведеного дослідження визначено такі етапи 
становлення та розвитку громадських товариств на Волині: а) етап 
становлення (1850 – 1863 рр.) характерний тим, що на Волині виникла 
значна мережа громадських товариств, метою котрих було забезпечення 
елементарної грамотності дітей, молоді й дорослого населення, а також 
їх соціалізація; б) етап часткової стагнації (1864 – 1874 рр.) вирізнявся 
тим, що в цей період суттєво звузилася мережа товариств і чимало з них 
набули напівтаємного й напівпідпільного характеру діяльності (і хоч 
російський уряд всіляко прагнув стримувати просвітництво на Волині, 
все ж волинська інтелігенція, громадівці, активісти продовжували 
національну освітню, культурницьку справу, незважаючи на перешкоди, 
а іноді працюючи навіть у підпіллі); в) етап розвитку (1875 – 1913 рр.), 
що відзначався не лише суттєвим збільшенням чисельності громадських 
товариств на Волині, але й якісною зміною характеру їх діяльності (вони 
значною мірою охоплювали зміст освітньо-виховного й соціально-
культурницького життя дітей, молоді й дорослого населення). 

З метою організації лекцій, читань товариства створювали відповідні 
комісії або комітети. У зв’язку з цим заслуговує на увагу діяльність 
Комісії народних читань, що організовувала різнопланові читання 
(релігійні, історичні, літературні, природничі). Для кращого засвоєння 
матеріалу слухачам демонстрували картинки „чарівного ліхтаря” 
(кодоскопа). Командири Курського та Рильського полків (м. Житомир) 
безкоштовно надавали полкові духові оркестри та співаків для цих 
читань.  

Основними напрямами діяльності активних членів Попечительств 
про народну тверезість у повітах і волостях було відкриття вечірніх 
класів, недільних шкіл, проведення лекцій культурницько-
просвітницького спрямування. Варто відзначити той факт, що 
навчальний процес у відкритих школах здійснювався за груповою 
методикою. Всі учні за рівнем знань розподілялися на три групи: 
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неграмотні, малограмотні, грамотні. Учні кожної групи навчалися за 
окремою навчальною програмою.  

Проаналізовані матеріали засвідчили, що Попечительствами про 
народну тверезість відкривалися бібліотеки-читальні, котрі діяли при 
„чайних” (число таких бібліотек у 1897 р. було 12, а вже у 1900 р. – 106). 
Серед форм культурницької діяльності на увагу заслуговує організація 
театральних вистав, влаштування співів народних хорів, народних 
гулянь, танцювальних вечорів та ін.  

У кінці ХІХ ст. набули розвитку громадські організації релігійного 
характеру, що спрямували свою роботу на підвищення методичного 
рівня вчителів; удосконалення навчальних програм; збір пожертвувань і 
надання матеріальної допомоги сиротам і збіднілим; відкриття за власні 
кошти та за рахунок пожертв церковнопарафіяльних шкіл, 
короткотермінових курсів; здійснення значної культурно-просвітницької 
діяльності серед дітей та дорослих (організація читань, видання брошур, 
книжок, облаштування книжкових складів, пересувних бібліотек тощо.). 

На основі вивчених архівних документів та інших джерел визначено 
такі напрями діяльності громадських організацій Волині: надання 
матеріальної допомоги дітям з бідних родин, сиротам; збір матеріальних 
коштів та відкриття курсів ліквідації неграмотності, елементарних шкіл, 
закладів для відпочинку дітей влітку, установ для перевиховання 
малолітніх засуджених; відкриття професійних курсів, шкіл та училищ і 
сприяння їх роботі; здійснення широкої культурницької діяльності 
(організація бібліотек, виставок, вечорів відпочинку, читань та ін.); 
підготовка навчально-методичної літератури, підручників, посібників 
для відповідних національних освітніх установ. Таким чином, історико-
педагогічний аналіз діяльності громадських товариств дав можливість 
окреслити організаційне, освітнє, пропагандистське та культурно-
розважальне спрямування їх діяльності. 

Результати дослідження дають змогу виділити ряд пріоритетних 
напрямів наукової та методичної діяльності активістів громадських 
товариств (А.Готлобера, В.Кравченка, Х.Лернера, З.Слонимського, 
І.Успенського та ін.), а також доброчинників та меценатів, зокрема, 
М.Дуриліна, О.Терещенка, І.Хрякова, І.Шодуара, Ф.Штейнгеля та їхній 
такий внесок у реалізацію просвітницької місії громадських товариств 
Волині, як: 

1. Розробка навчальних програм та посібників для 
церковнопарафіяльних шкіл, навчальних закладів Міністерства народної 
освіти, учительських семінарій тощо. Представниками громадських 
об’єднань підготовлено та видано цілий ряд змістовних посібників, які 
тривалий час використовувалися у школах Волині. Серед них варто 
назвати „Основи християнської етики” І.Успенського, „Граматику 
єврейської мови” А.Готлобера, „Душа і тіло” З.Слонимського та інші.  

2. Розробка та впровадження в навчальний процес прогресивних 
форм та методів навчання. Так, І.Успенський (архієпископ Фадей) 
чималу увагу приділяв підвищенню професійної кваліфікації вчителів. 
Він розробив програму та посібник з „Основ християнської етики” для 
церковнопарафіяльних шкіл та навчальних закладів Міністерства 
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народної освіти, у якій учителям та законовчителям рекомендовано 
використовувати у своїй діяльності не лише відомі методи навчання 
(зіставлення, аналогії, порівняння, бесіди-розмірковування), а й метод 
сугестивного впливу. 

Викладач Житомирського рабинського училища А.Готлобер у 
„Граматиці єврейської мови”, якою тривалий час користувалися в цьому 
навчальному закладі, пропонував при ознайомленні з поняттями та 
новими словами такі методи як порівняння, зіставлення, а також бесіду з 
постановкою запитань, що спонукають дітей до роздумів.  

У посібнику „Душа і тіло” для учнів та вчителів інспектор та 
викладач зазначеного рабинського училища З.Слонимський 
рекомендував поєднувати античні засоби фізичного розвитку дітей 
(афінську систему фізичних вправ) із „самозануренням” у власні думки, 
спокійні душевні відчуття, тобто з тим, що сьогодні в педагогіці 
самовиховання називають аутотренінгом особистості. 

Викладач Коростишівської учительської семінарії М.Кудрицький 
(засновник метеорологічної служби Волині) організовував 
агрометеорологічні спостереження майбутніх учителів. Результати цих 
спостережень надсилалися до Петербурга та до Миколаївської головної 
фізичної обсерваторії. Власні та учнівські дослідження він узагальнив у 
книзі „Клімат Коростишева”, яку на Всесвітній виставці в Парижі було 
відзначено іменною бронзовою медаллю. Суттєво, що в цій праці, крім 
результатів наукового пошуку, розроблено прийоми порівняння різних 
метеорологічних факторів, цілісного складання їх характеристик, 
елементи короткого і довготривалого погодних прогнозів за народними 
прикметами і фактичними показниками, що могли використовуватися 
майбутніми вчителями у практичній професійно-педагогічній діяльності. 

3. Підтримка та стимулювання педагогічної діяльності вчителів та 
дослідницької діяльності учнів. Так, за кошти поміщика М.Дуриліна у 
селі Денеші Житомирського повіту в 1898 р. було зведено будинок 
двокласної церковнопарафіяльної школи; поміщик Л.Родзевич у 1908 р. 
за власний рахунок спорудив будинок для церковнопарафіяльної школи 
у селі Усолуси; статський радник О.Терещенко протягом 90-х років 
XIX ст. надавав фінансову підтримку восьми школам Житомирського 
повіту.  

Наприкінці XIX ст. досить популярними стали з’їзди вчителів для 
обміну досвідом роботи: всеросійські, губернські й повітові. Вчителям 
повітових з’їздів, котрі виявляли ґрунтовні педагогічні знання, 
пропонувалася посада старшого вчителя або завідувача двокласного 
училища. Нерідко проведення таких зібрань фінансували багаті 
поміщики. Зокрема, для проведення з’їзду вчителів 
церковнопарафіяльних шкіл Житомирського повіту в 1896 р. (село 
Дениші) місцевий поміщик М.Дурилін надав безкоштовне приміщення 
та забезпечив утримання його учасників. 

З метою залучення учнівської молоді до наукової роботи 
П.Тутковський заснував у товаристві дослідників Волині премії (цінні 
книжки, посібники тощо) для відзначення найбільш активних 
гімназистів, котрі збирали колекції рослин Волині відповідно до 
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запропонованої ним програми. Це починання сприяло окресленню 
наукових уподобань молодих дослідників-початківців, спонукав їх до 
копіткої систематичної праці. А. Готлобер був одним із організаторів 
своєрідного методичного центру, що надавав допомогу викладачам 
єврейських навчальних закладів. 

4. Організація та проведення заходів, спрямованих на зміцнення 
здоров’я дітей у літній період. Наприклад, з ініціативи І.Хрякова 
(директора Дитятьківської паперової фабрики) для дітей робітників при 
місцевому парафіяльному училищі Міністерства народної освіти були 
відкриті літні трудові загони догляду та збирання врожаю в училищному 
саду. 

5. Культурницька діяльність (колекціонування творів мистецтва, 
відкриття музеїв, організація паркових зон тощо). Заслуговує на увагу 
діяльність барона Федора (Теодора) Штейнгеля-науковця, мецената, 
політика (посол УНР у Берліні), на кошти якого було відкрито музей 
старожитностей у селі Городок Рівненського повіту, а також школу й 
лікарню. 

Серед найвідоміших і найбагатших меценатів та колекціонерів творів 
мистецтва вирізняється житомирська родина баронів де Шодуарів, які у 
своєму палаці (містечко Івниця Житомирського повіту Волинської 
губернії) розташували портретну галерею, цінну бібліотеку (яка 
нараховувала понад 30 тис. томів) та одну з найбільших у Європі 
нумізматичних колекцій.  

Отже, аналіз навчально-методичної та культурницької діяльності 
громадських товариств Волині на основі вивчення архівних джерел, 
наукової та популярної літератури, періодичних видань засвідчує, що 
активістами громадських товариств на Волині здійснювалася значна 
наукова, методична та меценатська діяльність, спрямована на: 
а) вдосконалення та методичне забезпечення навчального процесу; 
б) підтримку та стимулювання науково-педагогічної діяльності вчителів 
та дослідницької діяльності учнів; в) оздоровлення дітей; 
г) колекціонування художніх творів; д) відкриття музеїв. Крім того, 
серед напрямів культурницької діяльності представників громадських 
товариств доречно відзначити доброчинну, а саме: забезпечення 
фінансування культурно-освітніх закладів для населення (проектування 
та закладення парку культури та відпочинку, створення картинної 
галереї, відкриття бібліотек, організація музею старожитностей Волині); 
надання фінансової допомоги зубожілим; фінансування будівництва й 
утримування церковнопарафіяльних та інших елементарних шкіл. 

За проведеним дослідженням можна зробити такі висновки: 
1. Головними умовами становлення громадських товариств Волині 

стало деяке послаблення політичного й соціального гніту з боку 
російського царату (відміна кріпосного права на початку 60-х рр. ХІХ ст. 
та пожвавлення соціально-культурницького життя як у метрополії, так і 
в національних окраїнах), а також пожвавлення соціокультурної 
діяльності значної частини передової інтелігенції цього краю і чималої 
групи представників громадських меншин. При цьому виявилась 
суперечність між діями царського уряду й активністю значної кількості 
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національно свідомої інтелігенції Волині: з одного боку, прагнення 
імперського уряду зупинити становлення на Волині будь-якого 
(українського, польського, єврейського, німецького або чеського) 
просвітницького руху, а з іншого – діяльність волинської інтелігенції 
щодо розвитку національної освітньої справи, незважаючи на жодні 
перешкоди. 

2. Громадські товариства Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) ми 
розглядаємо як добровільні об’єднання національно свідомих, 
альтруїстично спрямованих світських і релігійних діячів, учених, 
викладачів, представників широкої громадськості, котрі здійснювали 
організаційну, просвітницьку, опікунську й культурницьку діяльність, 
спрямовану на реалізацію навчально-виховних цілей серед дітей, молоді 
та дорослого населення. Таку діяльність громадських товариств Волині 
варто кваліфікувати як просвітницько-культурницький рух, котрому 
були притаманні динамізм, певна системність та адекватність 
соціокультурним умовам життя регіону. 

3. Громадські товариства Волині ми поділяємо на два основних типи: 
легітимні та нелегітимні. Легітимні, у свою чергу, поділяються на два 
підтипи: публічно-правові та приватно-правові. 

Серед приватно-правових особливо вирізнялася діяльність таких 
видів громадських об’єднань: товариства, що сприяли розвитку 
духовного життя населення Волині; товариства, метою діяльності яких 
було поширення прикладних знань серед дітей, молоді та дорослого 
населення; товариства розвитку фізичної культури; доброчинні 
товариства; професійні вчительські організації, що сприяли розв’язанню 
правових, професійних, моральних та матеріальних проблем 
учительства, а також популяризації своєї професії; наукові краєзнавчі 
товариства, котрі займалися вивченням історії та пропагуванням 
традицій і культури різних національностей Волині. 

4. Громадські товариства Волині та їх активісти опікувалися 
створенням та функціонуванням освітніх, виховних, виправних, 
оздоровчих і культурницьких закладів для дітей, підлітків та дорослого 
населення. Завдяки їх зусиллям на Волині були відкриті 
церковнопарафіяльні школи, елементарні школи при церквах та курси з 
навчання грамоти, а також було засновано широку мережу бібліотек, 
читалень, книжкових складів і закладів професійної освіти. 

5. На основі проведеного дослідження нами виділено три основних 
етапи становлення та розвитку громадських товариств Волині: а) етап 
становлення (1850-1863 рр.), коли на Волині виникла значна мережа 
громадських товариств, котрі ставили за мету забезпечити елементарну 
грамотність населення, а також посилити його соціальну спроможність і 
підвищити рівень культури; б) етап часткової стагнації (1864-1874 рр.), у 
цей період суттєво звузилася мережа громадських товариств і чимало з 
них набули напівтаємного й напівпідпільного характеру діяльності; в) 
етап розвитку (1875-1913 рр.), у цей період суттєво збільшилася 
чисельність громадських товариств Волині та якісно змінився характер 
їх діяльності. Тим самим на цьому етапі вони значною мірою 
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охоплювали широкий зміст освітньо-виховного й соціально-
культурницького життя дітей, молоді й дорослого населення. 

6. У досліджуваний період особливо чітко окреслювалася 
суперечність між потребами населення Волині в отриманні певного 
культурно-освітнього рівня та неспроможністю держави забезпечити 
організаційну й матеріальну підтримку розвитку культурно-освітніх 
закладів волинського краю в умовах його полікультурності. 

7. До освітньо-культурницької діяльності на Волині, крім 
громадських товариств, долучалися церковні братства та церковні 
опікунства, котрі, як найбільш численні, займалися опікунською, 
освітньою, духовною, естетичною, виховною і культурницькою 
справою. У новостворених громадськими об’єднаннями і братствами 
церковнопарафіяльних, елементарних, недільних школах, на курсах 
ліквідації неграмотності та в культурних осередках реалізовувалися нові 
для того часу форми і методи навчання та виховання. Серед нових форм 
варто відзначити соціокультурні, виробничі і краєзнавчі екскурсії; 
обговорення і дискусії після перегляду спектаклів; організацію 
фотовиставок, книжкових ярмарок та ін. З-поміж новітніх тогочасних 
методів використовувалися: звуковий метод навчання грамоти, метод 
пояснювального читання, пропедевтичні бесіди, сугестивний метод 
навчально-виховного впливу, самонавіювання та ін. 

8. Відкриття нових освітніх, виховних, оздоровчих і культурницьких 
закладів зумовлювалося доброчинницькою, меценатською діяльністю 
соціальносвідомої інтелігенції Волині, зокрема визначних її 
представників: родини баронів де Шодуарів, родини Терещенків, барона 
Ф.Штейнгеля та ін. 

9. До провідних тенденцій становлення і розвитку просвітницько-
педагогічної діяльності громадських товариств варто віднести такі: 

а) на етапі становлення досить чітким було тяжіння до кількісного 
збільшення самих громадських товариств; натомість на етапі часткової 
стагнації відбулося згортання їх діяльності (у зв’язку із соціально-
політичною ситуацією в Південно-Західному краї, пов’язаних з 
повстанням 1863 р. та відповідними діями царату), а також перехід 
деяких громадських об’єднань до таємної та підпільної діяльності; 

б) на початку XX ст. у зв’язку з утвердженням певних соціальних 
свобод, зокрема для громадян Волині, виявилося тяжіння не лише до 
збільшення кількості громадських товариств, а й урізноманітнення форм 
і методів їх організаційної, навчально-виховної, просвітницької, наукової 
та культурницької діяльності; 

в) через жорстку заборону української мови російським урядом 
(Валуєвський указ 1867 р.) жодне з 156 громадських товариств не мало 
змоги відкривати українські школи (чи курси) аж до 1905 р., лише з 
активізацією діяльності „Просвіти” (1907–1912) українську мову було 
запроваджено в Маріїнській гімназії (м. Житомир), а в чоловічих і 
жіночих прогімназійних класах надавалися відомості з вітчизнознавства, 
деяка інформація про життя і діяльність етнонаціальних меншин Волині. 

Проведене дослідження не охоплює всіх напрямів діяльності 
громадських товариств щодо становлення освіти і культури на Волині 
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(др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Подальшими напрямами наукових пошуків 
можуть бути порівняльно-зіставний аналіз традиційного українського 
народного виховання й виховання у польських, єврейських, німецьких, 
чеських і російських (старообрядницьких) національних меншинах. 
Виникає потреба у виявленні генези та еволюційних етапів розвитку 
духовної, професійної (зокрема й педагогічної) освіти на Волині та 
участі громадських товариств у цьому процесі. 

 
 
 

Філіпов В.К., Науменко А.О. (Київ) 
 

ОСОБОВИЙ СКЛАД АРМІЇ УНР  
ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ ЯК ОБ’ЄКТ  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
(1918-1920 рр.) 

 
У статті досліджується особовий склад армії УНР періоду 

Директорії як об’єкт національно-патріотичного виховання. Автори 
вважають, що подальше наукове розроблення цієї проблеми дасть 
можливість зробити важливі висновки щодо використання досвіду УНР 
1918-1920 рр. у процесі творення сучасних Збройних сил України та 
уникнути минулих помилок. 

 
Для успішної роботи з особовим складом посадові особи з 

гуманітарних питань у ЗС України повинні мати чітке уявлення про 
військовослужбовців, з якими вони працюють. Національний військовий 
досвід періоду 1918-1920 рр. дає багато повчальних прикладів роботи 
командування Армії УНР у цьому напрямі. Висвітлювали цю проблему 
переважно політичні і військові діячі УНР, на праці яких спираються 
автори статті, мета якої – подати вичерпну характеристику особового 
складу українського війська. У дослідженні необхідно показати, що 
являв собою особовий склад української армії і на яку категорію 
військовослужбовців покладалося завдання національно-патріотичного 
виховання, ступінь їхньої готовності до цієї відповідальної роботи, 
рівень їхньої освітньої підготовки і на чому зосереджувалися його 
основні зусилля. 

Наявний відсоток старшин Армії УНР з самого початку виявився 
недостатнім для неї і не міг задовольнити тогочасні вимоги. Це стало 
зрозуміло вже під час підготовки і проведення повстання проти 
гетьмана, про що пише В.Кучабський: “…наплив тисячних селянських 
мас не йшов у парі з відповідним напливом доброго й працездатного 
старшинства, що вміло б зіспоювати збройні маси в здисципліноване 
військо. Головна ставка військ Директорії УНР не скупчила відповідно й 
добрих старшинських кадрів для всієї армії УНР і тому не могла 
опанувати збройних селянських мас, ... усуваючи різних, здебільше 
морально дуже нікчемних отаманчиків, що виплинули наверх…, та 
замінюючи їх освіченими, енергійними… старшинами, а перш за все 
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людьми з великим почуттям обов’язку…”1 Для залучення старшин на 
службу в Армію УНР окремі командири частин навіть давали 
оголошення в газетах. 

З огляду на характеристику особового складу проблема національно-
патріотичного виховання набувала великої актуальності. Про українську 
армію, яка на початку правління Директорії УНР складалася переважно з 
повстанських підрозділів, пише О.Удовиченко: “З морального боку вона 
була міцна в той час, як ішла валити гетьманську владу, але після того, 
як цю владу було скинуто, тисячі мобілізованих селян вважали, що вони 
вже виконали своє основне завдання. Їх потягнуло до рідних осель, де 
вирішувалася доля поміщицької землі. До того ж московські комуністи 
напружили всі зусилля, щоб розкласти цю армію, оперуючи 
демагогічними гаслами”2. Мобілізованим не вистачало національно-
патріотичної свідомості і розуміння необхідності створення власної 
національної державності та оборони її від зовнішнього агресора. Тому 
старшинам необхідно було докласти величезних зусиль для того, щоб 
підготувати особовий склад до війни, але від самого початку для 
успішної роботи командирів і начальників з особовим складом державне 
керівництво не створило відповідних умов, внаслідок чого старшини не 
могли виконувати свої обов’язки й відмовлялися від служби в Армії 
УНР. Була й інша причина, що заважала створити монолітний 
старшинський корпус для української армії. М.Капустянський формулює 
її так: “…Боротьба між кадровим і молодим демократично настроєним 
революційним українським старшинством, що вважало тільки себе за 
виразника національної ідеї”3. 

Це протистояння виникло внаслідок відповідної кадрової політики 
щодо старшин у період гетьманського правління. Вона полягало в тому, 
що на військову службу до армії Української держави приймалися 
старшини, які до початку Першої світової війни отримали освіту у 
військово-навчальних закладах Російської імперії, мали досвід 
військової служби в російській армії та участі в попередніх війнах, а 
відтак – усі формальні підстави бути призначеними на посади відповідно 
до рівня їхньої підготовки. До цієї категорії входили перважно старші 
офіцери й генерали колишньої Російської армії. Для української армії 
вони були цінними спеціалістами і могли прислужитися УНР в усіх 
галузях військового будівництва, в тому числі і в процесі навчання та 
національно-патріотичного виховання воїнів. Внаслідок недалекоглядної 
політики та тенденційного підходу до кадрових старшин з боку лідерів 
Директорії УНР значна частина з них відмовилася від служби в Армії 
УНР і пізніше знайшла своє місце в Червоній та Білій арміях. 

                                           
1 Кучабський В. Від первопочинів до Проскурівського періоду // Історія Січових 

Стрільців. – К., 1992. – С. 153. 
2 Удовиченко О. Україна у війні за державність: історія, організація і бойові дії 1917-

1921. – К., 1995. – С. 50. 
3 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 році (короткий 

воєнно-історичний нарис). – Мюнхен, 1946. – С. 40. 
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Б.Мартос згадував про анкетування серед старшин з постановкою 
питання доцільності продовження служби в українській армії або 
переходу на бік Денікіна. Велика кількість старшин підтримала Білий 
рух. З одного боку, це можна пояснити прихильністю значної частини 
старшин до Білої гвардії як російських патріотів, але головною 
причиною, на нашу думку, було те, що вони не бачили в Армії УНР 
перспективи для себе як військових професіоналів, зважаючи на 
упереджене ставлення до себе з боку тодішніх українських політиків. 
Відтак, ці уявлення переносилися і на всю українську державність та 
військове будівництво в Україні взагалі. Б.Мартос так характеризує цю 
частину старшинства: ”Не дуже добра була атмосфера й серед 
військових, особливо серед старшин. Правда, політиканства там було 
значно менше, зате “малоросів”, які лише вчора стали видавати себе 
українцями, було чимало; були й росіяни, що пішли в українську армію 
цілком випадково і чекали лише слушного часу, щоб перейти до... 
російської добровольчеської формації”1. Такі настрої серед старшин 
негативно впливали на якість організації і проведення національно-
патріотичного виховання військовослужбовців. Не всі вони трималися 
білогвардійської орієнтації, багато з них залишалося свідомими 
українськими патріотами і на ділі доводили свою готовність стати на 
захист незалежної Української держави від будь-яких зовнішніх 
противників як білих, так і червоних. Білогвардійці не завжди вороже 
ставилися до української державності, вони лише намагалися знайти 
своє місце в суспільстві в той складний і неоднозначний час. Доцільно 
навести приклад полковника М.Капустянського. М. Ковальчук вважає, 
що М.Капустянський, як людина вихована на російській культурі, у 
побуті часто вживав російську мову, писав нею доповіді і т. ін. Він не 
приховував, що під боротьбою з більшовиками розуміє не національну 
боротьбу проти Росії, а війну заради визволення як України, так і Росії 
від більшовизму. Подібні погляди були не до вподоби окремим 
українським політикам з республіканськими поглядами. 

Умови службової діяльності для тих старшин, які залишилися в Армії 
УНР були не завжди сприятливими. Як колишнім офіцерам російської 
армії, політичне керівництво їм не довіряло і дорікало службою в 
колишній гетьманській армії. Рівень військової та загальноосвітньої 
підготовки кадрових старшин був значно вищим порівняно з 
старшинами військового часу, тому першим, оскільки їх було мало, уряд 
УНР повинен був найбільше сприяти в справі зміцнення дисципліни і 
правопорядку у військах, чого, однак, не сталося. 

Другу групу представляли так звані колишні старшини військового 
часу – випускники шкіл прапорщиків – військових навчальних закладів 
російської армії, що були утворені під час Першої світової війни з метою 
прискореної підготовки офіцерських кадрів на військовий час. Після 
закінчення війни вони підлягали звільненню з армії. На території 
України такі школи існували у Києві – 5, в Одесі – 2. Це були молоді 

                                           
1 Мартос Б. Оскілко і Болбочан: спогади. – Мюнхен, 1958. – С. 34. 
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офіцери в ранзі переважно прапорщиків – штабс-капітанів і в 1917 р. 
вони стали найбільш активними діячами у роботі по національно-
патріотичному вихованню особового складу українізованих військових 
частин російської армії. Але більшості з них не вистачало ґрунтовної 
теоретичної підготовки і тому багато з них були звільнені з армії під час 
гетьманського правління як такі, що не мали дореволюційної військової 
освіти, а також з тієї причини, що війна вважалася вже закінченою. В 
подальшому саме вони очолили повстанські підрозділи під час 
повстання проти гетьмана, а після перемоги Директорії сподівалися 
отримати високі посади у керівництві армією. Отже, зміна влади 
спричинила негативні тенденції, що заважали творчій діяльності 
кадрових старшин, які визнали новий уряд і готові були до служби в 
Армії УНР. 

Так виникало протистояння між цими двома групами старшин. В разі 
раціонального використання досвіду, знань, енергії як одних, так і 
других можна було належно зміцнити стан військової дисципліни та 
вплинути на свідомість особового складу Армії УНР. Проте політичні 
лідери УНР на це не пішли, більше довіряючи старшинам другої групи, 
що в подальшому призвело до негативних наслідків. Багато її 
представників, не бажаючи ділити владу, намагалося створювати власні 
військові частини і вважали себе основними носіями національно-
патріотичних ідей. Водночас вони зневажали рішення уряду УНР і 
накази командування, проявляли свавілля, грабували населення і т.д., 
чим вносили хаос і анархію в усю державну і військову організацію 
УНР. В разі призначення на посаду командира регулярної частини 
більшість з них, за невеликим винятком, виявляли цілковиту 
неспроможність керувати військами. На перше місце ставилася особиста 
відданість окремим соціалістичним лідерам та декларативне дотримання 
соціалістичних поглядів. Ділові якості не завжди бралися до уваги. За 
умови виваженого підходу до організації і проведення бойової 
підготовки й національно-патріотичного виховання особового складу 
всіх старшин резерву можна було раціонально використати за 
професійним призначенням. Відтак можна зробити висновок, що за 
наявності доброї волі вищого керівництва держави війська можна було 
укомплектувати старшинами. Адже подібні старшинські резерви 
існували і в інших з’єднаннях Армії УНР. 

Цікаві підрахунки щодо кількісного складу старшин в Армії УНР 
наводить Я.Тинченко. Він вказує, що в Армії УНР у 1919 р. служило 28 
генералів старої російської армії, половина яких мали освіту Російської 
академії Генерального штабу. У Наддніпрянській армії було до 40 
генштабістів та 40 полковників старої армії. Разом з тим він робить 
висновок, що генерали колишньої російської армії відігравали 
переважно, роль дорадників, а не керівників. Наводить він і статистичні 
дані щодо командирів дивізій української армії: 20 % з них – це офіцери 
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військового часу, 70 % – кадрові офіцери, 10 % – генерали1. Отже, 
військами керували офіцери старої армії, що пройшли російську 
військову школу і мали досвід участі в бойових діях. 

В Армії УНР служило більше двох десятків колишніх генералів 
старої російської армії. Крім того, ядро генералітету української армії 
складали ті колишні офіцери російської армії, які вже в 1917 р. виразно 
підтримали боротьбу українського народу за державну незалежність. На 
думку С.В.Волкова, саме зважаючи на націоналістичні переконання 
останніх, їх не прийняли на службу в період гетьманату. Але російський 
дослідник дещо перебільшує, адже значна їх частина з самого початку 
займала високі посади саме в гетьманській армії у 1918 р., з якої пізніше 
добровільно перейшли до Армії УНР. Найбільш досвідченими 
воєначальниками були колишні російські генерали: М.Л.Юнаков – 
відомий воєнний історик і професор Миколаївської воєнної академії, 
командувач армії наприкінці Першої світової війни, та 
Г.Ю.Янушевський, який командував корпусом у тій же війні. Обидва 
проявили себе як національно свідомі та професійно підготовлені 
військові керівники. 

В Армії УНР був незначний відсоток колишніх офіцерів австро-
угорської армії. До них належать Р.Дашкевич, Є.Коновалець, А.Мельник 
та. ін. Це пояснюється тим, що українцям отримати військову освіту в 
Австро-Угорщині було дещо складніше, ніж у Росії, де генералів 
українського походження виявилося значно більше. 

Для якісної роботи військового керівника для навчання і виховання 
особового складу вирішальне значення має рівень його освіти. Більшість 
українських військових керівників отримували освіту у військових 
навчальних закладах Російської імперії й з точки зору військового 
професіоналізму були підготовлені добре. Але для того, щоб уміло 
працювати з підлеглими, необхідно мати й ґрунтовну суспільно-
гуманітарну підготовку. А саме її російська військова школа давала 
вкрай недостатньо. Наприклад, з 44 навчальних годин на тиждень у 
довоєнних російських військових училищах лише 4 години відводилося 
на вивчення Закону Божого та історії, а вивчення навчальних дисциплін 
філософсько-політологічного, психолого-педагогічного та економічного 
спрямування програми навчання взагалі не передбачали. Отже, рівень 
підготовки старшин з точки зору організації національно-патріотичного 
виховання особового складу був недостатнім і не давав повної 
можливості ефективно працювати з підлеглими, здійснювати пропаганду 
національно-патріотичних ідей у військах і так протистояти дієвій та 
ефективній пропаганді противника. Українські старшини не мали 
необхідних їм професійних навичок проведення національно-
патріотичних заходів з особовим складом, що і стало однією з причин 
недостатньої дієвості та слабкості української пропаганди. 

                                           
1 Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. – К., 1995. – Ч. 1. – 

С. 4-5. 
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Отже, можна зробити висновок, що переважна більшість старшин 
була підготовленими спеціалістами, гарними працівниками і чесно 
служили Українській державі. Суттєвим недоліком була відсутність у 
них певного обсягу суспільно-гуманітарних знань, що негативно 
позначалося на якості проведення національно-патріотичного виховання. 

Необхідно також приділити увагу тим настроям, що мали місце серед 
старшин, оскільки це великою мірою відображає морально-
психологічний стан тодішніх військових керівників Армії УНР різних 
рівнів. Ці настрої змінювалися залежно від ставлення державного 
керівництва до війська та зовнішньополітичної обстановки.  

Більшість старшин була переконана, що головним ворогом УНР є 
більшовики і завзято воювали з ними. Але коли з’явився новий 
противник – Біла армія, багато хто з них виявився морально не готовим 
виступити проти неї. 

В умовах анархії і свавілля старшини не могли на належному рівні 
керувати своїми підлеглими, зважаючи, передусім, на революційну 
ситуацію. Відтак, військові керівники різних рівнів не могли ефективно 
налагодити процес навчання і національно-патріотичного виховання 
особового складу. Такі деструктивні процеси вдалося подолати 
приблизно влітку 1919 р., але не остаточно, що стало однією з причин 
подальших невдач Армії УНР. 

Як висновок, можна вважати, що Армія УНР мала в цілому 
підготовлений як освітою, так і досвідом старшинський склад, який за 
відповідних умов як моральних, так і матеріальних, міг ефективно 
керувати частинами і підрозділами та організувати бойову підготовку. 
Водночас для успішної організації і проведення національно-
патріотичного виховання вояків старшини потребували значного обсягу 
гуманітарних знань. На боєздатності армії та стані військової дисципліни 
відбивалася неукомплектованість військ старшинськими кадрами. Цю 
проблему, незважаючи на вжиті заходи, українському державному і 
військовому керівництву не вдалося вирішити до кінця визвольної 
боротьби. 

Необхідно дати широку характеристику такої категорії 
військовослужбовців Армії УНР як солдати. Переважна більшість з них 
були селянського походження і за невеликим винятком мали досвід 
військової служби (в тому числі – і бойовий під час І-ої світової війни) в 
лавах колишньої російської армії. Виняток становили представники 
Галичини, які служили у з’єднанні Січових Стрільців і користувалися 
попереднім досвідом служби в лавах Австро-Угорської армії. Українська 
армія увібрала в себе характерні риси колишньої російської армії як 
позитивні, так і негативні. Солдати були в бою хоробрими, впертими, 
слухняними, з готовністю йшли на смерть заради виконання 
поставлених завдань. Але разом з тим потребували постійного контролю 
та опіки, а за відсутності цього швидко погіршувалася військова 
дисципліна особового складу. В таких умовах значно зростали керівна 
роль і відповідальність військового керівника. 

Частини, мобілізовані в Україні, відносились до найкращих в 
Російській армії. Розгром Австро-Угорської армії в 1914 р. є заслугою 



Україна – освіта 
 

 123

військ Київського та Одеського військових округів та гвардії, де 
служило багато українців. За умови вмілого підходу з боку 
командування до роботи з військовослужбовцями українську армію 
можна було зробити дисциплінованою, професійно підготовленою і 
боєздатною. В разі планомірної організації і проведення заходів бойової 
підготовки і національно-патріотичного виховання підвищувався рівень 
патріотизму старшин і козаків. 

Вказані позитивні риси російської армії повною мірою знаходили 
своє цілковите підтвердження в тих частинах Армії УНР, де командири і 
начальники різних рівнів відповідали своєму посадовому призначенню, 
діяли в межах власних повноважень і виявляли відповідну турботу про 
підлеглих.   

Наддніпрянська армія мала у своєму складі добре підготовлених 
солдатів з багатим бойовим досвідом, набутим ними під час Першої 
світової війни. Проте на людську свідомість негативно вплинула 
революційна ситуація та викликані нею безлад і анархія, що призводило 
до занепаду військової дисципліни, поширення дезертирства і зниження 
боєздатності військ. Тут потрібен був планомірний, цілеспрямований 
комплекс національно-патріотичних виховних заходів, спрямований на 
подолання негативних тенденцій, викликаних складними і 
неоднозначними суспільно-політичними процесами під час революції і 
громадянської війни. 

Певною мірою в Армії УНР з часом вдалося провести ряд 
організаційно-виховних заходів, внаслідок яких влітку 1919 р. українські 
війська розпочали наступ на Київ уже набагато краще організованими, 
ніж це було наприкінці грудня 1918 – початку січня 1919 р. Порівнюючи 
стан Армії УНР взимку і влітку 1919 р., зазначимо, що влітку вона мала 
набагато більше шансів на перемогу. До цього значною мірою 
спричинилося вдало проведені заходи національно-патріотичного 
виховання з особовим складом. 

25 жовтня 1919 р. на державній нараді військовий міністр В.Петрів 
констатував зріст духовної сили української армії на ґрунті національної 
державності. Він наголосив, що в разі підтримки війська відповідними 
матеріальними ресурсами, воно зможе утримати фронт і відбити агресію. 
Таким чином, з одного боку, українські старшини і козаки виявили 
максимум патріотизму, незважаючи на труднощі, з якими довелося 
зіткнутись, а з другого – командування спромоглося налагодити у 
військах дієвий процес національно-патріотичного виховання воїнів.  

Завдяки проведеним в Армії УНР організаційно-виховним заходам, в 
тому числі й національно-патріотичному вихованню особового складу, в 
1920 р. українська армія була набагато краще підготовленою до війни, 
ніж це було в 1919 р. 

Українські старшини і козаки були морально стійкими воїнами і 
спроможними здобути перемогу над противником у збройній боротьбі, 
але незадовільне забезпечення необхідним майном та політична ізоляція 
України заважали успішному веденню бойових дій українськими 
військами. Українська армія, особливо з літа 1919 р. являла собою 
регулярну армію з характерними рисами, російської військової 
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організації, що було висвітлено вище. Крім того, сильний відбиток 
наклали революція та національний рух. Українська армія мала 
різноманітний старшинський корпус із здоровим бойовим осередком і 
прекрасний козацький склад. В разі вмілої організації та активного 
проведення з усіма категоріями особового складу Армії УНР 
національно-патріотичного виховання можливо було підготувати з них 
справжніх воїнів-патріотів незалежної Української держави. 

Подальше наукове розроблення даної проблеми дасть можливість 
зробити важливі висновки щодо використання досвіду УНР 1918-
1920 рр. у процесі творення сучасних Збройних Сил України та 
уникнути помилок, що мали місце в минулому. 
 
 
 

Рожнатовський Б.Н. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА  
ЯК ОСНОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ВОЇНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
Ця стаття дає можливість зробити висновок, що для формування 

патріотизму воїнів потрібні ефективні засоби, які б стимулювали їхню 
діяльність, і соціальна значимість яких поставала б для них як 
самоцінність. Вивчаючи можливості різних засобів патріотичного 
виховання, ми визначили, що такими є засоби української 
етнопедагогіки. 

 
Подальший розвиток та обґрунтування теоретико-методологічних і 

системно-практичних основ виховної роботи на основі історико-
педагогічного аналізу теорії й практики української етнопедагогіки є 
важливим джерелом у справі  національно-патріотичного виховання 
воїнів на сучасному етапі будівництва Збройних сил України  

Історичний розвиток української етнопедагогіки, на думку науковців, 
має такі основні тенденції: тісний взаємозв`язок народної педагогіки та 
вітчизняної наукової педагогіки; еволюційний шлях розвитку людського 
суспільства, світогляду людей; вплив на розвиток педагогічної думки 
процесу становлення та формування української нації. “З усією 
відповідальністю заявляю, що педагогіку творить народ, а ми, науковці, 
тільки її досліджуємо, даємо теоретичне та наукове тлумачення, 
обґрунтування. Наукова  педагогіка народжується на ґрунті народної 
педагогіки, а тому вона обов`язково наділена певними національними 
рисами, тобто є національною педагогікою”, – підкреслює 
М.Стельмахович1. За визначенням Г.Волкова, народна педагогіка – це 
вироблені й застосовані в середовищі людей знання, засоби й досвід 

                                           
1 Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібн. – К.: ІСДО, 1996. – 

С. 5. 
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виховання та навчання, а етнопедагогіка – це наука про народну 
педагогіку1. Цю точку зору розділяють науковці: Ю.Руденко, Є.Сявавко, 
В.Скуратівський, О.Вишневський, В.Кузь, І.Мартинюк, В.Каюков, 
П.Онищук та ін. 

Зміст патріотичного виховання воїна – це ідеї, які відображають 
національні цінності, народні традиції, звичаї, обряди, потребу захищати 
Батьківщину. У цьому – продуктивна, творча сила патріотизму.  

Т.Шевченко, Г.Сковорода, І.Франко, Леся Українка, К.Ушинський, 
О.Духнович, М.Драгоманов, Д.Чижевський, Б.Грінченко, І.Огієнко, 
Я.Чепіга, С.Русова, С.Єфремов, М.Грушевський та інші дослідили 
істотні ознаки українського патріотизму, визначили, що патріотичне 
виховання виростає на національному ґрунті. Педагогічні системи 
Г.Ващенка2, А.Макаренка3, В.Сухомлинського4 виховують у молоді 
високі почуття вірності і відданості Батьківщині, її народу. 

Принцип історизму, на якому ґрунтується даний аспект нашого 
дослідження, передбачає вивчення явища патріотизму в процесі його 
виникнення, становлення та розвитку стосовно конкретної історичної 
епохи, що детермінує зміст, методи та організацію його виховання з 
метою глибшої й критичнішої оцінки сучасного стану патріотичного 
виховання воїнів, озброєння військових педагогів кращими традиціями 
світової та вітчизняної педагогіки. 

Людство існує на Землі близько мільйона років. Важко відновити в 
деталях історію прояву елементів патріотичної свідомості в людей 
родового ладу, але своєрідним підтвердженням зв`язку ідеї родинності й 
патріотизму є етимологія слова патріотизм (з грецької – земляк, 
співвітчизник), що бере свій початок від більш давнього слова “патра”, 
що означає рід. Отже, у давньому значенні патріот - це не земляк, не 
співвітчизник, а сородич, соплемінник5. 

Порушення ріднокровних зв`язків привело спочатку до виникнення 
територіально-сусідських зв`язків, а потім і держави, формування 
територіально-політичних зв`язків, усвідомлення яких є причиною 
виникнення громадянської свідомості як основи патріотизму. У 
свідомості людини відображається територія проживання як 
батьківщина – рідна земля; власне місце народження; місце народження, 
життєдіяльності й смерті її предків; єдність індивідів, яка виникає на 
основі спільної діяльності, соціальних зв`язків; залежності від 
суспільства і суспільства від людини. В цих умовах виникають 
відповідні настанови, почуття, уявлення, ідеї, що свідчать про  ставлення 
особистості до суспільства6. Тобто формується патріотизм особистості, 

                                           
1 Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974. – С. 22. 
2 Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – К., 1999. 
3 Макаренко А.С. Избр. произв. В 5-ти т. – К., 1985. 
4 Сухомлинський В.О. Вибр. твори в 5-ти т. – К., 1976. 
5 Кучуков М.М. Исторические типы патриотизма: Дис. ... канд. философ. наук. – 

Ростов-на-Дону, 1983. – С. 74-75. 
6 Там само. – С. 92. 
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як  її якість, і чим вище почуття відповідальності особистості за долю 
суспільства, тим вищий рівень її патріотизму. 

Розкриваючи історичну сутність українського патріотизму потрібно  
відзначити, що він увібрав природну закономірність довготривалого 
історичного розвитку української нації. Ще давні українці трипільської 
культури розпочинали виховання своїх дітей розповідями про рід, 
предків, про світобудову, про своїх богів, закладаючи основи 
патріотизму. Система  виховання будувалася на народних традиціях, 
звичаях і обрядах, що сприяло свідомому й цілеспрямованому 
виробленню в молоді тих розумових, духовно-моральних, трудових і 
фізичних якостей, яких вимагало життя. 

У VIII – IX ст. із формуванням територіальної сусідської общини 
з`являються нові чинники соціалізації людини, які доповнюють сімейне 
виховання: побратимство, посестринство, союзи ровесників, молодіжні 
товариства, загони отроків-воїнів. 

У цей час виникають два типи навчально-виховних закладів – 
“будинки молоді” для дітей простих  людей та дітей знаті, де їх  
готували до виконання обов`язків жерців і вождів. Зростає роль 
військової підготовки молоді. У “дитинці” – резиденції вождя – отроки 
вчилися володіти списом, луком, щитом, нападати зненацька на ворога.  

Поява могутньої української держави Київської Русі підняла 
українську народну педагогіку на вищий щабель розвитку. Виховний 
ідеал української етнопедагогіки, що сформувався в дохристиянський 
період – це сильний, умілий робітник, добрий орач, спритний мисливець, 
мужній захисник своєї землі доповнюється в епоху Київської Русі з часу 
прийняття християнства новими рисами – вірою в Бога, правдивістю, 
пошаною до старших і батьків, потягом до знань, до освіти. Процес 
злиття національного та християнського ідеалу відбувався постійно й 
неухильно. Київська Русь, як держава, у процесі свого формування й 
розвитку створила власні збройні сили1. 

Наука про українську народну педагогіку почала складатися вже в 
Київській Русі. Її зародження, на думку науковців, пов`язується з 
“Повчанням” Володимира Мономаха (1096 р.), у якому закладена ідея 
осмислення та дотримання нащадками народних чеснот і норм 
християнської моралі. Найвизначнішою етнопедагогічною пам`яткою є 
“Слово о полку Ігоревім”. Автор, палкий патріот, висвітлюючи боротьбу 
русичів з половцями, закликає князів до єднання, захисту рідної землі від 
небезпечного ворога. “Руська Правда” Ярослава Мудрого увібрала в себе 
норми українського звичаєвого права та народної педагогіки. 

Національно-визвольна боротьба українського народу проти татаро-
турецьких і польських загарбників у козацьку добу (XV-XVII ст.) внесла 
новий імпульс у розвиток української народної педагогіки, піднявши її 
до вершин козацької педагогіки. 

                                           
1 Крип’якевич І. Історія українського війська. – Львів, 1992. – С. 3-133. 
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Козацька епоха заклала надійну основу української етнопедагогіки, 
що отримала своє філософсько-педагогічне обгрунтування в спадщині 
Г.Сковороди. 

Помітне пожвавлення в розвитку української народної педагогіки 
відбулося у I пол. XIX ст., у кінці XIX ст. та на початку XX ст. і йшло в 
контексті загальної боротьби нашого народу за своє національне 
відродження. 

Російська революція 1905-1907 рр. зумовила пожвавлення 
політичного, суспільно-громадського життя в Україні. В 1916 р. 
виходить у світ двотомна праця “Український народ колись і тепер”, яка 
мала важливе значення для створення методологічної бази української 
етнопедагогіки, створеної за участю Ф.Вовка, М.Грушевського, 
М.Ковалевського, А.Кримського, М.Туган-Барановського. 

Військові традиції  нашого народу розвинулися і розквітли завдяки 
діяльності західноукраїнських патріотичних організацій – Січ, Січові 
Стрільці, Сокіл, Пласт, які виховували молодь на засадах етнопедагогіки 
в дусі патріотизму, готовності до визвольних змагань. Національний 
ідеал військової сили втілився в перше військове формування 
українського війська – легіон Українських Січових Стрільців (УСС). 
Найбільшою заслугою стрілецтва стало збройне повстання 1 листопада 
1918 р., створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та її 
Збройних сил – Галицької армії (ГА). 

Організаційним і керівним органом патріотичного виховання 
особового складу УСС та ГА була Пресова Квартира, діяльність якої 
охоплювала військову, ідеологічну, політичну, культурну сфери. Її 
основним завданням було те, щоб стрілець добре знав історію народу та 
його намагання до волі у минулому і сучасному1. 

Період української державності (1917-1920 рр.) сприяв тому, що 
українська етнопедагогіка вийшла на новий рубіж у своєму розвитку. 
Героїчні дії українських січових стрільців, учасників змагань за 
державність України, збагатили козацьку педагогіку духом 
національного патріотизму. Державне відродження України викликало 
прагнення патріотично настроєних  українців до досліджень у галузі 
української етнопедагогіки, що стає серцевиною національної системи 
педагогіки. Але як пише Г.Ващенко, більшовицька навала придушила 
цей справжній український ренесанс. 

У період “українізації” відкриваються етнографічні дослідні станції. 
Н.Заглада на основі зібраного матеріалу видає монографію “Побут 
селянської дитини” (1929). О.Шумський, М.Скрипник, М.Грушевський, 
М.Зеров, М.Хвильовий, митрополит В.Липківський, М.Волобуєв та інші 
патріоти стали на захист самобутності української культури, літератури, 
мистецтва. 

Ідея суверенності української держави ніколи не вмирала на 
західноукраїнських землях. У січні 1929 р. у Відні було створено 

                                           
1 Гірняк Н. Організація і духовний ріст Українських Січових Стрільців. – Філадельфія: 

Америка, 1995. – С. 24. 
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Організацію Українських Націоналістів (ОУН), ідеалом якої визначено 
Самостійну Соборну Державу, в якій гарантуються права людини. 
“Основи виховання та вишколу члена ОУН” визначали, що “українська 
нація потребує людей героїчного типу”. Cеред української міграції 
проводилась активна робота з розвитку етнопедагогіки. Можна виділити 
такі праці, як десятитомна “Енциклопедія українознавства”,  п`ятитомна 
монографія С.Килимника “Український рік у народних звичаях в 
історичному освітленні”, двотомник О.Воропая “Звичаї нашого народу” 
та ін. 

Німецькі нападники принесли з собою нацистський режим ще 
жорстокіший, ніж радянський, що викликало в Україні збройний опір. 
ОУН створює свої військові частини, які прийняли назву Українська 
Повстанська Армія (УПА). Яскравим прикладом героїчного, чесного і 
жертовного служіння своєму  народові, Україні було життя і діяльність 
провідників ОУН-УПА: Р.Шухевича, В.Кука, О.Теліги, О.Ольжича, 
Ю.Липи. Спільні цілі та інтереси створювали у відділах УПА ту 
атмосферу, яку вороги України не змогли зламати. Бойові дії УПА 
тривали до 1953 р., а на Волині навіть до 1956 р. Патріотичне виховання 
бійців УПА, засноване на традиціях української етнопедагогіки, 
цементувало ряди народних месників і стало рушійною силою героїзму. 

Повоєнний період історії України характерний тим, що всі українські  
землі перебували під більшовицькою окупацією. Нова генерація 
українських патріотів, так ваних “шістдесятників”, виражала активний 
протест проти пануючої задушливої атмосфери, боролася за національне 
визволення. Це Л.Костенко, В.Симоненко, І.Драч, І.Світличний, 
М.Вінграновський, Є.Гуцало, І.Дзюба, Є.Сверстюк, В.Мороз, 
В.Чорновіл, М.Осадчий, А.Горська, В.Стус, Л.Лук`яненко, І.Кандиба, 
Ю.Шухевич та ін. Українські патріоти дбали про розвиток української 
етнопедагогіки у важких умовах русифікації. Ю.Ступак видав працю 
“Виховне значення українського фольклору” (1960), В.Мирний – 
“Народна педагогіка в прислів`ях і приказках” (1968). Висвітлення 
важливих сторін української народної педагогіки Київської Русі подано 
в монографії С.Бабишина “Школа та освіта Давньої Русі IX – I пол. 
XIII ст.” (1973). У 1974 р. вийшла в світ монографія Є.Сявавко 
“Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку”, в якій на основі 
фольклорних, етнографічних, архівно-літературних матеріалів 
досліджується народне виховання в Україні в різні історичні епохи. 
Вагомий внесок у розробку актуальних проблем української 
етнопедагогіки стали праці М.Стельмаховича “Педагогіка життя” (1980), 
Н.Гаврилюк “Картоградування явищ духовної культури” (1981), 
історико-етнографічне дослідження “Бойківщина” (1983). 

На сучасному етапі коло дослідників української етнопедагогіки 
значно розширилося (С.Горбенко, О.Губко, П.Ігнатенко, В.Каюков, 
Т.Мацейків, Ю.Руденко, М.Хмелюк та ін.). Популярними стали  праці 
В.Скуратівського “Берегиня”, “Покуть”, “Посвіт”, “Святвечір”, 
“Місяцелик” та ін. Велике  значення має заснування кафедр 
українознавства у вузах України. Ідеї української етнопедагогіки втілені 
в концепції національного виховання, в Державній національній 
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програмі “Освіта” (Україна ХХI століття)1, Концепції виховної роботи у 
Збройних силах України та інших військових формуваннях2. 

Таким чином, історичний аналіз проблеми патріотичного виховання 
дає  змогу зробити висновок про те, що генеза патріотизму проходить 
стадію передумов, становлення, початку розвитку як цілісного 
утворення серед інших духовних явищ. Виховання, як особлива 
суспільна функція, з`являється із зародженням людського суспільства. 
Перехід від зовнішнього регулювання поведінки людини (через 
формально-показові дії) до внутрішнього (на основі відповідних 
моральних принципів) сприяє піднесенню виховання на вищий рівень 
розвитку. Якщо патріотизм стає якістю особистості, то він є важливим 
стимулом у її діях. Патріотичні почуття, любов до свого народу, його 
мови, культури, історичного минулого, рідної природи, народних 
традицій, звичаїв, обрядів притаманні українському народові з глибини 
віків. Українська народна педагогіка виховує справжніх патріотів. 

Існує потреба усунення створених у період суспільних деформацій і 
національного нігілізму суперечностей між досягненнями багатовікового  
педагогічного досвіду народу і недостатнім його використанням у 
практиці  виховання. Подолання цього протиріччя значною мірою 
покладається на українську етнопедагогіку, використання якої пов`язане 
із створенням системи патріотичного виховання і відповідає завданням 
виховної роботи у Збройних силах України. 

 
 

 
Попович О.І. (Київ) 

 
ВІЙСЬКОВЕ ВИХОВАННЯ  

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ  
ОСОБИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

 
У статті розглядаються проблеми становлення системи 

військового виховання в Україні після 1991 року, аналізуються 
теоретичні положення про об′єкт виховного впливу системи, робиться 
припущення, що об′єктом системи військового виховання має бути вся 
громадськість України, а не лише військовослужбовці Збройних сил 
України. 

 
Діяльність держави у воєнній сфері є складовою загальної державної 

політики, безпосередньо пов’язаною із створенням Воєнної організації, її 
підготовкою та застосуванням для досягнення політичних цілей.  

Політичні цілі є втіленням нових політичних інтересів. Такі інтереси, 
як правило, мають загальнонаціональну значимість і відносяться до 
пріоритетних національних інтересів. Таким інтересом, як зазначено в 
                                           

1 Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994. 
2 Концепція виховної роботи в Збройних силах України та інших військових 

формуваннях // Січ. – 1998. – 18 вересня. 
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Концепції (основах державної політики) національної безпеки України, 
виступає “забезпечення державного суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканності кордонів”1. 

Реалізація цього базового національного інтересу покладається на 
Воєнну організацію держави, зокрема, на її основну складову – Збройні 
сили України. 

Формування Збройних сил України здійснюється на основі 
комплектування шляхом призову громадян на військову службу та 
прийняття на військову службу за контрактом2. 

Однією з проблем державотворчого процесу в Україні за умов 
проголошення державної незалежності, стало реформування Збройних 
сил. Процес створення армії незалежної України супроводжувався 
активним пошуком шляхів оновлення системи формування морально-
бойових якостей військовослужбовців і мотивації до службово-бойової 
діяльності. 

Відомо, що діяльність по формуванню готовності зі зброєю в руках 
захищати свободу і незалежність Батьківщини прийнято вважати 
військовим вихованням. На сьогоднішній день у науковій літературі 
існують різні точки зору стосовно того, на кого спрямовано військове 
виховання. Одна базується на думці, що військове виховання – це 
складова процесу формування особистості громадянина України3. Друга, 
що військове виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, 
організованого впливу на свідомість, пізнавальну, емоційно-вольову та 
мотиваційну сфери особистості військовослужбовця4. Отже, принципова 
відмінність поглядів полягає у визначенні предмета виховного впливу. В 
умовах формування національної системи військового виховання вкрай 
важливо однозначно визначити, на кого саме спрямоване військове 
виховання і що ми маємо на увазі, коли вживаємо термін “система 
військового виховання”. 

За останнє десятиліття спостерігається тенденція падіння престижу 
військової служби майже серед усіх соціальних груп населення України, 
в тому числі й серед військовослужбовців. Якщо в 1993 р. його оцінили 
як "низький" або "дуже низький" 61% опитаних офіцерів, то в 1998 р. – 
уже 87%. Іншим показником падіння престижу служби в очах самих 
професіоналів є їхнє небажання передати власну професію своїм дітям: 
якщо в 1993 р. таке небажання висловили 49% опитаних, то в 1998 р. – 
уже 66%5.  

Недосконалість чинного законодавства щодо формування ефективної 
військової організації та відсутність дієвих механізмів його 

                                           
1Концепція (основи, державної політики) національної безпеки України / © 1997 НІСД 

webmaster@niss.gov.ua  
2 ВВР. – 2000. – № 48. – С. 410. 
3 Темко Г. Д., Томчук М. І. Військове виховання на Україні: історія розвитку та сучасні 

проблеми.  Монографія. – К.: Варта, 1997. – С. 3. 
4 Військове виховання: історія, теорія та методика: Навч. Посібник / За редакцією 

В.В.Ягупова. – К.: “Graphic&Design”, 2002. – С. 20.  
5 Цивільний контроль над силовими структурами – потреба часу / А. Грищенко, 

Л. Поляков, М. Сунгуровський // Дзеркало тижня. – 2000. – № 43 (316). – 4 листопада. 
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впровадження, ускладнення соціально-економічної ситуації в державі, 
трансформація системи суспільних цінностей та орієнтацій породжували 
й породжують численні та складні проблеми функціонування армії та 
флоту. Головна з них полягає в розбіжності між декларованим 
принципом загального військового обов'язку (у його буденному 
розумінні) й реальним станом справ. Так, сьогодні лише 11,5% молодих 
людей від загальної кількості військовозобов'язаних служать у Збройних 
силах. Це не лише підриває довіру до фундаментальних принципів 
функціонування держави, а й веде до розшарування суспільства, 
підвищення рівня соціальної напруги1. 

Також невпинно знижується якість призовного контингенту. За перші 
п′ять років незалежності суттєво (з 82,8% до 64%) зменшилася кількість 
призовників, які мали середню освіту. За даними Науково-дослідного 
інституту військової медицини, менше третини загальної кількості 
призовників за станом здоров'я відповідали  тим вимогам, що ставляться 
до військовиків строкової служби за світовими стандартами. Одночасно 
рівень довіри населення до Збройних сил повільно, але відчутно падає. 
За даними Служби Соціс-Геллап, у 1996 р. повністю довіряли армії 40% 
громадян, у 1997 р. – 35%, а з кінця 1998 р. цей показник коливається в 
межах 31-27%. Водночас зростала частка громадян, які "зовсім не 
довіряють" Збройним силам: 1996 р. – 19%, з кінця 1998 р. – 24-27%2. 

Виникає закономірне питання – чим було обумовлено і в чому 
причини такого становища? Шукаючи відповідь на це питання, 
аналізуючи практику й історичний досвід використання різних систем 
військового виховання ми бачимо, що авторитет військової людини 
зростає тоді, коли він уособлює в собі найкращі риси особистості в 
духовному, фізичному й професійному аспектах, а формуванню певних 
якостей військовослужбовців служить цілісна система військового 
виховання, діяльність якої здійснюється в загальній системі 
національного виховання держави. Пріоритетним напрямом 
реформування виховання, як відзначається в Державній національній 
програмі “Освіта” (“Україна XXI століття”)3, є формування національної 
свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати 
задля розвитку держави, готовності її захищати. Саме формуванню цієї 
готовності повинна служити система військового виховання, яка 
об′єктом свого впливу має не тільки військовослужбовця, а кожного 
громадянина України й підростаюче покоління держави. Не випадково 
на державному рівні в період формування цілісної системи 
національного виховання в Україні приймається цілий ряд документів, в 
яких закладалися засади військового виховання не тільки 
військовослужбовців. Так, наприклад, 21 лютого 2002 р. був прийнятий 
Указ Президента України № 157/2002 “Про додаткові заходи щодо 

                                           
1 Комплектування Збройних Сил України: досвід, проблеми, перспективи / 

Разумцев О.Г. // http://www.niss.gov.ua/book/panorama/razum.htm 
2 Там само. 
3 Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова 

Кабінету Міністрів України № 896 від 3 листопада 1993 р. 
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посилення турботи про захисників вітчизни, їх правового і соціального 
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”. 25 
жовтня 2002 р. Указом Президента України № 948/2002 була схвалена 
Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 
молоді1.Цей документ чітко окреслив окремі структурні компоненти 
цілісної системи військового виховання, а саме – завдання, напрями, 
методи й форми військово-патріотичного виховання молоді. Отже, ми 
бачимо, що військове виховання спрямовується не тільки на 
військовослужбовця, а й на іншу категорію населення – цивільну 
молодь. У той же час необхідно підкреслити, що нема віку, який би був 
осторонь виховання. Але у кожному віці діють свої вікові особливості 
виховання: те, що необхідно дитині, уже не підходить до виховання 
підлітка і.т.д. Вікові особливості грають велику роль у вихованні, 
оскільки воно починається з моменту народження й закінчується зі 
смертю людини. Повною мірою це стосується й військового виховання. 
Доки існує державна військова організація, що складається з 
представників громадянського суспільства, доти повинна існувати 
цілісна система військового виховання в державі. 

У сучасних умовах цілісною особою можна назвати тільки того 
громадянина, котрий має практично весь набір особистісних рис, що 
визначаються загальнолюдською й суспільною мораллю. Коли йдеться 
про цілісність особи – громадянина України, то маємо на увазі 
відповідність його світогляду, внутрішніх переконань тим моральним 
нормам, що сповідуються в суспільстві як обов′язкові. Цілісною особою 
можна вважати тільки ту людину, якій притаманна моральність. Поняття 
моральності відображає внутрішні спонукання людини, її духовні якості. 
Середньостатистична моральність, по суті, є мораллю суспільства. 
Мораль здійснює формуючий вплив на моральність впливає на мораль2. 

У сучасних умовах розвитку нашої держави моральність громадянина 
України визначається його національною свідомістю. Для окремого 
індивіда національна самосвідомість – це своєрідний “міст”, через який 
діяльність окремого індивіда органічно вливається в життя нації, 
отримуючи доступ до її багатств і можливостей, залучаючись водночас 
до спільної справи, вносячи у загальну скарбницю свою частку. 
Безумовно, людина об’єктивно, незалежно від її волі й свідомості, 
включена в систему зв’язків тієї чи іншої національної спільноти. Проте 
без розвиненої національної самосвідомості цей зв’язок має примітивно-
меркантильний споживацький характер: нація намагається використати 
всі сили і можливості індивіда, а він, у свою чергу, мати максимальну 
вигоду від суспільства для задоволення своїх егоїстичних потреб. 
Взаємини між особою і національною спільнотою набувають 
антагоністичного характеру, що призводить, врешті, до негативних 
наслідків для обох сторін: деформує особистість і виснажує сили нації. 

                                           
1 Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді: 

Затверджена указом Президента України № 948/2002 від 25.10.2002 р. 
2 Аверьянов А.Н. Системное познане мира: Методологические проблемы. – М.: 

Политиздат, 1985. – 218 с. 
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Взаємодія особи і нації стає по-справжньому результативною лише за 
умови гармонійного поєднання об’єктивних зв’язків між ними з 
суб’єктивними – свідомо встановленими, доцільно організованими, що 
сприяють як самореалізації особистості, так і розквіту нації. Тож не 
дивно, що формуванню національної самосвідомості та патріотизму 
людство з найдавніших часів свого цивілізованого розвитку приділяло 
посилену увагу. 

В Україні намітилися певні позитивні зрушення у формуванні 
цілісної особистості громадянина завдяки зусиллям Міністерства освіти і 
науки, Академії педагогічних наук, Міністерства оборони, окремих 
політичних сил, релігійних конфесій, громадських організацій, засобів 
масової інформації національно-патріотичного спрямування тощо. 
Однак це лише паростки колосального масиву роботи у цій сфері. 
Насамперед потрібно розробити концепцію комплексного формування 
особистості, яка розкривала б механізм послідовного, цілеспрямованого і 
перманентного виховного впливу всіх соціальних інституцій на 
громадян країни впродовж усього їхнього життя. Формування 
національної самосвідомості і культивування патріотизму повинні 
розглядатися як духовна основа, вихідна ланка становлення всебічно 
розвиненої особистості, забезпечення умов формування якої становить 
основний зміст гуманістичної програми, закладеної в Конституції 
України. Такий підхід не є безпрецедентним в історії України. Так, 
наприклад, у Галичині в 20-30-х роках була досить поширена практика 
поєднання в діяльності українських громад національно-патріотичного 
виховання із загальнокультурним та фізичним вишколом. Просвітницькі 
національно-патріотичні товариства співпрацювали з різними гуртками 
художньої самодіяльності та фізичної підготовки, залучаючи до цієї 
справи не лише дітей та молодь, а й доросле населення. Могутній сплеск 
національно-визвольної боротьби в Західній Україні в 30-40-х роках 
значною мірою був наслідком цієї патріотично-виховної діяльності 
галицької інтелігенції.  

Нині відчувається гостра потреба в тому, аби держава взяла на себе 
роль центру організації, координування і контролю всієї системи 
національно–патріотичного й військового виховання. Ця система має 
поєднати зусилля державних інституцій (НАН України, Міністерства 
освіти і науки з усіма його закладами, Міністерства культури, 
Міністерства оборони, Державних комітетів, відповідальних за роботу 
ЗМІ, спортивну підготовку населення, молодіжну політику тощо; 
Академії педагогічних наук, державних засобів масової інформації, 
книжкових видавництв та ін.), громадських організацій та об’єднань 
(творчих спілок, товариств “Просвіта”, “Знання”, “Охорона пам’яток 
архітектури та культури”, “Меморіал” та ін., українського козацтва, 
спілки ветеранів тощо), соціальних інститутів недержавного характеру 
(передусім церкви і сім’ї). 

Необхідною умовою військового виховання, яке має разом з іншими 
видами виховання формувати цілісну особистість громадянина України, 
виступає системний підхід, що передбачає розгляд цілісного 
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багаторівневого, ієрархічного, взаємозалежного, детермінованого 
відкритого процесу в його постійному розвитку й саморозвитку. 

У „Концепції громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності”1, схваленій постановою Президії 
академії педагогічних наук України 19 квітня 2000 р., були чітко 
сформульовані принципи громадянського виховання, які повною мірою 
підходять і до військового виховання в контексті формування цілісної 
особи громадянина. 

Серед принципів, дотримання яких у процесі військового виховання 
особистості є найбільш вагомими, слід назвати наступні: 

принцип гуманізації та демократизації виховного процесу; 
принцип самоактивності й саморегуляції, що сприяє розвитку у 

вихованця суб'єктних характеристик, формує здатність до критичності й 
самокритичності, до прийняття самостійних рішень, що поступово 
виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за 
її реалізацію у діях та вчинках; 

принцип системності; 
принцип комплексності, що передбачає взаємодію та об'єднання 

навчального й виховного процесів, зусиль найрізноманітніших 
інституцій – сім'ї, дошкільних закладів, школи, громадських спілок, 
дитячих, молодіжних самодіяльних угруповань, релігійних організацій – 
усіх об'єднань, причетних до процесу виховання та самовиховання; 

принцип наступності та безперервності передбачає, що виховання 
проходить ряд етапів, протягом яких поступово ускладнюються, 
урізноманітнюються зміст та напрями розвитку тих утворень, котрі 
загалом складають цілісну систему характеристик процесу утворення 
громадянських чеснот особистості; 

принцип культуровідповідності – передбачає органічну єдність 
виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними 
традиціями та звичаями, що забезпечують духовну єдність, наступність 
та спадкоємність поколінь; 

принцип інтеркультурності, що передбачає інтегрованість 
української національної культури у контекст загальнодержавних, 
європейських і світових цінностей, у загальнолюдську культуру. 
Реалізація цього принципу означає, що в процесі виховання мають 
забезпечуватися передумови для формування особистості, вкоріненої у 
національний ґрунт і водночас відкритої до інших культур, ідей та 
цінностей.  

Виховання громадянина в системі військового виховання має бути 
спрямованим, передусім, на розвиток патріотизму – любові до свого 
народу, до України. Важливою якістю українського патріотизму має 
бути турбота про благо народу, сприяння становленню й утвердженню 
України як правової, демократичної, соціальної держави, готовність 
відстояти незалежність Батьківщини. З патріотизмом органічно 

                                           
1 Постанова Президії академії педагогічних наук України від 19 квітня 2000 року, 

протокол №1-7/4-49. 
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поєднується національна самосвідомість громадян, що базується на 
національній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили нації, її 
майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння осмислювати 
моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку; 
систему вчинків, що мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням 
відповідальності перед своєю нацією. 

Визначальною характеристикою громадянської зрілості як результату 
військового виховання має бути розвинена правосвідомість – усвідомлення 
своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до Закону, до державної влади. 
Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву, думку і сферу 
підсвідомого духовного досвіду особистості. Основою правосвідомості 
особистості є усвідомлення, що головне завдання України як цивілізованої 
держави полягає в захисті соціальних інтересів, прав і свобод своїх 
громадян. Свобода і незалежність особистості є умовою безпеки і розквіту 
України. 

Найважливішою складовою свідомості громадянина є моральність 
особистості. Вона включає гуманістичні риси, що є єдністю національних і 
загальнолюдських цінностей: доброту, увагу, чуйність, милосердя, 
толерантність, совість, чесність, повагу, правдивість, працелюбність, 
справедливість, гідність, терпимість до людей, повагу і любов до своїх 
батьків, роду. Названі якості визначають культуру поведінки особистості. 
Норми моралі полегшують сприймання норм правових, які, в свою чергу, 
сприяють глибшому усвідомленню моральних істин. Моральна свідомість 
дає змогу побачити й усвідомити ту межу моральної поведінки, за якою 
починаються аморальні й протиправні вчинки. Високоморальна свідомість 
стимулює соціально ціннісну поведінку, застерігає від правопорушень. 

Значне місце у змісті військового виховання посідає формування 
культури поведінки особистості, що виявляється в сукупності сформованих 
соціально значущих якостей особистості, заснованих на нормах моралі, 
закону, вчинків людини. Культура поведінки виражає, з одного боку, 
моральні вимоги суспільства, закріплені в нормах, принципах, ідеалах 
закону, а з іншого – засвоєння положень, що спрямовують, регулюють і 
контролюють вчинки та дії людини. 

Важливою складовою змісту військового виховання є розвиток мотивації 
до військової служби, усвідомлення життєвої необхідності бути готовим 
професійно захищати в разі потреби свою Батьківщину. Ефективність 
військового виховання значною мірою зумовлюється спрямованістю 
виховного процесу, формами та методами його організації.  

Серед методів та форм військового виховання пріоритетна роль 
належить активним методам, що сприяють формуванню критичного 
мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: 
ситуаційно-рольові ігри, соціодрама, соціально-психологічні тренінги, 
інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних 
ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо. Крім 
цих методів доцільно долучати також традиційні: бесіди, диспути, 
лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, з періодичною пресою, 
самостійне рецензування і т. ін. 

Застосування наведених форм та методів виховання покликане 
формувати в особистості когнітивні, нормативні та поведінкові норми, 
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що дають змогу виробити уміння міркувати, аналізувати, ставити 
питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему з усіх 
боків; робити власні висновки, брати участь у громадському житті, 
набувати умінь та навичок адаптації до нових суспільних відносин 
адекватної орієнтації; захищати свої інтереси, поважати інтереси й права 
інших, самореалізуватися тощо. Безумовно, це не всі методи й форми 
військового виховання, які слід використовувати. Але саме 
використання їх у системі військового виховання допомагає формувати 
цілісну особу громадянина України. Результативність військового 
виховання великою мірою зумовлюється тим, наскільки ті чи інші 
форми, методи виховної діяльності стимулюють розвиток 
самоорганізації, самоуправління дітей, підлітків, юнацтва, молодь. Чим 
доросліші вихованці, тим більше можливостей до критично-творчого 
мислення; здатності до самоактивності, творчості, самостійності; 
усвідомлення власних світоглоядних орієнтацій, які є основою 
життєвого вибору, громадянського самовизначення. 

Отже, можна зробити висновок, що процес військового виховання не 
повинен обмежуватися рамками військової організації. Тільки за умов 
його гармонійного входження в систему загальнодержавного 
національного виховання можна очікувати позитивних результатів у 
формуванні дієздатної військової організації, що складається з 
військовослужбовців, кожен з яких, є цілісною особистістю, 
громадянином України. Проблема полягає лише в систематизації й 
структуризації загальнодержавної системи виховання й встановлення 
обгрунтованих, надійних і системоутворюючих зв′язків між окремими 
структурними компонентами цієї системи. 

 
 

Безбах В.Г., Литвиновський Є.Ю. (Київ) 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ДЛЯ СТРУКТУР З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ  

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР  
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  

ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 
 

У статті розглядаються шляхи підвищення якості підготовки 
фахівців для структур з гуманітарних питань Збройних сил України, 
професіоналізм яких є одним із важливих факторів організації виховного 
процесу з особовим складом. 

 
На сучасному етапі розвитку наше суспільство наблизилося до 

усвідомлення необхідності системного, комплексного розвитку всіх його 
сфер, одним із центральних принципів якого постає активна політика в 
гуманітарній сфері. Це передбачає насамперед виконання завдань 
поширення і закріплення гуманістичних та соціальних цінностей в 
державі, задоволення потреб та інтересів її громадян, формування 
цілісних особистостей. 



Україна – освіта 
 

 137

Збройні сили (ЗС) України, як одна із основних інституцій держави, 
що визначає її незалежність, не стоять осторонь цього процесу. У 
затвердженій Указом Президента України 12 січня 2004 р. Концепції 
гуманітарного та соціального розвитку у ЗС України наголошується, що 
“гуманітарна політика у Збройних силах – це цілеспрямована діяльність 
органів військового управління щодо забезпечення навчання, виховання, 
психологічної підготовки військовослужбовців і працівників, їх 
духовного,  культурного та фізичного розвитку, реалізації 
конституційних прав і свобод”1. 

Таким чином, одним із напрямів реалізації гуманітарної політики 
держави в ЗC України є організація ефективного навчально-виховного 
процесу в частинах та підрозділах. Його метою, на нашу думку, є 
одночасне забезпечення високого рівня морально-психологічного стану 
особового складу, спроможного виконувати поставлені завдання, та 
створення умов для саморозвитку, самовдосконалення і самоактуалізації 
кожного військовослужбовця у військово-професійній діяльності. 
Реалізація даної мети сприяє формуванню всебічно розвиненої, 
високоосвіченої, толерантної та харизматичної особистості громадянина 
України, яка спроможна свідомо виконувати свій професійний 
обов’язок. 

Однією із суттєвих організаційних проблем навчально-виховного 
процесу в ЗС України є вирішення завдань наукового обґрунтування 
його кадрового забезпечення, головною складовою якого є система 
підготовки фахівців з гуманітарних питань. Насамперед це система 
підготовки офіцерів, які, на думку Президента України, Верховного 
Головнокомандувача її Збройних сил “...завжди і скрізь, від первинних, 
базових ланок повинні бути цементуючою силою і взірцем у всьому – 
ратній майстерності і дисциплінованості, поведінці, у побуті і 
зовнішньому вигляді. Від офіцерів у першу чергу залежить, щоб 
армійська служба стала для людини не втраченим, викресленим з 
повноцінного життя часом, а періодом громадянського змужніння, 
розширення світоглядних горизонтів, формування особистісних 
якостей”2. 

Таких офіцерів готує гуманітарний факультет Національної академії 
оборони України (НАОУ) на кафедрі морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) і прикладних кафедрах (соціології, 
психології, політології тощо). 

Аналіз літературних джерел довів, що існують праці, в яких 
розкриваються окремі напрями виховання та навчання 
військовослужбовців ЗС України (І.С. Колодій, В.С. Маслов, 
А.О. Афанасьєв, І.О. Грязнов, А.В. Катковський, М.М. Козяр, 
Д.М. Коцеруба, Ю.С. Красильник, Ю.В. Кудінов, Г.В. П’янковський, 

                                           
1 Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних силах України / Указ 

Президента України № 28/2004 від 12 січня 2004 // Збірник Указів Президента України. – 
К.: Політвидав, 2004. – Вип. 1. – С. 203-206. 

2 Кучма Л.Д. Курс на реформи в Збройних силах України незмінний // Народна армія. – 
2001. – № 214. – 17 листопада. – С. 3-4. 
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Ю.М. Семенов, Ю.І. Сердюк1. Більшість із них присвячена первинній 
підготовці офіцерів у Державній прикордонній службі, Міністерстві 
внутрішніх справ тощо. А праць, які б розв’язували проблеми організації 
професійної підготовки офіцерів з гуманітарних питань, замало.  

У науковій праці, присвяченій формуванню вмінь проектування 
виховного процесу в офіцерів ЗС України, що виконувалася на кафедрі 
МПЗ ДВ (с)2, визначені напрями подальшого дослідження проблем 
організації професійної підготовки зазначених фахівців. А саме: 
теоретико-методологічне обґрунтування формування різноманітних 
видів компетентності фахівців структур із гуманітарних проблем; 
методологічне забезпечення траєкторії їхнього професійного 
становлення; теоретико-методичне обґрунтування професійної 
підготовки в процесі виконання ними службових обов’язків; 
обґрунтування дистанційного навчання як шляху підвищення їхньої 
кваліфікації; удосконалення психолого-педагогічної компетентності 
офіцера, педагога військово-спеціальних і гуманітарних дисциплін; 
розробка системи моніторингу продуктивності діяльності випускників 
протягом 3-5 років після закінчення ВВНЗ тощо. 

У цій статті автори пропонують деякі результати досліджень за 
зазначеними напрямами, які визначили шляхи підвищення якості 
підготовки фахівців з гуманітарних питань. 

Отже, система професійної підготовки фахівців для структур з 
гуманітарних питань, є одночасно складовою систем загальнодержавної 
та військової освіти. Тому детермінантами її розвитку найближчим 
часом, безперечно будуть напрями розвитку військової освіти, освітня 
політика держави в цілому, визначена Національною доктриною 
розвитку освіти України до 2025 р. 

“Стратегія розвитку військової освіти... має забезпечити створення 
інноваційної військової освіти з метою досягнення високого рівня 
інтелектуально-особистісного і духовного розвитку випускників 
ВВНЗ”3, – зазначають сучасні дослідники розвитку системи військової 
освіти України. Випускник НАОУ має бути підготовленим до 
самостійного оволодіння новими технологіями у військово-професійній 
галузі, здатним до продуктивної творчої діяльності, прийняття та 
реалізації нестандартних, нетипових рішень. Водночас офіцер має бути 
гармонійною особистістю, спроможний до саморозвитку, 
самовдосконалення, реалізації творчого потенціалу у військово-
професійній галузі. 

Отже, головними напрямами розвитку системи професійної 
підготовки фахівців для структур з гуманітарних питань нам уявляється 

                                           
1 Литвиновський Є.Ю. Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних 

сил України вмінь проектування виховного процесу: Дис... канд. пед. наук. – Інститут 
педагогіки і психології професійної освіти. Т.2 (додатки) – К., 2004. – С. 3-21. 

2 Там само. 
3 Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: 

Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – С. 381. 
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її гуманізація та універсалізація, впровадження концепції особистісно-
орієнтованого навчання.  

Які ж, у світлі зазначеного, ми вважаємо за доцільне визначити 
шляхи підвищення якості підготовки в НАОУ. 

По-перше, постійне оновлення змісту навчання. При цьому слід 
передбачити те, що зміст професійної підготовки зазначених фахівців 
має включати все необхідне для задоволення різноманітних потреб і 
бути спрямованим на забезпечення формування і розвитку їхньої 
особистості. Слід мати на увазі формування їх наукового світогляду, 
переконань, допомогу в самоактуалізації, самовизначенні, самореалізації 
та самоутвердженні у військово-професійній діяльності як творчої та 
всебічно розвиненої особистості. І саме головне, зміст підготовки 
повинен відповідати змісту подальшої діяльності фахівців структур з 
гуманітарних питань, сучасним поглядам на ведення збройної боротьби, 
морально-психологічного впливу на психіку військовослужбовців, 
реаліям реформування та розвитку ЗС України. 

Відповідно до зазначених положень на кафедрі МПЗ діяльності 
військ (сил) майже на 35% оновлений тематичний план підготовки 
фахівців. Так,  наприклад, розроблені нові теми з актуальних проблем 
гуманітарного та соціального розвитку в ЗС України на сучасному етапі, 
місце і роль виховної роботи в системі гуманітарного та соціального 
розвитку Збройних сил України, методологічних засад організації 
морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ (сил). 

Другим шляхом підвищення ефективності навчання ми вважаємо 
подальшу його технологізацію на основі сучасних концептуальних засад  
його організації. 

Концептуальною основою організації та проведення педагогічного 
процесу в сучасних умовах в усьому світі, а також у нашій країні 
поступово стає усвідомлення цінності людського життя, повага до 
особистості та її гідності, намагання людини сприймати саму себе як 
найвищу цінність. Всі ці процеси є переходом від авторитарної 
парадигми організації педагогічного процесу до гуманістичної, 
особистісно орієнтованої.  

Технологізація навчання передбачає удосконалення методичної 
системи навчального процесу. Шляхом вирішення цієї проблеми 
насамперед є подолання пасивних методів і форм навчання, що ставлять 
слухача скоріше в позицію імітатора, а не творця своєї діяльності, 
обмежують можливості розвитку професійного мислення, формування 
його професійної майстерності. Треба впроваджувати такі педагогічні 
технології, що поєднують репродуктивні методи отримання слухачами 
інформації з методами проблемного навчання, де навчальна діяльність 
слухачів носить пошуковий, творчий характер. Реаліями сьогодення, на 
нашу думку, є поступова відмова від переважно описових, 
ілюстративних методів навчання до застосування активних, ігрових 
методів. Ми вважаємо, основним методом навчання наших слухачів 
повинно стати наскрізне навчальне проектування їхньої майбутньої 
професійної діяльності. Це в свою чергу вимагає  розробки та 
застосування моделей окремих видів діяльності фахівців з гуманітарних 
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питань в процесі проведення практичних занять, групових вправ, а також 
моделювання цієї діяльності в цілому в процесі проведення командно-
штабних навчань (КШН). Застосування наскрізного навчального 
проектування вимагає перегляду поглядів на організацію розробки 
магістерських робіт слухачами. Магістерська робота повинна стати 
вінцем всієї проектної роботи слухача, починаючи з відпрацювання 
курсових робіт за окремими кафедрами, завдань групових вправ, КШН, 
військового стажування. У процесі останнього вже повинні бути 
апробовані методичні рекомендації щодо вирішення тієї чи іншої 
проблеми, що розв’язується  в магістерській роботі. Отже, тема 
магістерської роботи повинна бути обрана слухачем на початку свого 
навчання, тоді опановуючи його курс, слухач буде в змозі із знанням 
справи розв’язати проблеми своєї майбутньої професійної діяльності.  

З подальшою технологізацією пов’язана і необхідність зміни 
спрямованості навчального процесу. Та обставина, що людство вступило 
в період, коли зміна ідей, технологій, знань відбувається швидше, ніж 
зміна одного людського покоління, означає, що в НАОУ неможливо 
навчити людину на всі випадки військово-професійної діяльності, тим 
більше на все життя. Тобто нині недостатньо зосереджувати увагу лише 
на засвоєнні певної суми знань.  Потрібно в ході навчального процесу  
навчити слухача вчитися, допомогти йому усвідомити необхідності 
робити це впродовж всього життя, навчити самостійно засвоювати 
нові знання і нову інформацію, виробити потребу в цьому. Нам потрібно 
побудувати так навчальний процес, щоб навчити слухача 
використовувати засвоєні знання для практичного життя як 
професійного, так і громадського. У такому разі знання перетворюються 
на безпосередню основу діяльності, що врешті-решт лежить в основі 
інноваційного розвитку в будь-якій сфері. 

З цього випливає необхідність вирішення ще однієї проблеми – 
інтегрування дисциплін, налагодження тісних міждисциплінарних 
зв’язків. 

Наступний шлях. Інноваційна модель розвитку навчального процесу 
потребує формування особистості, здатної до самостійної і 
ефективної діяльності.  

Значить, нам необхідно переглянути ставлення до слухача в 
навчальному процесі, щоб, з одного боку, не нехтувати його правами, не 
намагатись усупереч здібностям особистості сформувати її життя на 
власний розсуд, а з другого – виховувати не сліпо слухняного офіцера, 
який вміє діяти за зазделегідь визначеним алгоритмом, а особистість, яка 
б діяла свідомо і самостійно, на основі власного аналізу ситуації, на 
основі отриманих знань. Шлях до цього, як зазначалося вище: заміна 
авторитарної педагогіки на педагогіку толерантності і в професійній 
освіті військових кадрів, надання слухачам більшої самостійності в 
опануванні навчальним матеріалом. 

Технологічний підхід до організації професійної підготовки сучасних 
фахівців передбачає постановку діагностично визначеної мети 
навчально-виховного процесу як прогнозованого його результату. Щоб 
оцінювати ефективність професійної підготовки офіцерів, тобто ступеня 
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досягнення прогнозованого результату, постає проблема оцінювання 
відповідності отриманого результату заданій меті. Отже, ще одним із 
шляхів підвищення ефективності є вдосконалення системи оцінювання 
слухачів. 

Найважливішим шляхом підвищення ефективності навчального 
процесу ми вважаємо його подальшу інформатизацію. Успішно 
функціонувати в інноваційній військово-професійній сфері  офіцер не 
зможе без відповідної технологічної готовності. Відповідно саме 
інформаційні технології забезпечують слухачам: вільний доступ до 
різноманітної інформації; роботу з багатьма джерелами інформації в 
інтерактивному режимі; набуття навичок розв'язання різноманітних 
проблем на основі їх всебічного дослідження і аналізу; здобуття певних 
знань із різноманітних галузей.  

Отже, готують людину до сприйняття та генерації нових ідей. 
Виходячи з цього, абсолютно необхідним є забезпечення кожному 

слухачеві доступу до комп'ютера, до джерела інформації з будь-якої 
дисципліни (Інтернет, будь-яка бібліотека, інформаційно-методичний 
фонд кафедр тощо). З цього можна зробити висновок про необхідність 
вирішення завдання створення електронних підручніків, інтегрування 
інформації всіх кафедр, а не приховання її один від одного. Це складне 
завдання, але іншого шляху немає. 

Інше завдання ще складніше, бо вимагає капіталовкладень, кадрового 
забезпечення. Необхідно забезпечити інформатизацію адекватними 
педагогічними технологіями. А це значить, що ми маємо 
перепідготувати майже весь педагогічний корпус, створити власний 
програмний продукт, прокласти інформаційні мережі та багато іншого. 
Але яким би складним це завдання не було, іншого шляху немає, якщо 
ми хочемо випускати сучасних професійно підготовлених фахівців. 

Тому, по-перше, нам необхідно організувати навчально-виховний 
процес таким чином, щоб слухачі мали можливість отримати знання 
законів, закономірностей, принципів, умов ефективного управління 
військово-соціальними процесами у військовій частині, урахування яких 
дасть їм можливість приймати адекватні рішення в конкретних 
ситуаціях. По-друге, знання мають бути не інформативного, а 
технологічного характеру, тобто бути представленими у вигляді моделей 
професійної діяльності, засвоєння повинно здійснюватися на рівні 
застосування їх у практичній діяльності офіцера з гуманітарних питань. 
Головною умовою цього є систематичне оперування отриманими 
знаннями, моделювання професійної діяльності фахівця з гуманітарних 
питань під час навчання.  

Отже, постійне оновлення змісту навчання, удосконалення 
методичної системи навчального процесу, підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів, інформатизація професійної підготовки – 
це ті шляхи, які дадуть змогу підвищити її якість. Внаслідок цього ми 
отримаємо сучасного організатора навчально-виховного процесу в ЗС 
України, здатного вводити в нього інновації, спрямовані на формування 
цілісної особистості громадянина України. 
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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

МОЛОДІ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ  
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 
У статті проаналізовано ідеї видатного вітчизняного педагога 

Василя Олександровича  Сухомлинського щодо необхідності 
цілеспрямованої підготовки молоді до трудової діяльності. 
Найважливішими чинниками процесу формування особистості педагог 
вважав змістовне трудове навчання учнів, пізнавальну працю, творчий 
характер роботи. 

 
В умовах розбудови Української держави питання трудового 

навчання і виховання школярів є надзвичайно актуальними, бо 
економічний добробут країни та її майбутнє значною мірою залежать від 
ставлення молодого покоління до праці, готовності до трудової 
діяльності. Зазначене вимагає від науковців та педагогів-практиків 
пошуку найбільш ефективних шляхів розв’язання проблеми. Значну 
допомогу в цьому плані надає звернення до історії становлення 
трудового навчання і виховання підростаючого покоління в Україні.  

Одними із перших до висвітлення даних питань звернулися відомі 
вчені К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Проблеми 
трудової підготовки молоді знайшли відображення в роботах наших 
сучасників, видатних науковців Р. Гуревича, М. Левківського, 
Г. Левченка, В. Мадзігона, Є. Павлютенкова, В. Сидоренка, Г. Терещука, 
Д. Тхоржевського, Б. Федоришина, М. Янцура та ін. 

У дисертаційних дослідженнях А. Вихруща, С. Дем’янчука, 
О. Лихолат, О. Аніщенко, Л. Єршової та ін. наведено основні положення 
щодо історії становлення трудової підготовки молоді в Україні. Разом із 
тим окремого аналізу потребують погляди видатних вітчизняних 
педагогів на вирішення цієї проблеми. 

У даній статті ми ставимо за мету проаналізувати творчу спадщину 
Василя Олександровича Сухомлинського і виявити в ній рекомендації 
щодо підготовки сучасної молоді до трудової діяльності. 

Науковець вважав, що єдина політехнічна школа повинна готувати 
всіх учнів до праці. Він сформулював 12 принципів трудового навчання, 
серед яких, на нашу думку, найбільш цінними є такі: 

розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці; 
висока моральність праці, її суспільно корисна спрямованість; 
раннє залучення до продуктивної праці; 
різноманітність видів праці; 
постійність, безперервність праці; 
наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці; 
творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук; 
наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок та ін.  
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Принципи трудового навчання було покладено В. Сухомлинським в 
основу системи трудового виховання Павлиської школи. Педагог був 
переконаний, що праця – не стежка, устелена трояндами, що виховує 
вона лише остільки, оскільки вона нелегка, копітка. Учений наголошував 
на тому, що в будь-якій продуктивній фізичній праці є дві сторони: 

1) особистісна, у якій проявляються індивідуальні нахили, здібності, 
покликання, майстерність, а праця виступає як усвідомлена взаємодія 
людини з природою; 

2) суспільна сторона (виготовлення матеріальних цінностей для 
суспільства)1.  

Вони пов’язані між собою, оскільки, з одного боку, людина 
знаходить певне задоволення в процесі роботи, а з іншого – виготовляє 
матеріальні цінності, необхідні як їй самій, так і суспільству в цілому. 

Педагогічний колектив Павлиської школи вважав дуже важливими й 
уроки ручної праці в 1-4 класах, і роботи учнів 5-7 класів у майстерні та 
на навчально-дослідній ділянці, бо, як писав В. Сухомлинський: „На цих 
уроках  учні освоюють уміння та навички, потрібні кожній людині в її 
повсякденному житті. Водночас ці уроки відіграють і велику виховну 
роль. Виконуючи найпростіші роботи з паперу, тканини, глини та 
пластиліну, дерева й металу, вирощуючи рослини в кутку живої природи 
і на навчально-дослідній ділянці, учень опановує початкові елементи 
трудової діяльності  людини – елементарні вміння та навички, які є 
основою для складніших умінь та навичок, часто зовсім не схожих на ті, 
з якими учень має справу на уроках”2.   

Цілеспрямоване, змістовне трудове навчання учнів 1-7 класів мало 
позитивні наслідки. Наприклад, у роботі В. Сухомлинського „Підготовка 
учнів до трудової діяльності” (1957 р.) знаходимо такі рядки: „Окремі 
хлопчики протягом  двох років дуже старанно ставились до роботи з 
тканиною. У 3 класі вони добре навчились наносити на тканину мітки 
або нескладні узори, вишивати по наміченому рисунку, користуючись 
найпростішими прийомами, штопати панчохи й шкарпетки. Навіть не 
вірилось, що всі ці види роботи з такою великою вправністю, 
акуратністю, властивою більше дівчаткам, можуть виконувати й 
хлопчики... Звичайно, вони не стали захоплюватись вишиванням та 
іншими подібними видами рукоділля. Окремі з них вже в 4 класі почали 
брати участь у роботі гуртка електротехніків та радіотехніків. І тут стало 
очевидним дуже цікаве явище: той, хто міг швидко й красиво штопати 
панчохи, дуже швидко навчився намотувати тоненький провідник на 
картонний циліндр при виготовленні важливої деталі детекторного 
радіоприймача – варіометра”3.  

Шитвом, вишиванням і в’язанням займались усі дівчатка, починаючи 
з 1 класу, ще задовго до того, як у школах України було введено 

                                           
1 Сухомлинський В.А. Воспитание коммунистического отношения к труду. – М.: Изд-во 

АПН РСФСР, 1959. – С. 195. 
2 Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності. – К.: Рад. школа, 1957. – 

С. 10. 
3 Там само. – С. 10-11. 
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навчальний предмет “Ручна праця”. Як наслідок, всі учениці 5-7 класів 
уміли добре вишивати, а учениці 8-10 класів могли “вишити українську 
сорочку, пошити собі плаття”1.  

Цінним було те, що в процесі вишивання, в’язання дівчата навчилися 
знаходити естетичне задоволення. Так, Віра Д. і Любов Ш. не лише 
виявляли значний інтерес до вишивання та в’язання, а й брали участь в 
обласній виставці, де демонструвалися їхні вишивки2. Це, без сумніву, 
свідчить про високий рівень робіт, виконаних дівчатами. І це не дивно, 
бо, як уже зазначалося, учениці Павлиської школи з першого по десятий 
клас навчалися художньої вишивки. 

Уже наприкінці першого року навчання кожна дівчина виконувала 
самостійну роботу: вишивала візерунок чи орнамент для своєї книжкової 
полиці. З кожним роком роботи були більш складними: у другому і 
третьому класах дівчата вишивали серветки, рушники; у четвертому і 
п’ятому класах вони вишивали сорочки та інші види одягу з допомогою 
старших учениць, а до завершення сьомого класу кожна дівчина вміла 
вишити сорочку. У 8-10 класах уміння й навички вдосконалювалися під 
час самостійної роботи – вишивання українських національних 
костюмів. Така копітка, творча праця позитивно впливала на процес 
формування моральних якостей у дівчат. Вони старанно виконували 
будь-яку роботу, намагалися бути акуратними3.  

Трудова діяльність у Павлиській школі була різноманітною. Учні 
„доглядали за двигунами, створювали спеціальні машини, які 
полегшували працю людини, доглядали за садом, допомагали дорослим 
будувати ферму, вирощувати пшеницю”, „ліпили з глини в керамічній 
майстерні, виготовляли деталі на замовлення колгоспної майстерні, 
складали моделі з розмонтованих вузлів та деталей”4.  

Наголошуючи на важливості ідей В. Сухомлинського для підготовки 
сучасної молоді до праці слід зазначити, що він „обґрунтував систему 
трудового виховання школярів засобами матеріально-практичних 
цінностей, в яку ввійшли: психологічна підготовка до праці; закони 
дитячої праці; власне праця; технологія раціональної діяльності; шкільні 
трудові традиції; закономірності, принципи, методи та форми трудового 
виховання”5.  Тобто педагог визначив наукові основи організації 
трудової діяльності учнів та здійснив їх апробацію на практиці у 
звичайній сільській школі, яка не була „дослідним майданчиком”, а отже 

                                           
1 Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності. – К.: Рад. школа, 1957. – 

С. 12. 
2 Сухомлинський В.А. Воспитание коммунистического отношения к труду. – М.: Изд-во 

АПН РСФСР, 1959. – С. 238. 
3 Там само. – С. 209. 
4 Рацул А.Б. Основи трудового виховання школярів засобами матеріально-практичних 

цінностей у спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі 
епох: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та 5-их Всеукраїнських 
педагогічних читань “Василь Сухомлинський і сучасність”. – К.; Кіровоград: Видавничий 
дім “Єлисавет”, 1999. – С. 274. 

5 Там само. – С. 274. 
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там не було створено ніяких особливих сприятливих умов для такої 
роботи. 

Матеріальна база школи „створювалась не один рік зусиллями 
педагогів і учнів при постійній допомозі громадськості – особливо 
колгоспників і працівників МТС”1. Але головними „діючими особами” 
звісно були директор школи – організатор, генератор  ідей, який вперше 
розробив „педагогічну технологію ідей „школи самореалізації 
особистості” та впровадив у практику діяльності школи”2, а також 
школярі, бо „майже все обладнання створювалось силами учнів або з їх 
активною участю”3. 

В. Сухомлинський писав, що для самореалізації особистості при 
школі створені „навчально-дослідна ділянка, плодовий сад, шкілка, 
розсадник плодових і декоративних дерев, ягідник, пасіка, кролеферма, 
теплиця, робоча кімната для дослідної роботи з ботаніки, 3 
електростанції різної потужності (на 15, 5 і 1 кіловат, одна з яких дає 
трифазний струм), добре обладнані фізичний, хімічний кабінети та 
кабінет машинознавства і електротехніки, деревообробна та слюсарна 
майстерні з відповідними інструментами. Обладнано також робочу 
кімнату для ручної праці учнів 1-4 класів та роботи технічних гуртків. Є 
окрема робоча кімната для гуртків юних електротехніків та 
радіотехніків, а також гуртка слюсарів-моделістів. Школа має трактор, 
автомашину, комбайн і різні сільськогосподарські машини”4. Слід 
нагадати, що все це було в сільській школі у 50-ті роки ХХ століття, а 
також те, що навіть сьогодні лише деякі школи України мають таку 
матеріально-технічну базу. 

На початку 50-х років ХХ століття в школі здійснювалося й 
виробниче навчання. Значна частина учнів 8-10 класів, працюючи у 
виробничих групах „на основі цілковитої добровільності”, опановувала 
масові виробничі спеціальності  так чи інакше пов’язані  з технікою 
(слюсар, токар, тракторист, комбайнер, шофер, рільник, тваринник, 
шовківник, овочівник, садівник). Розмаїття видів трудової діяльності 
надавало можливість ураховувати індивідуальні інтереси учнів, сили та 
можливості хлопців та дівчат. У 1950/1951 навч. році Павлиська школа 
підготувала „13 трактористів, 5 комбайнерів, 7 токарів, 4 слюсарів, 14 
садівників та лісівників, 12 шовківників”5.  

Пізніше, коли Міністерством освіти УРСР виробниче навчання було 
введено до навчальних планів загальноосвітньої школи, учні за власним 
вибором отримували масові виробничі спеціальності на більш широкій 
політехнічній основі (тракторист-слюсар-електротехнік, комбайнер-

                                           
1 Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності. – К.: Рад. школа, 1957. – 

С. 12. 
2 Кузь В.Г. Школа В.Сухомлинського – школа самореалізації особистості // 

О.Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання: Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 20. 

3 Там само. – С. 4. 
4 Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності. – К.: Рад. школа, 1957. – 

С. 3-4. 
5 Там само. – С. 16. 
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слюсар-електротехнік, токар-слюсар, агротехнік по вирощуванню 
зернових і технічних культур, агротехнік-плодоовочівник, майстер 
тваринництва по вирощуванню великої рогатої худоби, свиней і овець)1. 

Опанувати цими професіями школярам було не важко, бо вони вже з 
першого класу займалися відповідною трудовою діяльністю. У 10-12 
років „всі діти вміли обробляти земельні ділянки, готувати їх до посівів, 
заготовляти добрива, вносити їх у грунт. У 14-15 років усі хлопці і 
дівчата вміли користуватися механізмами від час збирання врожаю”2. 
Така організація трудової діяльності учнів відповідала поглядам 
В. Сухомлинського щодо якомога більшого наближення праці дітей до 
праці дорослих, і навіть перші кроки життя хлопців і дівчат були 
„трудовими в повному розумінні цього слова”3.  

Набуті знання, вміння та навички школярі застосовували під час 
літньої практики, завданням якої було – досягти високої продуктивності 
праці, а це, в свою чергу, вимагало творчого підходу до справи. Останній 
допомагав дітям досягати високих результатів. Наприклад, Князєва Р. 
під час практики на свинофермі влітку 1956 р. досягла такого 
середньодобового приросту ваги поросят, що значно перевищував 
досягнення кращих свинарок4.  

В.Сухомлинський був переконаний, що творчий характер 
сільськогосподарської праці можна пізнати тоді коли з дослідної ділянки 
буде зібрано врожай у 3, 5, 10 разів більший, ніж на інших ділянках, що 
її оточують. Він писав, що для цього достатньо мати невеликі ділянки, 
щоб робота на них не перевантажувала школярів, щоб у дітей був 
вільний час, який можна використовувати для інших видів пізнавальної 
праці (вишивання, в’язання – у дівчат; випилювання, конструювання, 
моделювання – у хлопців), для відпочинку, ігор5.     

Слід зазначити, що діти, на жаль, не завжди мали чіткі уявлення про 
майбутню професію, про перспективи подальшої трудової діяльності, 
можливості професійного зростання тощо. Тому дуже важливого 
значення набувала  робота  педагогів  з  роз’яснення особливостей тієї чи 
іншої професії. Наприклад, одна з учениць Павлиської школи, яка в 4-7 
класах цікавилася рослинознавством, а в старших класах успішно 
оволоділа професією агротехніка-плодоовочівника, виявила сумніви 
щодо обраної професії. Вихователь допоміг їй подолати невпевненість у 
собі, повірити в своє майбутнє, визначив найближчі завдання та 
перспективи6.  

                                           
1  Там само. – С. 17. 
2 Бондар В.І. Впровадження ідей В.О.Сухомлинського у практику трудового виховання 

учнів допоміжної школи // В.О.Сухомлинський і сучасність: Наук.-метод. зб. – К., 1994. – 
С. 119. 

3 Сухомлинський В.О. Праця і моральне виховання. – К.: Рад. школа, 1962. – С. 29.  
4 Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності. – К.: Рад. школа, 1957. – 

С. 20. 
5 Сухомлинський В.А. Воспитание коммунистического отношения к труду. – М.: Изд-во 

АПН РСФСР, 1959. – С. 228. 
6 Там само. 
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Пізнавальну працю видатний педагог називав етапом трудового 
виховання. Вона мала відповідати силам, можливостям, віковим 
особливостям, інтересам школярів. Дослідницька мета трудової 
діяльності, на думку В. Сухомлинського, повинна бути на першому місці 
до того часу, коли сили і здібності вихованців дадуть змогу поставити 
головною метою виготовлення матеріальних цінностей. Він застерігав, 
що матеріальна база на першому етапі трудового виховання повинна 
максимально наближати дослідницьку діяльність до умов справжнього 
виробництва, щоб перехід від пізнавальної до виробничої праці 
здійснювався поступово1.  

Багаторічні роздуми та спостереження за життям і трудовою 
діяльністю вихованців дали можливість В. Сухомлинському зробити 
висновок про те, що у юнаків і дівчат, “крім праці у майстерні, у полі чи 
на тваринницькій фермі” має бути ще й улюблена справа, що приносить 
їм естетичну та моральну насолоду, а для цього, як уже зазначалося, у 
них має бути вільний час2. Саме у цей вільний час у Павлиській школі 
кожному учню надавали можливість виконувати різноманітну роботу, 
обирати, помилятися, поступово знаходити справу, яка подобалась. 

Дуже цікавими і повчальними були  трудові традиції сільської школи, 
тісно пов’язані з народним календарем. Н. Ангелуца та І. Ткаченко у 
статті „В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми трудової підготовки 
молоді” (1994 р.), підкреслюючи важливе виховне значення трудових 
традицій, відзначають: “Пов’язуючи з працею радість спілкування, 
піднесений настрій, педагоги Павлиської школи на чолі з 
Сухомлинським облагороджували душі своїх учнів, виховували 
працьовитість”3.  

Всебічному розвиткові особистості сприяли такі традиції, як  
виготовлення подарунків школі, наочних посібників, прикрашання 
класних кімнат і шкільного подвір’я, підготовка і проведення Тижня 
саду, Дня першого снопа, Свята першого хліба та ін.4 

Особливо важливим, на нашу думку, була підготовка до свят. 
Наприклад, молодші школярі власними руками збирали пшеницю на 
своїх маленьких ділянках, молотили зерно, а учениці старших класів 
випікали хліб... Тут і копітка щоденна праця, і радість спілкування та 
взаємодопомоги, і святковий настрій, і бажання працювати, і любов до 
землі та хліба, і сенс життя. А звідси і працьовитість, і високий рівень 
сформованості в учнів моральних якостей, і піднесений настрій тощо. 

Педагоги Павлиської школи й батьки учнів мали свою думку щодо 
особливостей організації трудової підготовки дівчат і хлопців, була 
прогресивною для того часу. Вони, зокрема, вважали, що „у 5-7 класах 

                                           
1 Сухомлинський В.А. Воспитание коммунистического отношения к труду. – М.: Изд-во 

АПН РСФСР, 1959. – С. 197. 
2 Настасьєв Г.К., Пащенко Д.І. Невичерпане джерело: В.О.Сухомлинський про дитячу 

технічну творчість. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1988. – 48 с. 
3 Ангелуца Н.М., Ткаченко І.Г. В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми трудової 

підготовки молоді // В.О.Сухомлинський і сучасність: Наук.-метод. зб. – К., 1994. – С. 118. 
4 Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 4. – С. 84-87. 
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дівчаток доцільніше було б вчити не столярній і слюсарній справі, а 
шитву, вишиванню, в’язанню і взагалі рукоділлю. Якщо й треба давати 
дівчаткам деякі вміння та навички по обробці дерева й металу, то вони 
повинні мати особливий характер, більше наближатися до художньої 
творчості (наприклад, випилювання лобзиком). А для хлопчиків роботи 
по дереву доцільно було б ввести з 3 класу, а не з 4; досвід показує, що 
9-10 річні діти з великим інтересом і захопленням випилюють лобзиком, 
конструюють з дерева моделі простих речей”1.  

Ще в 50-ті роки ХХ століття колектив сільської школи усвідомив, що 
підготовка дівчат і хлопців до трудової діяльності повинна 
здійснюватись по-різному, враховувати гендерні аспекти. У зв’язку з 
цим вважаємо за доцільне нагадати, що тільки на початку 60-х у школах 
України з’явився навчальний предмет „Домоведення”, а в останні 
десятиріччя ХХ століття трудове навчання в школах України 
розділилося на технічну (для хлопців) та обслуговуючу (для дівчат) 
працю. 

Павлиська школа отримала дозвіл місцевих органів народної освіти 
на перенесення уроків ручної праці в 3-4 класах для хлопчиків у 
майстерню, тобто надала їм можливість майструвати по-справжньому 
під керівництвом досвідченого інструктора столярної та слюсарної 
справи В. Тарана. Зазначене свідчить про небайдуже ставлення дорослих 
до трудової підготовки учнів, прагнення зробити її більш ефективною, 
створити оптимальні умови для здійснення цього процесу.   

Таким чином, В. Сухомлинський не лише визначив наукові основи 
організації трудової діяльності учнів та обґрунтував систему трудового 
виховання, а й здійснив  апробацію своїх ідей на практиці у звичайній 
сільській школі. Тому подальші дослідження науковців мають бути 
спрямовані на ґрунтовне вивчення досвіду Павлиської школи щодо 
трудової підготовки молоді, а також на пошук шляхів упровадження 
його в практику роботи сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
1 Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності. – К.: Рад. школа, 1957. – 

С. 12. 
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Фігурний Ю.С. (Київ) 

 
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ  
КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ  

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
 

У статті досліджується роль української козацької культури в 
сучасній системі виховання молоді. Автор вважає, що залучення 
звитяжних козацьких традицій у вітчизняний освітянський процес є 
перспективним напрямом в українознавчій педагогіці для виховання 
національно-свідомої української молоді. 

 
Українське козацтво відіграло визначну роль не тільки у формуванні 

пізньосередньовічної держави – Гетьманщини, а й у становленні 
матеріальної та духовної культури самого українського етносу (це 
яскраво відобразилося в усній народній поетичній творчості). Саме 
козацтво стало тим стрижнем, навколо якого консолідувався український 
народ у бездержавний період свого існування (кінець XV − середина 
XVII ст.). Пізніше ж козаки перетворилися на своєрідний хребет 
української нації (середина XVII − кінець XVIII ст.). Навіть у тяжкий 
колоніальний час (ХІХ − поч. ХХ ст.) українців козацькі традиції 
підтримували і надихали на боротьбу за незалежність патріотів. Буремне 
ХХ ст. стало немовби ренесансом української культури. Згадаймо: 
українські січові стрільці організовувалися на запорізьких традиціях; 
українське вільне козацтво, козацькі підрозділи в арміях УНР, 
Гетьманату, Директорії − були осердям, навколо яких формувалися 
Збройні сили України в період визвольних змагань 1917−1921 рр. 
Існувало також і українське червоне козацтво під орудою більшовика 
В. Примакова, взагалі, всіх козацьких формувань (українських і 
антиукраїнських) було надзвичайно багато. Після поразки українських 
державницьких сил, здавалося, що й козацькі традиції і козацький 
визвольний дух залишиться тільки у фольклорі. Але не так сталося, як 
гадалося. Отаман січових стрільців, полковник Є. Коновалець був одним 
із засновників Організації Українських Націоналістів, оунівці стали 
фундаторами героїчної Української Повстанської Армії, наші партизани 
(наші − а не радянські!) передали естафету боротьби за українську 
державність дисидентам 50-80 років. 90-ті роки ХХ ст.: Україна знову 
виборює самостійність і разом з розбудовою молодої держави 
розпочинається відродження традицій українського козацтва, козацького 
непереможного духу! 

Українська козацька культура − складне і багатовимірне явище, що 
знайшло своє відображення в долі України та її народу. Козаки − це 
насамперед професійні воїни, які робили свою справу − воювали фахово. 
Козацько-лицарський дух (наснага) − один із найкращих здобутків 
українського козацтва. Найліпші козацькі чесноти − це патріотизм, 
волелюбність, мужність, сміливість, побратимство, разом з тим, як будь-
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яке явище козацтво мало, окрім позитивних і негативні якості: 
некерованість, анархічність, зловживання алкоголем, зрадництво тощо, 
тому нам треба підходити до козацьких надбань виважено, найкраще 
використовувати, про найгірше не замовчувати і пам’ятати1. 

Україна без національної ідеї − ніщо, це сировинний додаток для 
економічно розвинених держав. Національна ідея − це насамперед 
Самостійна Соборна Українська Держава, де, окрім незалежної, 
високорозвиненої і стабільної економіки, має бути могутній український 
культурний комплекс (мова, духовність, сім’я, родинне виховання, 
освіта, література, театр, музика, кіномистецтво, українська мережа 
Інтернету тощо). На мою думку, одним із багатьох складових 
української духовності повинні бути козацько-лицарські традиції, 
взагалі і використання їх у сучасній системі виховання молоді. 
Теперішній політико-економічний стан України − складний. Старі 
комуністичні цінності зазнали краху, але поки що існують на маргінесах. 
Нові, державницькі − лише починають утверджуватися у свідомості 
українського народу, хоча перемога Помаранчевої (Оранжевої) 
революції переконує нас у незворотності цього поступального, 
націєтворчого процесу. 

Україна потребує нових орієнтирів і козацькі традиції, я вважаю, 
ними могли б стати. Але для цього слід на найвищому державному рівні 
пропагувати козацтво, його історію, культуру, надбання (як позитивні, 
так і негативні), допомогти сучасному українському козацтву (вийти з 
“пелюшок” і перестати грати в гетьманів) знайти своє місце в націє- і 
державотворчому процесі України третього тисячоліття. Насамперед 
треба зацікавити українців своєю власною історією і козацьким 
культурним комплексом. Образно кажучи, треба розгорнути велику 
працю по створенню козацької міфотворчості. Під цим терміном автор 
розуміє процес побудови на реальних чи легендарних (казкові сюжети 
залишимо для дітей) фактах, подіях цілісної картини козацького 
минулого України на чолі з визначними політичними і військовими 
діячами, не забуваючи і за простих козаків. Молоді в період становлення 
особистості, формування характеру конче необхідний приклад для 
наслідування, т. зв. ідеал. Саме таким взірцем для пересічних українців у 
XVI − XX ст. був козак, ідеал справжнього чоловіка-воїна. Згадаймо 
радянсько-комуністичну міфотворчість: образи В. Леніна, Й. Сталіна, 
М. Островського, П. Морозова, О. Матросова, З. Космодем’янської і 
багато-багато інших. Маючи їх за взірець, виростало багато поколінь 
юнаків і дівчат з вірою в світле майбуття та з лютою ненавистю до всіх, 
хто з ними незгоден, їхня молодеча наснага, на жаль, була одним з 
стрижнів могутньої радянської людиноненависницької Імперії. У 
сучасному державотворенні слід використовувати цінні надбання 
попередників, у тому числі, вчитися у своїх супротивників. Козацька 
міфотворчість повинна втамовувати духовну спрагу широкого 

                                           
1 Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва. – К., 
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українського загалу, а для більш зацікавлених − будуть слугувати 
конкретні наукові розробки козацької тематики. Наприклад, молоде 
покоління з цікавістю подивилося б художній фільм “Дорога на Січ”, 
широко розрекламований, знятий з використанням найновіших сучасних 
технологій (стереозвук, спецефекти), збагатить себе як знаннями про 
історичне минуле України, так і морально відчує потребу стати гідними 
слави мужніх пращурів, а деякі, найбільш зацікавлені юнаки і дівчата в 
майбутньому стануть професійними науковцями та сприятимуть 
вивченню й дослідженню козацьких традицій. Національна 
міфотворчість1, це як ліки для хворого етносу, як Слово, що пробуджує 
віру нескореного народу: що ми українці не мовчазне бидло, а маємо 
свою співочу мову; не малороси, попихачі старшого російського брата, а 
окремий самодостатній народ; не хохли, девіз яких “моя хата скраю, і я 
нічого не знаю”, а європейська нація! Ми повинні нагадувати всім, а 
особливо нашій молоді: що саме на наших землях зароджувалося 
слов’янство, що Київська Русь − не колиска трьох братніх народів, а 
українська ранньофеодальна імперія; що українських козаків знали і 
поважали в Європі. На козацьких засадах була побудована Гетьманщина, 
козацький дух надихав і вів у бій вояків УНР і бійців УПА. Народ, який 
не пам’ятає свою історію, приречений на виродження і забуття. Українці 
завжди дбали про свою генетичну пам’ять: легенди, перекази, билини, 
думи, історичні пісні передавалися від покоління до покоління, 
зберігаючи рідну мову, звичаї, духовність. Спів тисяч безіменних 
кобзарів, бандуристів, лірників породив великого українського Кобзаря 
− Тараса Шевченка. Ось так усна народна творчість передала свою 
естафету “красному письменству”. Література, взагалі, має великий 
вплив на людську свідомість, особливо в тих випадках, коли той чи 
інший народ перебуває в несприятливих політичних, економічних, 
соціальних і культурних умовах. Згадаймо, яку роль відіграли романи 
Г. Сенкевича для польського суспільства в ІІ пол. ХІХ − на поч. ХХ ст. 
Розчавлена Росією та Австро-Угорщиною Польща, невдача 
антиросійських повстань, зневіра та відчай. Здається все, кінець, але ось 
з’являються книжки талановитого письменника, у яких автор переконує 
співвітчизників, що в історії Польщі були важкі часи, але нація, 
консолідувавши всі свої потуги, виживала і перемагала. В майбутньому 
національна ідея цих творів стала дороговказом, могутнім стимулом для 
багатьох поляків, які під керівництвом Ю. Пілсудського вибороли свою 
незалежність на початку ХХ ст., що, на жаль, не змогли зробити 
українці. 

Отже, Українська держава, щоб бути європейською країною, а не 
азійською колонією, повинна підтримувати і сприяти розвитку 
національної літератури, засобів масової інформації, кіно, теле-, радіо- і 
книговиробництво. Захищаючи власний інформаційний простір, 
урядовці дбають про національні інтереси і навпаки… А хто володіє 

                                           
1 Галиновський В. Міфи української політики: культурологічний аспект // Нова влада. 
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інформацією, той володіє світом взагалі, і окремо взятою країною 
зокрема. Ще на початку ХХ ст. геніальний політик В. Ленін наголошував 
у своїх промовах, що кіно, для більшовиків найголовніше з усіх 
мистецтв. У кінці ХХ − на поч. ХХІ ст. − телебачення, кіноіндустрія 
мають надзвичайно великий вплив на маси. Наприклад, польсько-
український фільм Є. Гофмана “Вогнем і мечем” попри всю 
дискусійність щодо зображення в ньому козацтва піднімає український 
дух і національну самоповагу, а вітчизняний телесеріал “Чорна рада” 
опускає все, що тільки може… Проте українське кіномистецтво має 
величезний потенціал, і якщо держава на перших порах виділить 
достатні кошти на його реанімацію, то в майбутньому воно не тільки 
окупиться і підніметься до світового рівня, а й сприятиме зростанню 
духовності, посиленню української національної ідеї. Наприклад, 
непересічний, хоча і дуже неоднозначний кінопроект режисера 
Ю.Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». Попри його перевантаженість 
постмодерністською символікою й образністю, фільм змушує 
вдумливого глядача подумати над минулим України, і повірити, а потім і 
усвідомити, що такі неординарні особистості як Іван Мазепа, були не 
зрадниками нашої Батьківщини, а борцями за її державність та майбуття. 

Сучасне українське суспільство турбує той факт, що наша молодь 
виховується і зростає на ненайкращих зразках американської поп-
масової культури, а національні ідеали в їх світобаченні майже відсутні. 
Погане знання рідної мови (спілкування між собою переважно 
російською), літератури, історії, звичаїв − норма життя для пересічної 
молодої людини. Внаслідок цього – наркоманія, злочинність, 
проституція, алкоголізм, культ насилля розквітає пишним цвітом у 
середовищі української молоді. Дівчата мріють стати топ-моделями, 
валютними повіями, а хлопці − бізнесменами, рекетирами тощо. Якщо 
перші приклади, це ще нічого, другі − викликають жах! Автор не 
стверджує, що козацькі традиції і культура стануть надійним 
дороговказом для української молоді, ні. Проте якщо вони увійдуть 
складовою й органічною частиною молодіжного світобачення, то 
поступово сприятимуть посиленню національного підґрунтя в свідомості 
українських юнаків і дівчат. З них виросте покоління українців та 
українок, які будуть поважати батька й матір, створювати міцну сім’ю, 
виховувати дітей, працювати в ім’я своєї родини і України, розвиватися 
духовно і фізично, а якщо треба − захистити Вітчизну від ворожих 
зазіхань. 

У сучасній українській культурі надзвичайно популярний історико-
художній образ Роксолани − ймовірним прототипом якого буда 
галичанка Настя Лісовська1. Проте не всі науковці вважають, що 
Роксолана-ханум була ревною патріоткою України і постійно рятувала її 
від татаро-турецьких нападів, на їхню думку, вона насамперед дбала про 
свої власні інтереси, і лише потім, опосередковано, про долю 
українських земель. Але з Роксолани зроблено майже ідеальний образ 

                                           
1 Романюк П.М. Галицький меморандум. – Львів, 1999. −  С. 170. 
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глянцевої української народної героїні, а зовсім недавно поставлено ще й 
пам’ятник в місті Рогатині1. Що ж, зараз українські “роксолани” 
надзвичайно популярні в борделях Турції, Центральної і Західної 
Європи, як не розумом і хистом, то хоча б принадами гарної вроди − 
завоюємо світ. На жаль, після своїх подорожей, ці дівчата привозять в 
Україну, окрім валюти, скалічені долі, поруйновану психіку і зіпсований 
майбутній генофонд нації. Автор вважає, що у вітчизняній історії було 
багато справжніх героїнь, які реально сприяли боротьбі за українську 
державність (княгині, шляхтянки, козачки, письменниці, учасниці 
визвольних змагань 1917-1920, члени ОУН та УПА, дисидентки тощо). 
На жаль, в Україні ще не було своєї Жанни Д’Арк, тому Франція є 
Францією, а Україна − Україною, хоча в майбутньому все може бути… 

Що стосується юнацтва, то саме для них козацькі традиції 
(патріотизм, волелюбність, мужність, фізична і духовна загартованість, 
побратимство тощо) мають стати міцним підґрунтям для формування 
стійкого характеру, сили волі та духу, міцного тіла і світоглядних 
орієнтирів. Україна останні три століття перебувала як колонія в складі 
інших держав, проте козацький дух в українців ніколи не вмирав, і 
важливим завданням сучасних науковців, освітян, політиків посприяти, 
щоб козацькі традиції допомагали молоді реалізувати свій творчий 
потенціал. 

Держава без війська − це ніщо, примара. Україна без міцної 
професійної армії − колос на глиняних ногах. Саме тому, Збройні сили 
України потребують не тільки фінансових коштів, технічного 
оснащення, а й відродження і впровадження козацьких традицій у 
модерне національне військове будівництво. А саме: українська армія 
повинна бути національною (україномовною), свідомою (знати своє 
минуле, бути гідною слави предків), високобоєздатною (оснащеною 
найновішими військовими технологіями), професійною (воювати не 
кількістю, а якістю). Зупинимося на останньому пункті. Автор вважає, 
що загальна військова повинність на зламі тисячоліть ймовірно 
вичерпала себе. Модерні армії, озброєні надпотужними мілітарними 
комплексами, потребують високоосвічених фахівців–професіоналів (від 
генерала до солдата, які готуються і проходять перепідготовку протягом 
усієї своєї служби), а не дилетантів, яких підготували за півроку в 
учбовому підрозділі (т. зв. радянська “учєбка”). Автор на все життя 
запам’ятав напис у кабіні військової машини (під час служби в 
Радянській Армії) − “Нє жмі салага, дєд всьо вижал”, що в перекладі на 
українську мову означає: не переживай, молодий солдате, за свою 
машину, твій попередник використав її потенціал на 90% і вижав з неї 
майже всі соки… 

Не секрет, що у військо зараз призиваються українські юнаки зовсім 
не підготовлені до армійської служби (фізично і психологічно). Ось тому 
постає питання про створення і функціонування т. зв. “шкіл молодих 
джур”, у яких юнаки готувалися б до військової служби. Нагадаємо, 
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джури − це українська молодь, яка проходила досить тривалий вишкіл у 
Запорізькій Січі у козаків-наставників і ставала справжніми фаховими 
воїнами1. Ці “школи молодих джур” будуть потрібними не лише зараз 
(поки в Україні зберігається загальний військовий обов’язок), а і в 
майбутньому, коли українське військо буде побудоване на професійних 
засадах і конкурс до нього буде таким, як зараз на економічний чи 
юридичний факультети ВНЗ. Козаки завжди воювали не числом, а 
умінням, отож і майбутня українська армія, побудована лише на 
професійних засадах і пронизана наскрізь козацьким духом, стане 
справжньою захисницею Української Самостійної Соборної Держави.  

На щастя, сучасна політична реальність в Україні − вселяє Віру і 
Надію в краще. Українська Помаранчева революція зі своїм гаслом 
«Разом нас багато – Нас не подолати!» не тільки підняла з колін 
українців, а й привернула увагу до нашої Батьківщини як Європи, так і 
всього світового співтовариства. Особливо приємно те, що в перших 
лавах революціонерів була українська студентська молодь. Юнаки і 
дівчати з помаранчевою символікою, весело скандуючи крокували по 
київських бульварах і вулицях, щоб зупинити знахабнілу кланово-
олігархічну владу. Помаранчева революція перемогла, але тепер цю 
перемогу слід закріпити. Ось тому освітянам у школах, коледжах, ВНЗ 
треба формувати нову політичну еліту, впливаючи на формування 
світогляду сучасної української молоді, виховуючи їх на засадах 
українознавства, націо- державотворення, де козацькі традиції повинні 
зайняти одне з чільних місць. Такі предстанвики козацької еліти як 
Д. Байда-Вишневецький, П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, 
І. Виговський, І. Мазепа − можуть і повинні бути орієнтирами для 
молодих політиків-державників в ХХІ ст2. Молодь має піти далі, не 
тільки зберегти, а й зміцнити, загартувати українську незалежність і 
передати її як естафету наступним поколінням. 

Таким чином, залучення козацьких традицій у сучасну систему 
виховання молоді – надзвичайно перспективний напрям українознавчого 
освітньо-педагогічного процесу. Козацька звитяга, волелюбність, 
патріотизм, побратимство сприятимуть утвердженню соборної держави, 
посилять національне спрямування виховного процесу юнаків і дівчат 
України ІІІ тисячоліття і допоможуть на позитивних і негативних 
прикладах вітчизняної історії становленню нової ґенерації молодих 
українських політиків, керівників, бізнесменів, учених. 

                                           
1 Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва. – К., 

1999. − С. 71-74. 
2 Белебеха І.О. Українська еліта. – Харків, 1999. − С. 95, 181. 
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В  
СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
Мета даної статті – дослідити наукові розробки провідних 

лінгвістів щодо культури мови і на підставі цього з’ясувати, що таке 
мовна культура та мовна норма. Незважаючи на тривале дослідження 
проблем культури мови та мовної норми, означена проблематика не 
втрачає своєї актуальності та важливості. 

 
Поняття українознавство широке і багатоаспектне. Воно включає в 

себе історію, культуру, політику, освіту, мистецтво тощо. Не менш 
важливою частиною загального терміна українознавство є мова, а 
точніше – культура української мови. У мові людини якнайкраще 
відображається внутрішня культура людини, її соціальний статус, її 
світогляд, переконання, ставлення до своєї Батьківщини та до свого 
народу. Людина, яка не володіє (або погано володіє) рідною мовою, 
випадає з історії та сучасності свого народу. Зрозуміти націю, зрозуміти 
її світовідчуття, менталітет, звичаї неможливо, не знаючи її мови. Ось 
чому людство намагається осягнути засоби мовної комунікації. 

Усвідомлення потреби і можливості вдосконалення мови як знаряддя 
спілкування людського суспільства сягає ще часів стародавнього світу й 
остаточно сформувалося в Європі в добу Просвітництва, коли майже в 
усіх країнах постають нормативні граматики і словники окремих 
європейських мов, обговорюється придатність цих мов для художньої 
літератури, науки і державного урядування. Суспільний характер мови, а 
також її значення як однієї з головних ознак нації неминуче спрямували 
увагу і мовознавців, і широкого загалу до питань мовної культури. Давнє 
питання – як треба, а як не треба говорити чи писати – не втрачає своєї 
актуальності. Проблеми культури мови набувають великого суспільного 
значення. 
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Проблемам культури мови присвячено чимало досліджень провідних 
світових мовознавців. Роботи В.Гумбольдта, О.Потебні, Л.Щерби, 
Г.Винокура, В.Виноградова, Б.Гавранека, Н.Косеріу, С.Ожегова, 
Б.Головіна, О.Ахманової, Ю.Бєльчикова, вчених Празького 
лінгвістичного гуртка та інших дослідників більш повно представили 
сукупність явищ, що означаються терміном культура мови (або мовна 
культура). 

В українському мовознавстві проблемам культури мови присвячені 
праці В.Сімовича, О.Курило, О.Синявського, М.Гладкого, М.Сулими, 
М.Наконечного, І.Білодіда, А.Коваль, М.Жовтобрюха, В.Русанівського, 
Н.Бабич, М.Пилинського, С.Єрмоленко. У цих роботах розглядається 
наукова проблематика культури мови як окремої галузі лінгвістики. 

Мета даної статті – дослідити наукові розробки провідних лінгвістів 
щодо культури мови і на підставі цього з`ясувати, що таке мовна 
культура та мовна норма. 

Культура мови як окрема наукова дисципліна сформувалася у ХХ ст. 
Проте основні передумови виникнення такої галузі в українському 
мовознавстві були покладені ще в ХІХ ст. роботами Олени Пчілки, 
І.Нечуя-Левицького, П.Куліша тощо. 

І.Білодід зазначав, що культура мови – це широка теоретична і 
практична дисципліна, пов’язана насамперед із стилістикою, а з 
позамовних дисциплін – із психологією та соціологією1. Про культуру 
мови як окрему наукову дисципліну писав також і В.Виноградов: “Наука 
про культуру мови або культуру мовлення являє собою теоретичну і 
практичну дисципліну (чи сферу досліджень), суміжну із стилістикою 
мови і стилістикою мовлення, яка узагальнює їх положення і висновки з 
метою живого, оперативного впливу на подальші процеси розвитку 
мови”2. 

Культура мови співвідносна з системою мови. Вона має справу з 
конкретними мовними фактами (елементами і відношеннями), які є 
найістотнішими для рідної мови, відбивають основні та характерні риси, 
без яких узагалі порозуміння неможливе. Якщо систему не можна 
безпосередньо бачити або чути, то ці факти (елементи, відношення) 
піддаються безпосередньому сприйняттю. 

Сам термін культура мови різними лінгвістами трактується по-
різному. Б.Головін говорить, що поняття культура мови має два 
семантичних аспекти: 

1) культура мови – це сукупність і система комунікативних 
якостей мовлення; 

2) культура мови – це вчення про сукупність і систему 
комунікативних якостей мовлення3. 

                                           
1 Білодід І.К. Питання культури мови // Розвиток мов соціалістичних націй СРСР. – К., 

1967. – С. 234. 
2 Виноградов В. Проблемы культуры речи // Вопросы языкознания. – 1964. – № 3. – 

С. 9. 
3 Головин Б.М. Основы культуры речи. – М.: Высшая шк., 1980. – С. 7. 



Україна – мова 
 

 157

М.Ілляш вважає, що культура мови – це, по-перше, володіння 
літературними термінами на всіх мовних рівнях, в усній та писемній 
формі мовлення – уміння користуватися мовностилістичними засобами і 
прийомами з урахуванням умов і цілей комунікації; по-друге – це 
упорядкована сукупність нормативних мовленнєвих засобів, вироблених 
практикою людського спілкування, що оптимально виражають зміст 
мовлення і задовольняють умови та цілі спілкування; по-третє – це 
самостійна лінгвістична дисципліна1. 

У “Справочнике лингвистических терминов” Д.Розенталя і 
М.Теленкової про цей термін написано:  

“1. Розділ філологічної науки, що вивчає мовне життя суспільства в 
певну епоху і встановлює на науковій основі правила користування 
мовою як основним засобом спілкування людей, знаряддям формування 
і впровадження думки.  

2. Нормативність мови, її відповідність вимогам, що стоять перед 
мовою у даному мовному колективі в певний історичний період, 
дотримання норм вимови, наголосу, слововживання, формоутворення, 
побудови словосполучень і речень. Нормативність мови включає в себе 
такі її якості, як точність, зрозумілість, чистота”2. 

Надія Бабич зазначає: “Володіння різними функціональними 
стилями, тобто здатність використовувати мовні засоби, оптимальні для 
конкретної ситуації мовлення, становить культуру мовлення”3. 
“Лингвистический энциклопедический словарь” за редакцією В.Ярцевої 
подає визначення: “Культура мови – 1) володіння нормами усної та 
писемної літературної мови (правилами вимови, наголосу, 
слововживання, граматики, стилістики), а також уміння використовувати 
виразні засоби мови у різних умовах спілкування відповідно до мети та 
змісту мовлення; 2) розділ мовознавства, що досліджує проблеми 
нормалізації з метою вдосконалення мови та як знаряддя культури”4. 

Отже, поняття культура мови має як теоретичний, так і практичний 
аспекти. Останній – практичний – аспект не може бути вичерпаний, 
оскільки виявляє себе щоразу для кожного мовця неповторно та не може 
передбачити всі можливі ситуації функціонування індивідуального 
мовлення. 

Проте культура мови не може зводитися лише до правильності та 
нормативності. Висока культура мови – це вміння правильно. точно і 
виразно передавати свої думки засобами мови. Правильним мовленням 
називається те, у якому зберігаються норми сучасної літературної мови. 
Але висока культура мовлення полягає не тільки  у дотриманні норм 
мови. Вона полягає ще в умінні знайти не тільки точний засіб для 
вираження своєї думки, а й найбільш доступний (тобто найбільш 

                                           
1 Ильяш М.И. Основы кульуры речи. – К.; Одесса: Вища шк., 1984. – С. 5-6. 
2 Розенталь Д., Теленкова М. Словарь – справочник лингвистических терминов. – М.: 

Просвещение, 1985. – С. 143-144. 
3 Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – С. 16. 
4 Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцевой. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. –С. 247. 
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виразний) та найбільш доречний (тобто той, що найбільш підходить у 
даному випадку і, таким чином, стилістично виправданий). Саме тому на 
сьогодні існує тенденція розрізняти поняття правильність мовлення та 
культура мовлення і говорити про них слід як про два ступені 
оволодіння літературною мовою та два способи володіння нею. Першим, 
нижчим, ступенем є правильність мовлення. Про правильність ми 
говоримо при оволодінні літературною мовою та її нормами. Оцінки 
варіантів на рівні правильності мовлення: правильно – неправильно. 
Другим, вищим, ступенем засвоєння літературної мови є культура 
мовлення. Про культуру мовлення можна говорити в умовах володіння 
літературним мовленням, в умовах правильності, тобто – в умовах 
володіння літературними нормами. Оцінки варіантів на рівні культури 
мовлення інші: не правильно-неправильно, але краще – гірше (або 
точніше, доречніше тощо). 

Одна з найважливіших теоретичних передумов розуміння культури 
мови – це розв`язання проблеми мовної норми. У більшості досліджень з 
культури мови центральне місце посідає правильність мови, котра 
завжди пов`язана з нормою літературної мови. Мова є правильною. якщо 
вона не порушує мовної норми; мова є неправильною, якщо вона цю 
норму порушує. Л.Скворцов називає мовну норму центральним 
поняттям культури мови і водночас однією з найскладніших проблем, 
“багатоплановість якої визначається фактами історичними, культурно-
соціологічними і власне лінгвістичними”. 

Таким чином, для культури мови теорія норми є, власне, її основною 
теоретичною базою. Як би не розглядалося питання культури мови – у 
прикладному, навчально–педагогічному, виховному аспекті чи у зв`язку 
з мисленням і психологічними факторами, – усі вони обов`язково 
обертаються навколо поняття норми. 

Мовна норма має подвійний характер: з одного боку, мовна норма є 
явищем мови, а з іншого – виступає і як явище суспільне. Суспільний 
характер норми виявляється ще сильніше, ніж суспільний характер мови 
взагалі. Адже норма нерозривно пов`язана саме з суспільно-
комунікативною функцією мови. Норма, хоч вона і є певною 
абстракцією порівняно з індивідуальним мовленням, становить разом із 
тим конкретну, прийняту в певному людському колективі мовну 
реалізацію. 

Як уже зазначалося вище, поняття культури мови є досить 
актуальним у лінгвістиці. До нього зверталися і звертаються різні 
мовознавці. Але якщо порівняти визначення мовної норми у різних 
наукових працях, то стають помітними значні відмінності у дефініціях 
цього поняття. Звичайно, такі відмінності не є наслідком помилкового 
розуміння мовної норми окремими мовознавцями, а залежать від різного 
підходу до проблеми нормативності: з погляду загальної теорії мови, з 
погляду теорії культури мови, з загальних міркувань практичної 
боротьби за мовну культуру. Отже, у поняття мовна норма часто 
вкладається неоднозначний зміст. У “Словаре лингвистических 
терминов” О.Ахманової норма визначається як “прийняте у мовленні 
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вживання мовних засобів, сукупність правил (регламентацій), що 
впорядковують уживання мовних засобів у мовленні індивіда”1. 

Ю.Бєльчиков зазначає: “Норма літературного мовлення – це єдина 
можливість або найкращий варіант правильного, зразкового 
застосування слова, фразеологізму, форми, конструкції, що мають 
відносно сталий характер у межах певного періоду літературної мови”2. 
С.Ожегов дає таке визначення цього поняття: “Норма – це сукупність 
найбільш придатних (правильних, кращих) для обслуговування 
суспільства засобів мови, яка складається як результат добору мовних 
елементів... з існуючих, наявних, утворюваних знову чи добутих з 
пасивного запасу минулого в процесі соціальної, у широкому розумінні, 
оцінки цих елементів”3. Б.Головін розглядає поняття мовна норма як 
“сукупність найбільш стійких, традиційних реалізацій елементів мовної 
структури, відібраних і закріплених суспільною мовною практикою”4. 

Отже, норму, як категорію мови, не можна ототожнювати з 
правилами, що є категорією мовознавства. Правила є дуже важливим і 
активним фактором, але вони не завжди відповідають мовній нормі і є 
менш сталими, більш залежними від багатьох, іноді випадкових 
факторів. Норма – значно ширше і складніше поняття, ніж правило або 
регламентація, навіть коли вони загалом слушно відбивають її. Мовна 
норма – це закріплені в практиці зразкового використання мовні 
варіанти (у галузі вимови, слововживання, граматичних та інших мовних 
засобів), які найкраще і найповніше з числа співіснуючих виконують 
суспільну роль. 

Ж.Марузо дає визначення норми приблизно таке саме, як і С.Ожегов, 
тобто розглядає мовну норму як “сукупність особливостей, якими 
визначається мова даного лінгвістичного колективу”5. Отже, у своїх 
формулюваннях С.Ожегов і Ж.Марузо розглядають норму як збірне 
поняття. У С.Ожегова йдеться про найбільш придатні, правильні, кращі 
мовні засоби; Ж.Марузо теж згадує про зразок, який треба наслідувати. 
Очевидно, що цим засобам протистоять менш правильні або придатні. 
Інакше кажучи, норма з цього погляду можлива тільки за наявності 
певного вибору. 

Отже, постає питання: чи можна говорити про норму, коли йдеться 
про єдиний можливий варіант, коли немає інших мовних засобів? 
Переважна більшість мовознавців схиляється до думки, що в такому 
випадку поняття норми втрачає свій сенс. Норма або відхилення від неї 
виявляється в тому чи іншому використанні (виборі, відборі) 
співіснуючих у мовній системі однозначних елементів. Там, де немає 

                                           
1 Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 

С. 270. 
2 Бельчиков Ю. О нормах литературной речи // Вопросы культуры речи. – М., 1965. – 

Вып. 6. – С. 6. 
3 Ожегов С. Очередные вопросы культуры речи // Вопросы культуры речи. – М., 1955. 

– Вып. 1. – С. 15. 
4 Головин Б.М. Основы культуры речи. – М.: Высшая шк., 1980. – С. 19. 
5 Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Пер. с франц. – М.: Изд-во иностр. 

лит., 1960. – С. 179. 
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можливостей вибору, немає і проблеми норми. Питання норми 
пов`язується з існуванням у мові не одного, а кількох однозначних або 
синонімічних елементів, що перебувають в опозиції до інших 
однорідних елементів її системи. Варіантність норми дає змогу кожному 
мовцеві добирати саме ті її засоби, за допомогою яких він може 
якнайкраще висловити свої думки й почуття. 

Норма є сукупністю найбільш стійких, традиційних реалізацій 
елементів мовної структури, відібраних і закріплених суспільною 
мовною практикою. Норма регулює вибір одного з варіантів парадигми. 
Звичайно такий вибір відбувається в тому випадку, якщо ці варіанти 
співіснують у певний період: лише одному з них мовний колектив надає 
перевагу. Норма передбачає певне оцінне ставлення мовців до 
функціонування мови. Таке ставлення формується під впливом 
літератури (її авторитетних для суспільства діячів) та науки (опис і 
кодифікація норми). Ось чому в сучасній Україні повинна приділятися 
увага не тільки питанням мовної норми як категорії лінгвістичній, а й 
мовній нормі у широкому, загальному розумінні. Художня література, 
газети й журнали, радіо й телебачення, наукові й публічні виступи 
мають бути бездоганними з точки зору мовної культури, оскільки 
формують таку культуру в широкого загалу українців. Далеко не кожен 
із пересічних громадян, нефахівців, візьме в руки словник чи підручник 
для вдосконалення свого мовлення. Швидше за все він просто візьме за 
зразок ту мову, яку чує по радіо або з екранів телевізора, якою написані 
статті в газеті або журналі, що він регулярно читає, мову, яку він почує 
навіть у рекламних роликах. 

Норма – це властивість функціонуючої структури мови, створена 
колективом, який користується даною мовою, завдяки постійній потребі. 
Саме ця потреба змушує людей віддавати перевагу одним варіантам і 
відмовлятися від інших. Разом із зростанням потреби суспільства у 
взаємній єдності міцніє мовна норма, сягаючи найвищого розвитку у 
національній мові. Норма є історично прийнятий  у даному мовному 
колективі вибір одного з функціональних парадигматичних та 
синтагматичних варіантів мовного знаку. Норма стає регулятором 
мовної поведінки людей. Норма “замовлена” самою системою і 
структурою мови, вона об’єктивна та обов’язкова для тих, хто 
користується даною мовою. Норма – це зразок, який треба наслідувати. 
Наявність зразка передбачає наявність варіантів норми і певну 
рухливість мови. Норма – поняття мови, але як зразок її оцінює вже 
колектив мовців у процесі повсякденного спілкування. Ця оцінка, 
зумовлена багатьма соціально-історичними факторами, є певною мірою 
однією з рушійних сил розвитку мови. Разом із тим норма є достатньо 
однорідною категорією, тобто нормі властива певна консервативність, 
відносна сталість. Отже, мовна норма – це складне поняття, що 
діалектично поєднує в собі дві суперечливі тенденції – до зміни і до 
сталості. Такий подвійний характер норми по-різному виявляє себе на 
різних мовних рівнях, у різних ділянках мовної діяльності. 
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Таким чином, наведений матеріал достатньо переконливо свідчить 
про об’єктивне існування і виділення у мовознавстві спеціальної галузі, 
що називається культура мови. А культура української мови нерозривно 
пов`язана і є складовою частиною загального українознавства. 

Культура мови тісно пов`язана з нормами літературної мови, 
ґрунтується на них, але не ототожнюється з ними. Нам здається 
переконливим твердження тих авторів, які відзначають дещо вищий, 
порівняно з нормативним, ступінь володіння мовою, коли ми говоримо 
про культуру мови. 

Важливим теоретичним питанням культури української мови є 
визначення, узагальнення самого предмета культури мови – мовних 
неправильностей, їх категоризація. Практична робота з виділення 
неправильностей, відхилень здійснюється як у вигляді рекомендацій, 
роз`яснень, так і у вигляді словників. Серед прикладів такої літератури 
можемо назвати “Словник труднощів української мови” за редакцією 
С.Єрмоленко, “Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно 
говорити” за редакцією О.Сербенської, “Як ми говоримо” Б.Антоненка-
Давидовича тощо. Така література є край необхідною, оскільки дає 
практичні рекомендації і розрахована не тільки і не стільки на 
україністів, а на широкий загал. Ця література зрозуміла всім любителям 
української мови, людям, не байдужим до долі рідної мови. Проте на 
нашу думку, піклування про культуру української мови має бути на 
державному рівні. Не тільки класична або сучасна українська література, 
а й засоби масової інформації мають відповідати кращим зразкам 
культури рідної мови. Незважаючи на те, що на науковому рівні культурі 
української мови приділяється увага вже понад сто п`ятдесят років, ця 
тема і сьогодні є актуальною. Актуальною вона буде лишатися стільки, 
скільки існуватиме сама українська мова. Адже предметом культури 
мови є не лише розтлумачення відхилень, а й вивчення та правильна 
історична оцінка мовних смаків, ставлення самих мовців до мовних 
явищ. Водночас це вимагає врахування численних факторів 
лінгвістичного та екстралінгвістичного характеру і заслуговує 
подальшого розгляду. 
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Паламар Л.М. (Київ) 

 
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ  

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
В ДІАСПОРІ 

 
У статті розглядається викладання української мови за кордоном як 

новий лінгвометодичний напрям, що розвивається на засадах 
української лінгвістики й методики. Автор вважає, що українська мова 
в умовах діаспори покликана виконувати функцію не лише навчальної 
дисципліни, а й бути важливим виховним українознавчим фактором, що 
допомагає здобути знання про Україну, її народ. 

 
Значні зміни в політичному, економічному й соціальному житті 

України докорінно змінили статус української мови як на Батьківщині, 
так і за кордоном, де проживають мільйони наших співвітчизників. До 
незалежності нашої держави українська мова в багатьох країнах майже 
не функціонувала у навчальних закладах усіх рівнів, за винятком 
Канади, США та ще кількох європейських країн. Лише поодинокі групи 
студентів з великими труднощами пробивалися в Україну за рідним 
словом, щоб продовжити справу своїх батьків та пращурів у себе, на 
теренах своїх держав. Споконвіків українці зберігали свою мову, 
традиції, де б вони не були, бо саме мова була тією живодайною 
криницею, що допомагала їм вижити в умовах зарубіжжя. 

Сьогодні відкрилися більші можливості відродити рідну мову. 
Етнічні українці розуміють, що саме в мові своєї нації закладений 
великий духовний потенціал, що може відповідати і вже відповідає 
найкращим зразкам людського буття. Сьогодні в Європі, Америці та й на 
інших континентах відчутний процес національного відродження, 
визнання самобутності націй, їх мов. Це стосується й української мови. 

Події останніх років дають підставу покладати великі надії на 
українську мову, що є рідною чи близькою багатомільйонному 
слов’янському світу. І це не дивно, адже українська мова є однією з 
найрозвиненіших слов’янських мов і здавна користується повагою та 
пошаною. 

Відомий філолог М.П. Алексєєв писав: „Тільки ті мови могли досягти 
в свій час дійсно світового значення і одержали універсальне 
розповсюдження, які служили рупором передової культури, 
інструментом, за допомогою якого, ті, що вивчали її чи володіли нею, 
прилучались до цієї культури, черпали із її духовних багатств”1. Саме ці 
слова можна віднести до української мови в діаспорі, бо саме вона (мова) 
була джерелом натхнення, духовним скарбом мільйонів українців, які 
мешкали і мешкають за кордоном. 

                                           
1 Алексеев М.П. Русский язык в мировом культурном обиходе // Вопросы языкознания. 

– 1984. – № 2, 3. 
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Тисячоліттями і до сьогодення українська мова привертала увагу не 
лише етнічних українців. До неї тягнулися й інші нації, різні за віком, 
віросповіданням, походженням, фахом. І це не випадково, українська 
мова  – то невмирущий скарб народу, що протягом віків випромінює не 
лише мелодійне пісенне звучання, а й складну гаму почуттів, звеличує й 
збагачує душу. У мові відображена духовна наснага, багатство, висока 
морально-етнічна культура українського народу, його щедрість, 
взаємоповага. 

Українська мова з часів незалежності стала ще популярнішою серед 
інших слов’янських мов. Вона привертає увагу багатьох представників 
світу і стає предметом вивчення у Молдові, Польщі, Угорщині, 
Німеччині, Франції, Великобританії, США тощо. Саме тут організовані 
кафедри української мови у вищих навчальних закладах, школах і т. ін. 

Українська мова виходить на арену мов міжнародного спілкування. 
Це пов’язано з авторитетом нашої держави у світі, авторитетом нашої 
науки, культури. 

Викладання української мови українцям у діаспорі та іноземним 
студентам в Україні зумовило до розробки нової галузі лінгводидактики 
„Українська мова як рідна” й „Українська мова як іноземна”, які і досі не 
знайшли належного місця серед інших дисциплін як окрема наука в 
галузі освіти. 

Сьогодні викладання української мови за кордоном можемо 
розглядати як новий лінгвометодичний напрям, що розвивається на 
теоретичних засадах української лінгвістики й методики. 

Науково-теоретичні засади цього напряму базуються як на 
досягненнях світової лінгводидактики, так і найсучасніших працях 
українських лінгвістів: М.Плющ, Л.Мацько, С.Єрмоленко, А.Грищенка, 
І.Вихованця, В.Русанівського, К.Городецької, В.Німчука, В.Жайворонка 
та багатьох інших. 

Важливим і необхідним скарбом у цьому плані є напрацювання 
українських педагогів АПН України: О.Біляєва, Т.Шелехової, 
Л.Скуратівського, М.Вашуленко, О.Хорошковської, О.Сухомлинської, 
М.Пентилюк, С.Карамана та ін. 

В успішному вирішенні ряду теоретичних та практичних питань не 
можна не використати досягнення й психологів: Л.Виготського1, 
О.М.Леонтьєва2, П.Я. Гальперіна3. 

Нова дисципліна – українська мова в умовах діаспори покликана 
виконувати функцію не лише навчальної дисципліни, а й як важливий 
виховний українознавчий фактор, що допомагає здобути знання про 
Україну, її народ. Змістом цієї науки стає: 

                                           
1 Выготский Л.С. Мышление и речь / Под ред. Колбановского В.М. – М.; Л., 1934. – 

154 с. 
2 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1971. – 584 с. 
3 Гальперин П.Я. Основные результаты исследований умственных действий и понятий. 

– М., 1965. – 267 с. 
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опис української мови з урахуванням особливостей мови країни, де 
вивчається мова, а також інших мов. Так у американських українців 
відчутний вплив російської, яка більше поширена в США; 

комунікативний мінімум, що є різним для представників різних країн, 
з урахуванням психологічних та соціолінгвістичних досліджень. 

Наприклад, особлива, по своєму унікальна доля у мови бессарабських 
українців. Серед найважливіших факторів, що визначають сучасний стан 
української мови у Республіці Молдова є звужене функціонування (в 
усній формі у вигляді місцевих говірок). Українська мова не 
використовувалась ні на державному рівні, ні в громадських 
організаціях. 

З 1991 р. розпочалося викладання української мови і це мало 
вирішальне значення, бо серед найважливіших чинників, що 
консолідують етнос, особливе місце відводиться мові. Саме мова стає 
засобом самовираження нації, зміст якої, передусім, детермінує мова. 

Мова в Молдові вивчається у багатьох школах, гімназіях, ліцеях (46 
шкіл, 18 гімназій). Нащадки українців у Молдові зберігають свою 
національну ідентичність у молдавському середовищі завдяки рідній 
мові. 

У діаспорі українці намагаються зберігати рідну мову, проте 
асимілятивні процеси дають про себе знати насамперед тому, що освіта 
українською мовою в зарубіжжі в силу об’єктивних причин не набуває 
належного значення й попиту. І лише школи, уроки української мови 
прилучають молоде покоління до витоків української духовності і в 
школі дитина вчить: „... не умовних звуків, вивчаючи рідну мову, п’є 
духовне життя і силу з рідної груді рідного слова. Воно пояснює її 
природу, як не міг би пояснити її жоден природознавець; воно 
ознайомлює її з характером людей, що її оточують, з суспільством, серед 
якого вона живе, з його історією та його прагненнями, як не міг би 
ознайомити жоден історик; воно вводить її в народні вірування, в 
народну поезію, як не міг би ввести жоден естетик” (К.Ушинський). 
Рідне слово об’єднує людей, стимулює їхній творчий і духовний 
потенціал. 

Відомий український діяч Канади Петро Саварин в одній із своїх 
доповідей дав чітку характеристику навчанню української мови на 
чужині. Про це він говорив: „Українська мова – це ключ за семи замками 
замкненого сезаму української душі, чародійний талісман, вічне Євшан-
зілля, що запахом своїм не дозволяє нам забути рідної матері, з крови й 
кости якої проходимо. Зберегти повноцінну українську культуру в іншій 
мові – неможливо, а хто перестає живитися хлібом рідної мови, 
культури, традицій тощо – раніше чи пізніше гине1. 

У зв’язку зі специфікою навчання української мови в умовах діаспори 
постійно ведуться пошуки нових технологій, нових прийомів. Серед 
нових та ефективних форм навчання української мови в діаспорі в 

                                           
1 Пулковський В. Будівничий українського життя в Канаді / Західно-Канадський 

збірник. – Едмонтон, 1999. – 311 с. 
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останні десятиліття слід виділити комунікативність, функціональність. 
Прихильниками цього напряму вважають Н.Геза, О.Леонтьєва, 
В.Скалкіна, Н.Дітмара, Р.Гарднера та ін. На противагу структурному 
підходу, де основна увага зверталася на граматичну форму вислову, 
з’явився понятійний і функціональний підходи, де за основу організації 
навчального процесу береться значення мовного явища, його 
застосування на практиці або його функцію. У зв’язку з цим у процесі 
навчання української мови пропонується така систематизація лексико-
граматичного матеріалу, де б враховувалася граматика і функція 
головних одиниць у спілкуванні, значення їх у контексті лінгвістики. 

З метою опису лінгвістичного матеріалу в комунікативному плані в 
першу чергу ставимо завдання: 

1) описати лінгвістичний матеріал для активної комунікації; 
2) виробити основні принципи комунікативного навчання; 
3) узгодити комунікативність із системністю; 
4) здійснити набір граматичного матеріалу відповідно до 

контингенту, його індивідуальних особливостей (з урахуванням 
державної мови). 

Залежно від названих вище факторів, зміст граматичного матеріалу 
виділяємо й описуємо окремо: 

1) для тих, кому українська мова є рідною, але в силу певних умов 
вони втратили її; 

2) для тих, кому наша мова близька (російська, білоруська, чеська, 
польська); 

3) для неукраїнців. 
Специфіка виділення лексико-граматичного матеріалу для різних 

контингентів слухачів спонукає до пошуків нових, активних методів 
викладання, нових логічних принципів самої організації навчання 
української мови в іноземній аудиторії. 

З метою ефективного здійснення процесу навчання української мови 
за кордоном підготовлена система підручників, посібників, навчальних 
матеріалів, в яких закладені основні принципи гуманізму. Це складна 
проблема й її слід розглядати в комплексі навчально-виховних завдань. 
Саме з цією метою добирається відповідний країнознавчий матеріал, що 
не лише несе інформацію про Україну, її народ, культуру, а й виховує 
почуття поваги до людини, викликає бажання творити добро на землі. 
Ось чому в навчальних текстах ми звертаємося до творів та наукових 
праць про Україну вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Активне використання граматичного матеріалу поряд з 
етнокультурним аспектом передбачене на всіх рівнях навчання, 
починаючи від початкового, де вивчають мову з нуля, і кінчаючи 
високим рівнем у вищих навчальних закладах. 

Залежно від рівня мовної підготовки слухачів, розвитку їхніх 
мовленнєвих умінь виділяємо важливий і цікавий з точки зору 
пізнавальної цінності матеріал. Це невмирущі пам’ятки українського 
народу, що свідчать про історичне минуле предків, їхній героїчний дух; 
це і художні твори української літератури, що ввійшли до золотого 
фонду світової літератури. 
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Вдячним матеріалом стає багата жанрова народна творчість, яка 
розвивалася в Україні ще задовго до прийняття християнства. Величезна 
кількість пісень, що дійшла до нас, стає корисним і цікавим матеріалом, 
що спонукає до вивчення української мови, викликає бажання швидшого 
і глибшого оволодіння нею. 

Оригінальність і функціональні можливості мови демонструються й 
на кращих зразках творів класичної української літератури: 
І.Котляревського, Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка, 
М.Коцюбинського, В.Стефаника та багатьох інших, чиє слово було 
відображенням мови народу, його емоцій, прагнень і почуттів. 

Слухачі різного рівня знань, переконань, віри вивчають українську 
мову в себе на батьківщині, бо бачать у ній неоціненний скарб світового 
значення. Мова і культура України – то надбання й багатство всієї 
цивілізації. Українська мова є невичерпним джерелом цікавої інформації 
про світ, людину, спосіб життя й поведінки.  

Пошуки нових методів викладання української мови, нових способів 
презентації лінгвістичних явищ призвели до нового бачення своєї місії 
як викладача української мови. 

Свої задуми реалізуємо у нових підручниках та посібниках, де 
забезпечуються необхідні знання, необхідний банк даних з питань 
граматики, історії, народознавства, літератури. 

У зв’язку з конкретними обставинами, контингентом тих, хто 
вчиться, виділяємо три основні види діяльності викладача: 

а) конструктивна, що включає добір, зміст та організацію 
навчального матеріалу; 

б) організаційна, що пов’язана з організацією діяльності викладача й 
студентів; 

в) комунікативна, яка включає комунікативну підготовку слухачів. 
В основу організації навчального процесу покладені принципи: 
а) комунікативної спрямованості, що заперечує викладання різних 

аспектів мови в їх лінійній послідовності. Вона передбачає 
функціональне розташування матеріалу, його реальну роль у 
практичному використанні; 

б) комплексний розвиток усіх видів мовної діяльності. 
Успішному засвоєнню виділеного матеріалу сприяє і врахування 

національних особливостей слухачів, специфіки їхньої мовної системи. 
З метою вдосконалення комунікативної й країнознавчої 

спрямованості навчального процесу з української мови необхідно 
всебічно розробляти: 

індивідуальний та особисто-діяльний принципи навчання іноземних 
студентів і тих, що вивчають українську мову як споріднену; 

удосконалювати методичні основи виділення типів навчання, 
надаючи особливу увагу колективним формам роботи: інтенсивним 
формам роботи та самостійному навчанню; 

ширше запроваджувати технічні засоби навчання, включаючи відео 
та комп’ютерну техніку; 

використовуючи засоби масової інформації (радіо, телебачення, кіно, 
пресу); 
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активніше використовувати мовне оточення, що сприяє швидшому 
засвоєнню необхідної лексики та граматичних явищ. 

Практику курсового навчання Київського університету широко 
впроваджують у Гарвардському університеті (США), Будапештському 
(Угорщина), Краківському (Польща) та ін. Практика курсового 
короткотермінового навчання в Україні є важливим засобом розвитку й 
зміцнення взаєморозуміння між народами. Ця  праця сприяє не лише 
поширенню української мови в світі, а й утвердженню її статусу як 
міжнародної. 

З метою підвищення ефективності викладання української мови як 
нерідної вважаємо за потрібне: 

1. Скоординувати зусилля різних колективів вузів і спрямувати їх на 
розробку фундаментальної граматики функціонально-комунікативного 
типу для викладача і різних контингентів студентів. 

2. Розгорнути роботу на виявлення та вивчення, використання в 
навчальному процесі диференціюючих параметрів побудови змінної 
моделі навчання, що передбачає: врахування комунікативних потреб та 
індивідуальних особливостей тих, хто вчиться, різних аспектів навчання; 
використання інтенсивних методик у короткостроковому й тривалому 
навчанні, ідеї проблемності й гуманізації навчання; переосмислення ролі 
й місця самостійної роботи студентів та вдосконалення форм контролю; 
можливість проведення аспектних занять, спецкурсів, перекладу; 
розширити лінгвістичне вивчення формально-смислової структури та 
комунікативної спрямованості наукових текстів, що представляють мову 
тієї чи іншої спеціальності; продовжити розробку типології текстів, що  
відповідатимуть комунікативним вимогам різних контингентів студентів 
у науковій сфері спілкування. 

Оцінюючи значення логіко-семантичного принципу для комунікації 
усною українською мовою, ми враховуємо такі показники: 

зміст та інформативну цінність матеріалу та висловів; 
логіку висловів; 
творчий характер відповідних слухачів; 
спонтанність мови; 
граматичне оформлення мови; 
вміння слухачів володіти увагою аудиторії; 
активність студентів. 
Отже, логіко-семантичний принцип збуджує інтерес у студентів до 

змісту та мовної сторони навчальних матеріалів, сприяє високому 
розвитку спонтанного мовлення іноземних слухачів та максимально 
мобілізує розвиток мовленнєвих дій. 

В основу методики презентації граматичного матеріалу покладений 
функціонально-комунікативний метод, що сприяє інтенсивному 
засвоєнню основ української мови. 

З метою інтенсивного здійснення цих планів визначаємо рівні знань 
студентів, що сприяє більш ефективному засвоєнню змісту матеріалу, 
який знаходиться в тісному зв’язку з метою навчання, принципами та 
формами його організації, технологією засвоєння.  
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Проблема оволодіння мовою пов’язана з проблемою аспектизації – 
основними підрозділами змісту: фонетичним, лексичним, граматичним, 
стилістичним. 

Розглядаючи зміст, зверталася увага на такі фактори:  
1) фактичний матеріал, що відображає програму та навчальні плани 

студентів різних спеціальностей; 
2) властивості й специфічні риси української мови; 
3) методи дослідження й наукового мислення; 
4) вправи та завдання, спрямовані на розвиток пізнавальної 

діяльності студентів, підвищення їхнього інтелекту. 
При виділенні змісту враховувався принцип необхідності й 

частотності граматичних явищ. Основна увага звернена на 
функціональні особливості конкретних мовних явищ, бо граматичні 
відносини сприяють вивченню мови. Такий підхід до змісту 
граматичного матеріалу відрізняє наші практичні граматики від 
традиційних, які в своїй основі базуються на всій системі мовних явищ. 

Специфікою основного змісту граматики стає не вся система 
навчального матеріалу, а найнеобхідніші, найважливіші його 
компоненти. 

Враховуючи досвід визначних лінгвістів-теоретиків та практиків, ми 
при доборі й описи граматичного матеріалу враховуємо рівень знань 
студентів, їхні психологічні особливості та загальний розвиток. 

Лінгвістичні факти й закономірності визначаються уже самим 
змістом і повинні забезпечити певне коло знань для конкретного, а саме: 
функції мови, знання про мову, орфографічні та пунктуаційні правила. 

Відображений матеріал повинен активізувати навчальну діяльність 
дорослих, що сприяє мовному й духовному розвитку особистості. 

Зміст граматичного матеріалу для кожного контингенту різний.  
Для носіїв мови – це один рівень, для носіїв спорідненої – інший, для 

іноземців – ще інший. Отже, зміст навчального матеріалу специфічний 
для кожного контингенту. 

Проте не менш важливу роль відіграють і методи навчання. Серед 
методів особлива увага надається: проблематичному, історичному, 
порівняльному, описовому, пізнавальному, систематичному та іншим.  

Для нашої аудиторії найбільш вживаним є інтенсивний метод, мета 
якого – за короткий час навчити комунікативної діяльності у необхідних 
для навчання сферах життя. 

Комунікативно-орієнтоване навчання вимагає нової моделі 
викладання української мови. На новому граматичному матеріалі 
відпрацьовується один з основних методів навчання – комунікативно-
функціональний, який є особливим методом розвитку зв’язного 
мовлення. 
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Груба Т.Л., Лещенко Г.П. (Рівне) 

 
ІНТЕГРАТИВНИЙ ХАРАКТЕР  

ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОГО 
(СОЦІОКУЛЬТУРНОГО) КОМПОНЕНТА  

НОВОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
Стаття присвячена актуальній методичній проблемі – визначенні 

інтегративного характеру шляхів реалізації етнокультурознавчого 
(лінгвокраїнознавчого, соціально-культурного) компонента нового 
змісту навчання української мови. На основі аналізу нормативних 
документів, наукової літератури з’ясовується зміст та основні 
компоненти лінгвокраїнознавчої лінії, репрезентується модель її 
реалізації. Основна увага приділяється роботі з системою спеціально 
дібраних текстів народознавчого характеру, наводяться критерії 
відбору текстів, вимоги до побудови системи вправ та завдань до них, а 
також приклади завдань, що мають комплексний характер, дають 
можливість поєднати зовнішню і внутрішню інтеграцію. 

 
У сучасних умовах розвитку української державності, відродження 

національної культури та освіти, одним з головних завдань, що входить 
у програму реформування змісту навчально-виховного процесу є 
національно-мовне виховання особистості. 

Відповідно до мети та пріоритетів мовної освіти зміст навчання 
поділяється на чотири змістові лінії, серед яких велике значення має 
етнокультурознавча або соціокультурний компонент нового змісту 
навчання, який пропонує основні напрямки збагачення учнів здобутками 
національної культури, формування їхніх цілісних орієнтацій, 
особистісний розвиток. 

Етнокультурознавчий компонент передбачає плекання в українських 
дітей гордості за свій народ та рідну українську мову, бажання вчитися, 
аби оволодівати її національними скарбами. Українознавчий аспект один 
із пріоритетних у перебудові освіти в Україні. Суть його зводиться до 
того, що саме рідна мова є засобом пізнання самого себе, як 
представника української нації, свого народу, його історії та культури. 
Реалізація цього аспекту у викладанні рідної мови, сприятиме 
формуванню національної свідомості, світогляду учнів, а це є одним із 
завдань предмета.  

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена запитами 
суспільства на підвищення результативності навчання, формування 
національно-свідомої мовної особистості, мовленнєвих та 
комунікативних умінь на етнокультурознавчому матеріалі в учнів 
середніх та старших класів.  
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Таким чином, мета нашої наукової розвідки полягає в теоретичному 
обґрунтуванні та експериментальному підтвердженні основних шляхів 
реалізації етнокультурознавчого підходу до вивчення мови.  

На думку укладачів програм, підручників, авторів Концепції мовної 
освіти ДС, культурологічна змістова лінія сприятиме: становленню 
сучасного світоглядного уявлення про світобудову, природу, 
суспільство, людину; ознайомленню в концентрованій формі з основним 
культурним набутком рідного народу і людства в цілому; розвитку 
духовної сфери особистості, зокрема, вихованню патріотизму, 
моральних переконань, відчуття прекрасного; виконанню нетрадиційних 
форм роботи на уроці (урок-подорож, урок-пісня, урок-дидактична гра); 
урок-пісня, урок-дидактична гра); великим можливостям використання 
різного типу предметної інтеграції (українська мова – історія, українська 
мова – образотворче мистецтво, українська мова – народознавство, 
українська мова – музика). 

Отже, підвищенню ефективності роботи над шляхами реалізації 
етнокультурознавчого компонента нового змісту навчання (формуванню 
світоглядного уявлення про світ, природу, суспільство, людину, 
ознайомленню з основним культурним набутком народу, розвитку 
особистості, вихованню патріотизму та моральних переконань) сприяє 
оптимальне поєднання різних методів та прийомів навчання й інтеграції 
навчання1. 

Методологічну основу дослідження склали: Державна національна 
програма „Освіта”; „Національна доктрина розвитку освіти”; Державний 
освітній стандарт з української мови; основні положення теорії пізнання; 
дидактичні та гуманістичні принципи освіти; ідеї сучасних концепцій 
навчання української мови і педагогічних технологій, розробки 
вітчизняних і зарубіжних педагогів, психологів і методистів із 
досліджуваної проблеми2. 

Новизна полягає в поєднанні системно-мовного підходу, на який 
орієнтовані чинні програми та підручники, комунікативно-діяльнісного, 
що є провідним у реалізації мети і нового змісту навчання; 

                                           
1 Бiляев О., Скуратівський Л., Симоненкова Л., Шелехова Г. Концепція навчання 

державної мови в школах України // Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 37. 
2 Бiляев О., Скуратівський Л., Симоненкова Л., Шелехова Г. Концепція навчання 

державної мови в школах України // Дивослово. – 1996. – № 1; Гайдар Т. Жанри фольклору 
та відображення в них виховного ідеалу українців // УМЛШ. – 2002. – № 3. – С. 9-12; 
Державний освітній стандарт. Українська мова // Дивослово. – 2004. – № 4; Крука М. 
Український менталітет і дидактичні матеріали шкільних підручників // Дивослово. – 1996. 
– № 2; Мельничайко В.Я. Аспекти лінгвістичного аналізу художнього тексту // Дивослово. 
– 1999. – № 9; Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К.: 
Шкільний світ, 2001. – 16 с.; Онкович Г. Лінгвоукраїнознавство на уроках з розвитку 
мовлення // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 2. – С. 7-16; Програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів // Рідна мова (5-11 кл.). – К., 2001; Симоненкова Л. 
Формування національно-мовної особистості на уроках мови // УМЛШ. – 2000. – № 10. – 
С. 1; Стельмахович М.Г. Етнопедагогічні основи методики української мови // УМЛШ. – 
1993. – № 5-6. – С. 19-25; Ужченко В.Д., Неживий О.І. Дидактичний матеріал з 
народознавства на уроках української мови // Українська мова і література в школі. – 1993. 
– № 1; Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної // Початкова 
шк. – 1998. – № 6. – С. 42. 
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функціонально-стилістичного, що дає можливість показу 
функціонування мовних одиниць у мовленні, підходів до вивчення 
рідної мови в школах різних типів. 

Теоретичні засади дослідження. Для дослідження проблеми реалізації 
етнокультурознавчого компонента на уроках української мови були вивчені 
праці та публікації, присвячені цьому аспекту: М.Голуб, Т.Коршун, Т.Левченко, 
Н.Смольської, В.Шелехової, М.Кучинської, Т.Гайдара, О.Глазової, Т.Донченко, 
В. Ужченко. Тематика використання праць опирається на дослідження методики 
інтегративного вивчення української мови, збагачення мовлення учнів 
етнокультурознавчою лексикою, побудови системи вправ, використання малих 
фольклорних жанрів на уроках української мови, удосконалення проведення 
навчальних переказів на текстах українознавчої тематики та ін. 

Дослідженням шляхів реалізації етнокультурознавчого компонента нового 
змісту навчання займається багато науковців. У фахових часописах з’являються 
цікаві й глибокі публікації, присвячені окремим аспектам вирішення питання. 
Серед дослідників нового компонента навчання можна назвати М.Голуб, 
Т.Коршун, Т.Левченко, Н.Смовську, М.Кучинську, Т.Гайдар, Г.Лещенко, 
Т.Донченко та ін. Жодної монографії, де комплексно розглядалася досліджувана 
нами проблема, не існує. 

Огляд критичної літератури спостереження за навчальним процесом та 
апробація власної методики довели, що основними шляхами реалізації 
етнокультурознавчого компонента нового змісту навчання можуть стати:  

1) добір текстів українознавчої тематики різних жанрів і стилів мовлення;  
2) використання спеціальної системи вправ з метою збагачення мовлення 

учнів українознавчою лексикою;  
3) використання усної народної творчості;  
4) застосування народознавчих матеріалів для проведення навчальних 

переказів, диктантів, уроків зв’язного мовлення;  
5) укладання тематичних словників етнокультурознавчої лексики;  
6) широке використання можливостей зовнішньої та внутрішньої інтеграції, 

проведення інтегрованих уроків. 
Аналіз мети, змісту і структури культурологічного компонента, критеріїв 

його засвоєння засвідчує, що ядро змістової лінії становлять тексти 
українознавчої тематики, у тому числі усної народної творчості. 

Вивчення літератури з проблеми використання фольклорних жанрів 
засвідчив, що їм притаманна ціла низка специфічних рис, які надзвичайно 
приваблюють учнів, а саме: невеликий за обсягами текст; доступність змісту; 
захоплюючий сюжет; використання художньо-зображувальних засобів мови; 
барвистість; виразність; ритмічність; легкість для запам’ятовування; легкість для 
використання та відтворення; максимальна наближеність до життєвого досвіду1. 

Одним з найважливіших напрямів реалізації етнокультурознавчого 
компонента є добір системи тематично об’єднаних текстів різних типів та стилів 
мовлення для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності та створення системи 
завдань до них, що передбачає: 

1) добір словничків слів, виразів до цих текстів, що сприятимуть 
збагаченню мовлення учнів тематично згрупованою етнокультурознавчою 
лексикою, слугуватимуть опорою для побудови власних висловлювань; 

2) добір до текстів тематично об’єднаних прислів’їв, приказок, загадок, 
фразеологізмів, які можна використовувати для ілюстрації думок; 

                                           
1 Гайдар Т. Жанри фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців // 

УМЛШ. – 2002. – № 3. – С. 9. 
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3) побудова системи ситуативних завдань, що слугували б створенню 
власних монологічних висловлювань різних типів і жанрів мовлення; 

4) застосування у навчальному процесі елементів народних ігор; 
5) використання на уроках мови різного типу інтеграції: предметної, 

діяльнісної та тематичної; 
6) застосування нетрадиційних форм проведення уроків української мови. 
Отже, система вправ і завдань до текстів народознавчої тематики повинна 

характеризуватися такими основними якостями: 
- різнобічністю, що дає змогу враховувати різні фактори її використання в 

навчальному процесі, цілеспрямовано формувати компоненти комунікативної та 
соціальної  діяльності; 

- методичною визначеністю, що відображає особливості вивчення 
навчального матеріалу; 

- цілісністю, зорієнтованою на розвиток усіх компонентів навчання; 
- органічністю, вираженою в тому, що система вправ і завдань є складовою 

частиною системи роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів1. 
Ефективним естетико-виховним засобом, що відповідає концептуальним 

засадам гуманістичної педагогіки і набуває особливої актуальності в умовах 
кризи навчання та виховання, девальвації суспільних цінностей у нашій країні є 
фольклор. Саме у фольклорі найяскравіше відображено й найкраще збережено 
традиційний виховний ідеал українського народу, втілено його у 
високохудожній, образній формі, доступній для сприймання і розуміння навіть 
найменшими слухачами. 

У новому Державному стандарті базової  і повної середньої освіти 
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24) 
визначено основний зміст соціокультурної змістової лінії. Вона містить 
відомості про особливості національної культури, звичаї, традиції, свята; 
визначних діячів, суспільно-політичні події, державну символіку; побут 
населення міст, сіл, культурно-архітектурні пам’ятки, музеї, театри тощо. 
Найбільш відомі фольклорні твори рідного народу і лексеми, фразеологізми, 
афоризми як відображення народного досвіду, особливостей національного 
характеру, їхній етнокультурний колорит2. 

Внаслідок реалізації цієї змістової лінії учні отримують знання особливостей 
національної культури; уміння використовувати ці знання та знання, набуті під 
час вивчення інших предметів у власному мовленні, пояснювати значення слів, 
найуживаніших усталених виразів, помічати й пояснювати слова й вирази, 
читати напам’ять найвизначніші народнопоетичні твори, які відбивають 
особливості матеріальної й духовної культури народу, його світобачення; 
дотримуватися правил мовленнєвої поведінки відповідно до загальнолюдських 
норм та національної специфіки культури. 

Отже, аналіз нормативних документів та фахової літератури дав нам 
можливість побудувати таблицю „Шляхи реалізації етнокультурознавчого 
компонента нового змісту навчання української мови”, що відображає сучасні 
тенденції інтеграції у сфері викладання української мови як рідної і як державної 
(зовнішньопредметної: мова-література – історія-образотворче мистецтво та інші 
предмети гуманітарного циклу; внутрішньопредметну, що охоплює різні мовні 
рівні та сприяє збагаченню словникового запасу етнокультурознавчою лексикою, 
удосконаленню граматичного ладу мовлення, розвитку всіх видів мовленнєвої 
діяльності).  

                                           
1 Мельничайко В.Я. Аспекти лінгвістичного аналізу художнього тексту // Дивослово. – 

1999. – № 9. – С. 7. 
2 Державний освітній стандарт. Українська мова // Дивослово. –2004. – № 4. – С. 4. 





Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 174

Основними критеріями відбору текстів для використання їх на уроках 
мови є: 

Країнознавчий (соціальної і хронологічної гомогенності, 
соціологічної компетентності, культурної репрезентативності), тобто 
наповненість тексту відомостями про злободенні проблеми екології 
природи і людини, тематична і жанрова їх різноманітність, достовірність 
інформації. 

Лінгвістичний або мовний (соціально-групової репрезентативності, 
стилістичної гетерогенності, хронологічної гомогенності) . Дібрані 
тексти мають давати повне уявлення про основні функціональні стилі 
сучасної української мови, кожен текст характеризуватись основними 
стильовими ознаками – наукового, художнього, публіцистичного стилю. 
Крім того, текст має бути насиченим комунікативно-значущою 
лексикою відповідної тематичної групи для збагачення словникового 
запасу дітей, мовними явищами, які вивчаються на уроці, для 
лінгвістичного аналізу. 

Едукаційний (виховний). Найкращі зразки художніх творів не 
можуть не зворушити дитячого серця своїми чистими помислами, 
любов’ю до всього живого, почуттям милосердя, докором людям за їхню 
жорстокість і бездуховність. Використання дидактичних текстів 
екологічного спрямування допоможе учням усвідомити себе часточкою 
природи, часточкою Всесвіту. 

Комунікативний (можливість формування комунікативних умінь на 
базі дібраних текстів). Добір “предметних” текстів, зміст яких базується 
на ситуаціях, що входять до предметно-тематичних галузей з відносно 
чітко окресленими межами – науково-технічні й художні тексти, казки, 
легенди, публіцистичні замітки тощо. Текст має, з одного боку, легко 
сприйматись зорово або на слух (читання, аудіювання) для формування 
вмінь у рецептивних видах мовленнєвої діяльності. З іншого боку, 
дібраний текст повинен легко переказуватись, стимулювати дітей до 
складання діалогів і монологічних висловлювань на базі цього тексту 
(продуктивні види мовленнєвої діяльності: говоріння і письмо). Тексти 
мають бути проблемного характеру, щоб учні вчилися мислити, 
аргументовано доводити свою точку зору. 

Доступність тексту для певного віку. Як відомо, занадто складні 
тексти можуть викликати розчарування учнів, позбавити їх віри в успіх. 
З іншого боку, занадто легкі тексти також небажані, оскільки відсутність 
моменту переборення труднощів негативно відображається на 
зацікавленості учнів видами діяльності з текстом, втрачає розвивальну 
функцію у самому процесі навчання мови. 

Зазначені вимоги до текстів дають змогу зробити процес навчання 
рідної мови дійсно результативним. 

Результати дослідного навчання засвідчують ефективність 
запропонованої методики, що передбачає роботу на основі системи 
текстів народознавчої тематики, одночасне формування лінгвістичних, 
мовленнєвих, комунікативних умінь, удосконалення усіх видів 
мовленнєвої діяльності і як кінцеву мету – формування національно 
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свідомої мовної особистості. Потребує спеціальних досліджень методика 
реалізації кожного із зазначених нами напрямів. 
 
 
 

Науменко Н.В. (Київ) 
 

МОТИВИ МОВИ ТА МОВЛЕННЯ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
У статті досліджуються мотиви мови та мовлення в українській 

дитячій літературі. Автор переконаний, що залучення до навчального 
процесу творів про мову має на меті не лише глибше засвоєння 
навчального матеріалу, а й духовне значення, виховання у школярів 
вміння володіти словом і розуміти його. 

 
Художня література – це барви й музика слова. Українська література 

– це писемна форма відтворення мистецтва слова, освоєння 
навколишнього світу шляхом звукосполучення, ритмічної організації 
мовленнєвих знаків. 

Література – завжди політ фантазії, тому поетичний світ 
відкривається вже перед малюком, артистом і фантазером. Особливими є 
поетичні образи для дітей. Від “дорослої” поезії їх відрізняє доступність, 
що враховує невеликий життєвий досвід і мовну практику дитини. З 
раннього віку постає уявлення маленької людини про навколишній світ, 
витворене за допомогою експресивних поетичних символів. Мовно-
словесна гра збуджує інтерес до довкілля та усвідомлення свого місця в 
ньому, поступово вводить дитину в сферу наукових проблем сучасності.  

Ще на початку ХХ ст. у праці “Граматика малої Лесі” Іван Огієнко 
зазначав, що навіть складний матеріал можна подати дитині цікаво й 
зрозуміло. Для цього він використовував самостійно складену казку чи 
розповідь, показавши, що будь-який матеріал, доволі складний для 
учнів, можна викладати в доступній формі, а не сухо, нудно, 
незрозуміло. І.Огієнко рекомендував через мовленнєву діяльність 
стимулювати розвиток дитини1. 

У праці “Стиль дитячої літератури” А.Макаренко твердив: “Наукові 
відкриття, найскладніші деталі техніки, найголовніші проблеми моралі 
можуть бути запропоновані дитячій увазі. І цю увагу завжди зустріне 
письменник, якщо він розкаже про все це у простому сюжетом і 
складному дією творі”2. 

Цю тезу логічно продовжує висловлення А.Давидова, сучасного 
дитячого письменника, автора книжок про взаємини людини й природи: 

                                           
1 Цит. за працею: Москаленко А.М. Культура спілкування: українознавчий аспект // 

Українознавство – наука самопізнання українського народу. Матеріали Х щорічної 
Міжнар. наук.-практ. конференції. – К.: НДІ українознавства, 2001. – С. 195. 

2 Макаренко А.С. Стиль дитячої літератури // Українська дитяча література: 
Хрестоматія: В 2-х кн. – К.: Вища шк., 1992. – Кн. 2. – С. 12. 
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“Треба так розповісти про незвідане, щоб сухі формули чи складні 
наукові поняття стали не лише зрозумілими, а й зацікавили юного 
читача”1. Цим пояснюється велика популярність художніх творів і 
часописів із елементами наукового стилю, які допомагають маленькому 
дослідникові орієнтуватися в складних системах понять і явищ обраної 
ним науки. 

Надзвичайно актуальними й важливими у визначенні духовно-
світоглядних орієнтирів нинішнього покоління є художні твори, у яких 
різноманітними засобами образності показано питання мови та мовлення 
людини. “Тільки той, хто може осягнути своїм розумом і серцем красу, 
велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного 
слова, хто дорожить ним як честю рідної матері, як колискою, як добрим 
ім'ям своєї родини”, – говорив В.Сухомлинський2. Будь-яка людська 
діяльність, у тому числі й пізнавальна, починається з мови. А тому 
розвиток та формування естетичних ідеалів і почуттів, емоційного 
сприйняття духовної й матеріальної культури, засвоєння поняття краси 
та усвідомлення її еталонів посідають чільне місце у становленні 
цілісної особистості ХХІ століття. 

На всіх рівнях сучасної освіти – вищій, середній, початковій – 
об'єктом вивчення, постійних спостережень і суджень стає українська 
мова, її естетична цінність, можливості рідного слова у показі довкілля, 
відкритті людської сутності, а також мови як такої. Тому твори, 
мотивами яких є мова, мовлення, є головними в побудові 
українознавчого контексту нинішньої гуманітарної освіти, а саме – 
вироблення в учнів критеріїв оцінювання естетичних можливостей 
рідної мови3.  

Питання естетичного виховання засобами словесного мистецтва, роль 
художньої творчості у засвоєнні навчального матеріалу з мови 
досліджували багато науковців – педагогів, психологів, філологів. Серед 
них – Л.Айдарова, О.Аксьонова, Н.Бібік, М.Вашуленко, С.Жупанин, 
Є.Квятковський, П.Кононенко, О.Король, О.Мазуркевич, В.Мацько, 
О.Нікіфорова, О.Скрипченко. Всі вони наголошували на тому, що слово 
– вагомий засіб розвитку дитячої особистості, формування її 
мовленнєвої культури.  

Зокрема, Н.Миропільська зазначає, що засвоїти духовні цінності 
українського народу, географічні та історичні реалії в їхньому 
культурно-естетичному аспекті, систематизувати та закріпити лексику, 
що відбиває національно-культурний компонент семантики, допоможе 
принцип лінгвокультурології4. 

                                           
1 Давидов А. Про науково-художню літературу // Там само. – С. 19. 
2 Горбачук В.М. Барви української мови. – К.: Видавн. дім “KM Academia”, 1997. – 

С. 251. 
3 Кононенко В.І. Ціннісні орієнтації у викладанні української мови // Цінності освіти та 

виховання: Науково-метод. зб. / За заг. ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Вид-во Академії 
педагогічних наук України, 1997. – С. 165. 

4 Миропільська Н.Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: Теорія і 
практика. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – С. 97. 
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Складовими процесу лінгвокультурологічного виховання учнів ми 
вбачаємо твори мовознавчого спрямування, особливо ж – поетичні, 
авторами яких є Л.Глібов, О.Олесь, П.Тичина, М.Рильський, 
М.Познанська, О.Підсуха, М.Пригара, Д.Білоус, М.Вінграновський, 
І.Малкович, С.Олійник, Л.Мовчун. На нашу думку, вони відзначаються 
такими методико-виховними чинниками: 

високий ідейно-художній рівень, що справляє сильний емоційний 
вплив на читача; 

доступність наукових, зокрема – мово-, людино- та природознавчих 
критеріїв для певних вікових категорій читачів; 

відображення краси й довершеності художньої форми рідного слова, 
відчуття й вироблення засад естетичного світобачення; 

розвиток мислення й аналітично-пізнавальних можливостей 
особистості через текст; 

сприяння інтенсифікації навчального процесу й самостійної наукової 
роботи над словом на уроках української мови та літератури; 

удосконалення мовної грамотності. 
Тому метою нашої роботи є ствердження визначальної ролі художніх 

творів, збудованих на лінгвістичних образах, у вивченні української 
мови та писемності. Особливу ж увагу приділяємо поезії – в силу не 
лише специфічного емоційного впливу на читача, а й тому, що ритм і 
рима поетичного твору мають “мнемотехнічну функцію”1, а отже, 
сприяють запам'ятовуванню мовних законів і правил. 

“Слова в неосяжній скарбниці лексичних багатств мають тільки їм 
властиву, неповторну будову та значення і разом з тим тісно зв’язані між 
собою нитками походження, звучання, змісту, граматичних 
особливостей. Уважніше прислухайтеся до слів, пильніше придивіться 
до слів, і ви побачите, наскільки це складна і своєрідна система із лише 
їй властивими закономірностями; ви переконаєтесь, що світ звуків і слів 
не менш цікавий, ніж світ тварин і рослин, мінералів і небесних тіл. 
Адже за кожним словом – ціла історія”2. Таким спільним знаменником 
можна було б поєднати численні твори сучасної дитячої літератури – 
наукової, публіцистичної, художньої, у яких головними мотивами 
виступають мова та мовлення.  

До творів дитячої літератури справедливо відносять поезії 
Олександра Олеся “Рідна мова в рідній школі”, Павла Тичини “Слово 
наше рідне”, Максима Рильського “Мова” (“Як парость виноградної 
лози...”), Володимира Сосюри “Юнакові”, Дмитра Павличка “О рідне 
слово, хто без тебе я?” та деякі інші3. Адже в них засобами поетичної 
образності визначаються взаємодія мови й мовлення, мови й мислення, 
їх важливість для формування світогляду школяра. 

Однак у нашому дослідженні головний акцент робиться на творах, у 
яких у дотепній віршованій формі подаються правила на засвоєння 

                                           
1 Семенюк Г.Ф., Гуляк А.Б., Бондарєва О.Є. Версифікація: Теорія і практика 

віршування: Навч. посіб. – К.: НВЦ “Київський університет”, 2003. – С. 124. 
2 Передрій Г., Карпенко Т. У світі звуків та слів. – К.: Богдана, 1998. – С. 4. 
3 Див.: Українська дитяча література. – Кн. 2. – 286 с.; Барви української мови. – 304 с. 
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лексики, морфології, синтаксису української мови, обігруються її 
основні компоненти, норми та стилі. У цьому контексті закономірно 
з'являється постать Дмитра Білоуса, чия поезія має виховне, педагогічне 
значення у вивченні рідної мови. 

Академік АПН України О.Мазуркевич стверджував, що Д.Білоус 
своєю поетичною мудрістю, кришталевою чистотою мови і самоцвітом 
образів невтомно і повсякчас вершить істинний подвиг, самовіддано й 
захоплено наснажуючи нас то з його соковитих книг, то з живого слова у 
всенародному радіоуніверситеті.   

Усвідомлення читачем символіки української мови, її звуко-
кольорового та емоційного забарвлення починається з назв книжок та 
окремих творів Д.Білоуса: “Диво калинове”, “Чари барвінкові”, “Їжакова 
канцелярія”, “Ромен хіба не родич Рима?”; “Це ж як вірш!”, “Хто сказав, 
що наша мова груба?”, “Що значить коника пасти?” тощо. 

Сам автор свого часу пояснював задум книги “Диво калинове” так: 
“У нас була одухотворена родина, не байдуже ставилася до рідної мови... 
Спочатку визрівала у мене думка написати про мову для дорослих. Та 
згодом, розміркувавши, бачу, що під цим кутом зору для дітей ніхто не 
писав. Ось так і з'явилася книга”1. 

“Дивом калиновим” поет називає саму українську мову: 
Ти постаєш в ясній обнові,  
Як пісня, линеш, рідне слово. 
Ти наше диво калинове, 
Кохана материнська мово!2  

Такою само метафорою позначаються й частини мови у вірші з 
промовистою назвою “Злитки золоті”: 

Як намистини, диво калинове –  
Частини мови!.. 

Далі йде образне осмислення лексичного значення кожної частини 
мови, відбиті в її назві (іменник – “імення”, прикметник – “прикмета”, 
числівник – “число”, дієслово – “діє слово”, прислівник – “при слові”). 
Принагідно зауважимо, що таке образне навантаження притаманне лише 
українським назвам частин мови. Приміром, російське “глагол” має 
пряме значення “говоріння”, “слово”; англійське “verb”, італійське 
“verbo” тощо походять від латинського “verbum” – “слово”. Підкреслено 
архетипні значення власне українських мовних термінів, переходячи в 
мову поезії, отримують більшу пізнавально-виховну цінність: озвучене, 
оживлене слово ще краще, емоційніше сприймається читачами, особливо 
– дітьми. 

Лев Толстой говорив про нашу мову так: “...я дуже люблю вашу 
народну українську мову гучну, цвітисту і таку м'яку. У вашій мові 
стільки поетичних слів ніжних, сердечних: ясочко, зіронько, квітонько, 
серденько”. На підтвердження цього вислову наводимо цитату з вірша 
Д.Білоуса “Хто сказав, що наша мова груба?”: 

                                           
1 Мацько В.П. Чародій дива калинового. – Хмельницький: Просвіта, 2000. – С. 4. 
2 Білоус Д.Г. Диво калинове. – К.: Веселка, 1988. – 159 с. 
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Де іще від матінки-матусі 
Ти почуєш спатоньки-спатусі? 
Ну яка на світі знає мова 
Зменшувальні форми дієслова?.. 
Де ще в світі є така країна, 
Як терпляча Україна-ненька, 
Щоб і тих, хто їй завдав руїни, 
Звала незлобиво – воріженьки?1 

Проявленню внутрішньої форми слова, таємної сутності літери та 
звуку сприяють твори, що належать до масиву зорової поезії, – абеткові 
вірші, акростихи, мовні загадки. Традиції візуального віршування, 
вкорінені в поетичних експериментах українського бароко, творчо 
переосмислюються новітніми авторами в дидактичному, 
мнемотехнічному, а разом з тим – і розважальному ключі.  

От, наприклад, відомий “Алфавіт віршами” Олександра Олеся: 
Айстра квітне у саду, 
Аєр в лузі я знайду... 
Явір гнеться над водою,  
Ятір сохне під вербою2. 

Ряд творів інших поетів, зокрема абетка В.Гринько3, будується на 
виявленні подібності літер до предметів навколишнього світу: 

Флокси, флокси на фланелі –  
Фартушок зацвів у Нелі. 
Із шифону шарфик в Галочки, 
А на нім рясні фіалочки. 

Або така незвичайна звуко-алфавітна асоціативна поезія 
І.Малковича: 

... ти, дитино, 
покликана захищати своїми долоньками 
крихітну свічечку букви “ї”, 
а також, 
витягнувшись на пальчиках, 
оберігати місячний серпик  
букви “є”,  
що зрізаний з неба 
разом із ниточкою. 
Бо кажуть, дитино, 
Що наша мова – солов'їна...4 

Однак у будь-якому разі дидактична та естетична мета цих віршів – 
не лише формувати й закріплювати в дітей знання алфавіту, а й 

                                           
1 Білоус Д. Хто сказав, що наша мова груба? // Українське слово. Хрестоматія 

української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4-х кн. –К.: Аконіт, 2001. – Кн. 3. 
– С. 701-702. 

2 Олесь О. Алфавіт віршами написаними для сина // Дніпрова хвиля. – К.: Либідь, 1990. 
– С. 522-523. 

3 Гринько В.П. Букварик-веселик. – К.: Веселка, 1990. – 42 с. 
4 Барви української мови. – С. 248. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 180

розвивати пам'ять, асоціативне мислення. На пошук секретів поетичного 
слова юного читача спрямовують і акростихи – вірші, у яких перші 
літери кожного рядка утворюють слова або вирази. Згадаймо серію 
загадок в акростихах, створену Л.Глібовим: 

                       ХТО БАБА? 
Сидить хитра баба аж на версі граба. 
“Ой, не злізу з граба!” – дурить діток баба. 
“Вловіть мені курочку рябую, 
А я подарую грушку золотую”1. 

За всіх часів акровіршування було свідченням високого розвитку 
мови та вміння поетів майстерно нею володіти: 

Роде наш красний, роде наш прекрасний, 
Іншого в світі не шукаєм ми; 
Дух український, вольний, незагасний, 
Не подолати силам зла і тьми: 
Ери нової вже гримлять громи. 
 
Слово погідне, слово наше рідне, 
Любим тебе ми, вік будем любить, 
Обрій відкрився, всім світам ти видне, 
Видне як сонце, як ясна блакить, 
О рідне слово, хай тобі щастить! 
(Д.Білоус. З книги “Чари барвінкові”2) 

Складання акростихів сьогодні використовується у вивченні 
української мови як творче завдання, покликане відкрити в учня 
поетичні здібності. І часто вчорашні школярі, а нині студенти вищих 
навчальних закладів створюють доволі цікаві акростихи, зазвичай 
присвячені друзям або викладачам, з зашифрованими в перших літерах 
їхніми іменами й прізвищами. 

З тією ж метою залучаються до курсу української мови й інші види 
зорової поезії, зокрема паліндроми: 

Є слова – ну й цікаво!... 
Чи то зліва направо, 
Чи то справа наліво, 
Означають те саме. 
Ось дивіться: корок, біб, 
Око, Кирик, зараз, піп... 
(Д.Білоус) 
На ринок дід Кониран 
Сіно ніс, 
Курка – біб, а крук –  
Сир і рис. 
Кіт утік. 
(В.Лучук) 

                                           
1 Глібов Л. Цяцькований Осел. – К.: Веселка, 1980. – С. 94. 
2 Білоус Д. Чари барвінкові. – К.: Веселка, 1996. – С. 165. 



Україна – мова 
 

 181

Або така “Геометрично-ботанічна загадка” Д.Білоуса: 
Цей термін з геометрії ми знаєм: 
На коло схожа замкнена крива. 
А справа лиш наліво прочитаєм –  
Стан яблука, коли ласун зрива. 
(ЕЛІПС – СПІЛЕ)1 

Деякі педагоги з занепокоєнням констатують: одна з вад викладання 
мови в школі – в тому, що учнів навчають самої мови, а не навчають 
володіти нею, тобто застосовувати її в конкретній мовленнєвій ситуації2. 
А саме на досягнення виховного ефекту й спрямовується мова, її етична 
та естетична цінність. Тому використання в навчальному процесі творів 
дитячої літератури з мотивами мови та мовлення вбачається важливим у 
вивченні набагато складніших тем, наприклад стилістики. 

З недавнього часу до програми з української мови включено 
елементи діловодства, ділової документації (написання заяв, доповідних 
і пояснювальних записок, протоколів тощо). Аби урізноманітнити 
навчальний матеріал, педагоги послуговуються знову-таки творами 
дитячого письменства – як прозовими, так і поетичними. 

Так, моделі ділового мовлення подано в іншій збірці Дмитра Білоуса 
– “Їжакова канцелярія”. Автор гумористично стилізує стандартні ділові 
папери, вкладаючи в формуляри-зразки мовну гру, зокрема внутрішню 
риму: 

До директора школи Петра Ілліча Дениска –  
Доповідна записка. 
Я, учень 9-го класу Назарій Кушнір, 
Доповідаю, що районний шаховий турнір 
Для нашої школи пройшов успішно... 
Але що особливо втішно,  
Що нашому учневі Штепі Григорію 
Надано четверту шахову категорію. 
Додаю подяку клубу “Золота тура”, 
Котрий зичить Вам і школі щастя і добра3. 

Є в українській дитячій поезії й приклади порушення мовних норм у 
документах, як-от у цитованому нижче “Листі” Степана Олійника: 

Написав листа Панас  
І послав до “Зірки”: 
“Буди вчитеся наш клас 
тільки на пятірки. 
Я про це уже казав 
В піонер загоні, 
Всі мині, як веступав 
Плескали в долоні...”4 

                                           
1 Там само. – С. 25. 
2 Кулибчук Л.М. Образне мовлення як ціннісний орієнтир у мовному вихованні 

школярів // Цінності освіти та виховання. – С. 174. 
3 Цитується за виданням: Мацько В.П. Чародій дива калинового. – С. 7. 
4 Передрій Г., Карпенко Т. Цит. праця. – С. 129. 
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Вживаючи образи, пов'язані з мовою та мовленням, автори творів для 
дітей намагаються допомогти читачам наблизитися до абеткових істин, 
застосовуючи словесну гру в поєднанні з фольклорними мотивами, 
сполучуючи в одному творі мовні засоби різних стилів і дані з різних 
галузей науки.  

Так, віршовий доробок Дмитра Білоуса – не лише тлумачення мовних 
правил, не лише доступні дитячому сприйняттю закони вживання слів і 
словоформ. Його поезія, за висловом Л.Новиченка, – у певному 
розумінні філологічна, а почасти – й дидактично-прикладна: “А чому б і 
ні – адже писали колись вірші такого характеру професори й спудеї 
славнозвісної Києво-Могилянської академії…”1 

Про походження назв міст, населених пунктів Слобожанщини, 
зокрема Сумської області, розповідають нові його книги – “Веселковий 
розмай”, “Ромен хіба не родич Рима?” Ключем до розкриття таємниці 
топонімів, а разом із тим – засновком до самостійного наукового пошуку 
виступає такий вірш: 

У назвах міст і сіл – слова, 
В яких щось рідне, таємниче; 
В них голос предків ожива 
Й сьогодні в рідний край нас кличе. 
Читай і думай, друже мій, 
І не цурайся свого роду: 
Земля – це книга, у якій 
Історія твого народу2. 

Книжки Д.Білоуса й інших авторів про рідну мову, етимологію слів і 
зворотів, український характер, український менталітет, побудовані на 
філологічних знахідках, художньому відкритті, поетично інтерпретують 
мовно-інтелектуальні зв'язки земного й космічного, пробуджують 
історичну та філологічну допитливість у юних читачів. Звідси виникає 
потреба у нових творах “мовознавчого” спрямування, які сьогодні з 
успіхом пишуться не лише професійними літераторами й педагогами, а й 
учнями. 

Творче переосмислення навчального матеріалу науковці вважають 
необхідною складовою оволодіння мовними знаннями3. На теми мови та 
мовлення можливо сформулювати ряд творчих завдань, зокрема – 
складання казок, прозових і віршових творів. Викладаючи мовні 
відомості в художній формі, учні глибше засвоюють матеріал, 
усвідомлюють зв'язок між морфологією, лексикою, синтаксисом, 
виробляють уміння застосовувати набуті знання на практиці. А це 
важливо для оволодіння мовою професійного спілкування в 
майбутньому. 

                                           
1 Новиченко Л. Бо “рідна мова – як чарівниця” // Білоус Д. Чари барвінкові. – С. 7. 
2 Білоус Д. Ромен хіба не родич Рима? – К.: Укр. письм., 1999. – С. 107. 
3 Мерцалова В. Сравнительная эффективность воспроизводящих и творческих 

самостоятельных работ учащихся по литературе // Сравнительная эффективность 
отдельных методов обучения / Под ред. И. Огородникова. – М.: Изд-во Мин. просвещения 
РСФСР, 1970. – С. 142. 
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Привабливою для учнівської творчості є тема походження мови. 
“Очевидно, наука так ніколи й не відкриє точної дати народження мови, 
так і не пояснить, як саме це сталося. І там... під завісу таємниці зазирає 
народна уява”1. Автор науково-популярних книжок про мову та 
мовлення І.Бурау ставить питання про походження мови так: 

“Цікаво, яке слово пролунало найпершим на планеті? Багато хто 
вважає, що це були імена власні... У деяких племенах існує звичай 
приховувати імена, особливо від чужоземців. Подейкують, що ім'я 
людини – синонім її душі. Що довше воно зберігається, то безсмертніша 
буде людина”2. Тому в учнівських творчих роботах питання походження 
мови нерозривно пов'язується з походженням власного імені, прізвища, 
назви населеного пункту. 

Різноманітні складні, часом “нудні” теми з мови стають цікавішими, 
якщо їх обігравати в художньому творі. Так вважає сучасний 
український педагог М.Девдера, автор посібника “Таємниці словесної 
творчості”3. На його думку, теми “Однорідні та відокремлені члени 
речення”, “Питальні та спонукальні конструкції”, “Вставні та вставлені 
слова”, “Порівняльні звороти”, “Пунктограми у складних реченнях” 
засвоюються значно краще у вигляді історій, поетичних творів, 
каламбурів, метаграм, одновіршів та моноримів, переказів поданого 
тексту від імені неживих предметів тощо.  

Приклади виконання творчих завдань, що наводять у своїх працях 
М.Девдера та інші педагоги, могли б скласти доволі значну антологію 
дитячої творчості на теми мови та мовлення. Однак ця праця ще чекає на 
своїх виконавців.  

Слово – інкарнація думки. Вміння володіти словом – це плід 
загальної культури людини, результат її теоретичної підготовки й 
практики оперування словом. Твори дитячої літератури, що 
використовують мотиви мови та мовлення, сприяють формуванню 
мовної культури школярів, оскільки своїм ритмом і характером подібні 
до ритму й характеру життя учнів – “мінливого, синкопованого, де 
короткі тексти чергуються з довгими, проза – з віршами, суто 
національне – з інтернаціональним, серйозне – зі смішним”4. Залучення 
до навчального процесу творів про мову має на меті не лише глибше 
засвоєння навчального матеріалу, а й духовне збагачення, виховання у 
школярів вміння володіти словом і розуміти його.  

 
 

                                           
1 Мовчун Л. Мова, що проросла із зерен міфу // Дивослово. – 2004. – № 6. – С. 53. 
2 Бурау И. Загадки мира слов. – Донецк: Сталкер, 1998. – С. 131. 
3 Девдера М. Таємниці словесної творчості. – Вінниця: ПП Видавництво “Тезис”, 2003. 

– 120 с. 
4 Миропільська Н.Є. Цит. праця. – С. 125. 
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Саме до них – невтомних дослідників і науковців – звертається 
Д.Білоус:  

Філолог ти. Це кожен бачить, 
І кожен скаже без вагань, 
Бо філологія – це й значить 
Любов до слова і до знань! 
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УКРАЇНА –  

ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ,  
ЛІТЕРАТУРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гончаренко О.М. (Київ) 

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОСТАТЕЙ  

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ІВАНА МАЗЕПИ  
В УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ 

 
На матеріалі козацького фольклору визначено погляд українського 

народу на постаті Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, з’ясовано 
історичні події, що спричинили саме таке бачення. 

 
Відомо, що фольклор не є літописом історичних подій, він оспівує не 

кожну подію, а вибирає найтиповіші події для своєї історичної епохи. 
Цікавою і хвилюючою з точки зору народу є козаччина, що представила 
галерею народних героїв. Збережені в пам’яті народу, вони не копіюють  
події,  а передають їх у художній інтерпретації з елементами вигадки, 
узагальнюючи соціальні явища. Ці образи є взірцем самовідданого 
служіння батьківщині, органічно пов’язують героїчне минуле з 
сучасністю. При цьому важливо знати, як дивиться наш народ сам на 
себе, яким бачить він себе в минулому, що зберігає із своєї духовної 
спадщини в пам’яті сучасних людей і що з нього передає підростаючому 
поколінню. У цьому плані значний інтерес становлять національні герої, 
які здобули все європейської слави: Богдан Хмельницький та Іван 
Мазепа. 

Пам’ятки козацької поезії та прози досліджувалися з історичного 
погляду в працях М.Цертелєва, М.Максимовича, М.Гоголя, 
І.Срезнєвського, П.Куліша, М.Драгоманова, М.Сумцова, А.Кримського, 
М.Костомарова, І.Франка, П.Житецького, П.Мартиновича, Ф.Колесси, 
К.Грушевської, М.Грушевського, Я.Новицького, Д.Яворницького. 
Частково ця тема реалізована в фольклористичних студіях 
М.Рильського, Б.Кирдана, О.Дея, С.Грици, В.Буряка, Ф.Кейди. Про 
недостатність вивчення  цієї проблеми в українській фольклористиці в 
наш час свідчить той факт, що  образ Б.Хмельницького в фольклорі 
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представлений лише працею Ф.М.Колесси «Хмельниччина в 
українських народних піснях і думах» (Записки історичного та 
філологічного факультетів Львівського державного університету, 1940. – 
Т. 1. – С. 41-58) та збіркою «Думи та пісні про Богдана Хмельницького», 
яку упорядкував М.Г.Марченко (К., 1970). Про образ Мазепи немає 
жодної фольклористичної праці. Причини такої неуваги відомі. За роки 
радянської влади популяризувався образ Хмельницького, «близький 
народові тим, що він побачив єдиновірний шлях історичного розвитку 
України в її боротьбі за возз’єднання з братньою Росією»1. Керуючись 
принципом класового підходу до національно-визвольних рухів, все, що 
не вкладалося в поняття пануючої ідеології, призводило до упередженої, 
заздалегідь однозначної негативної оцінки. Ось чому «ім’я Мазепи в 
українській народній поетичній творчості стало синонімом підступності 
і зради»2, століттями культивувався образ похмурого зрадника, 
безпринципного й віроломного політика, людини безчесної і лихої. При 
цьому імперськими ідеологами прищеплювався цей погляд, в першу 
чергу серед українців. Їх мало цікавила об’єктивна істина, тому до 
образу Мазепи-зрадника підганялися наявні чи й фальсифіковані факти. 
І оскільки образи Хмельницького та Мазепи у козацькому фольклорі 
трактуються неоднозначно і досі не були предметом комплексного 
вивчення, то запропонована стаття  є першою спробою на матеріалі 
козацького фольклору визначити погляд українського народу на постаті 
Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, з’ясувати історичні події, що 
спричинили саме таке бачення. 

Український козацький фольклор становить цілісну жанрово-
тематичну систему, що функціонувала упродовж  XVI-XVIII ст. У цей 
період велася постійна й запекла боротьба української нації проти 
турецько-татарського, польського й московського поневолення, що й 
відображено в козацьких оповідях-спогадах, легендах, переказах, думах  
і піснях. Оскільки центральною темою козацького фольклору була тема  
відданості рідному краю, землі, то її оборонцем є козак. Як визначає 
сходознавець С.Наливайко: «Госак, де Го у ньому означає «бик», а сак – 
«дужий», «сильний», «могутній». Отже, ім’я Госак означає 
«Бикомогутній», «Могутній, як бик», а переносно – «Сміливець», 
«Богатир», «Герой». Бо поняття бик невіддільне від воїнського стану, 
воно уособлює чоловічу снагу, відвагу, мужність»3.  Образ козака в цей 
час стає символом патріотизму, відваги, мужності, волі, самовідданості 
своєму народові. З історії відомо, що в другій половині XVI ст. козацтво 
відіграє вирішальну роль в обороні країни. Воно формувалося переважно 
за рахунок селян та міської бідноти, що втікали від кріпосницького та 
національно-релігійного гніту. Втікачі селилися  за порогами Дніпра. Це 
був надійний притулок від ворогів, який козаки назвали Великим Лугом. 
Саме в цій місцевості, де знаходився цвіт козацтва, і зародилася козацька 
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вольниця – Запорозька Січ, яка немало виплекала козацьких героїв. Це 
Іван Підкова, Самійло Кішка, Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Максим 
Кривоніс. Козаки сприймалися народом як непереможні герої, про яких 
складали легенди, перекази, пісні й думи. 

Найвидатнішим представником українського козацтва є Богдан 
Хмельницький. Йому довелося керувати Україною тоді, коли «багаті, 
плодоносні землі давно вже були загарбані і поділені між різними 
феодальними хижаками. Галицька земля і Західна Волинь ще з XIV ст. 
стала здобиччю Польщі. Протягом XIV-XVI ст. шляхетська Польща 
загарбала й частину Поділля. Після Люблінської унії 1569 р. Польща 
заволоділа Східною Волинню, Брацлавщиною (верхів’я Південного 
Бугу), Київщиною і частиною Лівобережжя. На самому початку XVII ст., 
внаслідок інтервенції в Московську державу, шляхетська Польща 
захопила північну частину Лівобережної України. Буковина і досі 
лишалася під владою Молдавії, а Закарпаття – під гнітом Угорщини. 
Таким чином, основна територія України входила до складу Польщі»1. 
Та найтяжчого гноблення зазнавав народ України. Він ніс на собі 
подвійний тягар: гніт українських та польських панів. Польща була 
пеклом для українських підданих, особливо «селян, істот з змарнілими 
обличчями, вважають не людьми, а бидлом… (шляхта) немилосердно 
поводиться з своїми підданими, відбирає у них поля,… обтяжує 
непосильними роботами, бере величезні штрафи, ув’язнює в тюрми, б’є, 
мордує, підрізує жили, клеймить, поводиться з ними гірше, ніж татари, 
п’є їх піт і кров»2.  З ненавистю  до козаків ставилися поміщики: 
відбирали у них землю, піддавали їх тяжким наругам і жорстоким 
катуванням, примушували відбувати панщину. Про це йдеться у пісні 
«Розлилися круті бережечки», що виникла на початку визвольної війни. 
Народ закликає  врятувати «зажурену»Україну, яка постає в образі 
червоної  калини, що похилилася; і вимагає, щоб: «Гей ви, хлопці, ви, 
добрі молодці, Гей. Гей, не журіться, – Посідлайте коні воронії, Гей, гей, 
садовіться! Та поїдем у чистеє поле, Гей, гей, у Варшаву Та наберем 
червоної китайки, Гей, гей, та на славу!»3 Саме запорозькі козаки взяли 
на себе відповідальність відстоювати інтереси українського народу. 
Вони  вели героїчну боротьбу з турками й Кримським ханством, які 
постійно нападали на Україну, руйнували її й забирали в полон 
населення. Для козаків було честю оберігати рідний край, тому вони 
дбали: «Гей, щоб наша червона китайка, Гей, гей, не злиняла, Та щоб 
наша козацькая слава, Гей, гей, не пропала!»4. (Червона китайка є 
символ козацької слави, тобто слави оборонця рідної землі). Польські 
пани своїми діями, не розуміючи того, сприяли розширенню козацтва. 
Народ прагнув «покозачитися», щоб тим самим визволитися від тяжкого 
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феодально-кріпосницького гніту. В.Голобуцький писав: «З кінця XVI ст. 
Запорозька Січ починає перетворюватись у центр невдоволених 
феодальним і національно-релігійним гнобленням. Запорозьке козацтво 
брало участь в усіх народних повстаннях на Україні. Являючи собою 
грізну військову силу, воно одночасно відігравало велику роль в обороні 
країни від турків і татар»1. Будучи гетьманом козацької України, Богдан 
Хмельницький став «новим Мойсеєм» для її народу.  

Історичні відомості про постаті Б.Хмельницького знаходимо в 
німецькому журналі 1704 р. про козацтво і Хмельниччину (с.165-167). 
Це, власне, передрук з гамбурзького журналу за 29 липня 1704 р. Під 
рубрикою «Польща» була опублікована стаття невідомого автора, у якій 
він подає своєрідне бачення нашої історії. Переклад її українською 
мовою здійснив історик Борис Кріпацький і помістив до збірника статей 
«300-ліття Хмельниччини», виданого Науковим товариством 
ім. Т.Шевченка (Мюнхен, 1948). Цей матеріал містить оригінальні 
записи про походження козаків, їхній побут, про морські походи, взяття 
турецьких галер, про їхні ремесла. Невідомий автор використовує досить 
важливий матеріал про особисте життя Б.Хмельницького, недоступний 
для інших дослідників. Це суперечка Б.Хмельницького з польським 
шляхтичем через межі його маєтку. Особисте горе (поляки забрали 
жінку і дочку Хмельницького, а його сина, котрий ледве почав говорити, 
забили) сприяло тому, що він вирішив помститися з допомогою своїх 
козаків-побратимів. Він говорив однодумцям: «Так вони ставляться не 
тільки до мене, – так ляхи відносяться до всього народу українського, 
який вважають бидлом і схизматиками… Чого ми тільки не терпіли! 
Вольності наші знищені, землі відібрані, більша частина вільних рицарів 
перетворена у холопів»2. На початку 1648 р. він повертається в 
Запорозьку Січ,  де звертається до народу із закликом: «З’єднаємося, 
браття, повстанемо за віру православну, відновимо волю народу нашого 
і будемо єдині!»3 Це призведе до об’єднання козацтва з татарами проти 
польської шляхти.  

Усі подальші численні розвідки істориків і дослідників XX-XXI ст. 
фактично базуються  на матеріалі своїх попередників: М.Максимовича, 
П.Куліша, М.Костомарова, В.Антоновича, М.Драгоманова, 
М.Грушевського, І.Крип’якевича, В.Липинського, І.Каманіна. Вони 
широко використовують козацькі оповіді – спогади, легенди, перекази, 
пісні, думи, їхні ідеї, що мають патріотичне та пропагандистське 
значення. В них ідеться про героїв козацької епохи, що відбивають 
художнє та історичне мислення народу.   

Для козаків Богдан Хмельницький був справжнім національним 
героєм, про якого складали  легенди, пісні та думи. Творцями і 
виконавцями їх були, в першу чергу  козаки-кобзарі, які оспівували 
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образ великого полководця й державного діяча в переказах, піснях, 
думах. Суть подій у цих творах висвітлюється з точки зору козацтва. 
Вони по-своєму оцінювали відомих в історії осіб, у тому числі і 
Б.Хмельницького, славили подвиги кращих синів народу в боротьбі 
проти всякого гніту, за вільне, щасливе життя. Козаки опоетизовували 
Хмельницького, Кривоноса, Нечая, Богуна за віддане служіння 
батьківщині. Записи їх ведуться десь з початку XIX ст. і до нашого часу. 
Свідченням того, що козацькі твори про Богдана Хмельницького 
поширювалися ще в XVIII ст. є рукописний збірник «Молодчик с 
молодкой на гуляньи с песельниками, поющие новые песни: городские и 
деревенские, простые, ухарские и самые нежные». Ці твори поширені по 
всій Україні (особливо в Полтавській, Київській, Дніпропетровській, 
Кіровоградській областях) та за її межами (Польща, Угорщина, Росія, 
Молдова). Це було зумовлено подіями національно-визвольної війни 
XVII ст., яка вказала на те, що український народ виступає активно, є 
творцем своєї долі й життя, зривається до боротьби на смерть за 
здійснення своїх мрій і бажань.  

В образі нездоланного богатиря, невразливого воїна постає Богдан 
Хмельницький у козацьких легендах, переказах, думах і піснях. Його 
походження пов’язують з образом хмелю, що є символом життєвої 
енергії, сили, наполегливості: «Ото були дід і баба, мабуть, в Суботові. 
Дід каже: «Бабо, в нас якась дитина в хмелю лежить». Та й забрали. І так 
він виріс, цей Богдан»1. Перебування Хмельницького в Запорозькій Січі 
породило величезну кількість переказів про його особисте життя, про 
кмітливість, хоробрість, відвагу, справедливість і непідкупність. Мотив 
особистої помсти є провідним у переказі  «Через що почалась війна 
Богдана Хмельницького з поляками»: «Тоді ж пан Чаплінський та вкрав 
Ольгу, жінку цього ж … Богдана Хмельницького. Так вони за те й 
билися»2. Мотив отримання запорожцями прав на вільне життя в Україні 
від польського короля звучить у легендах «Про Богдана 
Хмельницького», «Хмельницький і Барабаш». Хмельницький хитрістю 
отримує від прихильника польської шляхти Івана Барабаша козацькі 
права: «От як родилась у Хмельницького дитина, то він кумом взяв 
гетьмана. Як же впоїв гетьмана добре, тоді вийняв у його кишені хустку 
і перстень з руки зняв та й посилає до Чигирина свого джуру»3, який 
виманює  у жінки Барабаша ті права, що од короля. Сюжет легенди 
близький до сюжету думи «Хмельницький та Барабаш». Хмельницький 
лишається вірним своїй землі, своїй вірі, народу. На пропозицію 
Барабаша: «Ей, пане куме, пане Хмельницький, пане писарю військовий! 
Нащо б тобі королівські листи у пані Барабашевої визволяти! Нащо б 
тобі козакам козацькі порядки давати? Не лучче тобі з нами, із ляхами, З 
мостивими панами, хліб-сіль з упокоєм уживати?», тоді «Хмельницький 
…учинив: Куму свойому Барабашеві, гетьману молодому, з пліч 
головку, як галку, зняв. Жону  його і дітей живцем забрав, Турському 

                                           
1 Історичні перекази українців / Зібр. В.Сокіл. – Львів, 2003. – С. 122. 
2 Там само. – С. 122. 
3 Там само. – С. 125. 
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салтану у подарунку одіслав. З того ж то часу Хмельницький 
гетьманувати став»1. Він  жорстоко карає Барабаша за зраду козацької 
ідеї, винищує його рід. Хмельницький дбає про козаків, щоб «козакам, 
козацькі порядки давати», наказує їм «віри  своєї християнської у порогу 
вічні часи не подайте». Козаки лишаються вірними «батьку Хмелю», 
вони «лядські табори на три часті розбивали, Ляхів, мостивих панів, у 
пень рубали, кров їх лядську у полі з жовтим піском мішали, Віри своєї 
християнської у порогу вічні часи не подали»2. Запорукою перемог і 
безсмертної слави Б.Хмельницького є його  боротьба за рідну землю, за 
волю для свого народу.   Про це пісні «Чи не той то Хміль», «Засвистали 
козаченьки», «Не дивуйтеся, добрі люди», «Ой, з города з Немирова». В 
основі цих творів – історичні факти: перемога козаків у битві під 
Жовтими Водами, під Корсунем, у районі Жванця Хмельницької області. 
Козаки ідеалізують гетьмана, плекають серед народу культ 
Хмельницького як мудрого державного діяча: «Гей, поїхав 
Хмельницький к Золотому Броду, – Гей, не один лях лежить Головою в 
воду»3. Така ідеалізація відповідає природі фольклору, бо це давало 
можливість козакам моделювати образ народного ватажка, тобто 
наділити його рисами, які він хотів би бачити в своєму улюбленому 
героєві. І щоб підсилити його зв'язок з народом, творці козацьких пісень 
вдаються не лише до ідеалізації, а й конкретизації та деталізації вчинків 
Богдана Хмельницького: «А я ляхів не боюся. І гадки не маю – За собою 
великую Потугу я знаю, І ще й орду татарськую За собой веду, – А все 
тото, вражі ляхи, На вашу біду»4.  При створенні цього фольклорного 
образу не втрачається відчуття художньої міри, не розривається зв'язок з 
історичним прототипом, а зберігаються самобутні риси його характеру.  

Ідейно-тематичний зміст козацького фольклору збагачується 
відображенням переломного етапу в історії України, яким є повстання 
1648 р. під проводом Богдана Хмельницького, що за визначенням  
Д.Дорошенка зробило «переворот у політичних відносинах на сході 
Європи і залишило глибокий слід у житті України, Польщі й Москви»5. 
Так, у думах «Перемога Корсунська», «Повстання проти польських 
панів», «Хмельницький і Василій Молдавський» йдеться про здобуття 
свободи й незалежності України у визвольній боротьбі козацького 
народу  на чолі з Богданом Хмельницьким. У цій боротьбі гетьману 
відводиться вагоме місце, бо він дбає про державність України. І хоча, як 
вважає М.Грушевський, «як провідник, двигач і насильник мас він 
показав себе дуже яскраво, але політиком був невеликим і, поскільки 
керував політикою своєї козацької держави, виходила вона не дуже 

                                           
1 Українські народні думи та історичні пісні / За ред. М.Т.Рильського, К.Г.Гуслистого. 

– К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 97-98. 
2 Там само. – С. 97. 
3 Українські народні думи та історичні пісні / За ред. М.Т.Рильського та 

К.Г.Гуслистого. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 92. 
4 Там само. – С. 92. 
5 Цит. за: Дорошенко Д. Нариси історії України. В 2.т. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2: Від 

половини XVIIст. – С. 3. 
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мудро»1. Тому укладений Переяславський договір 1654 р. установлював 
васальну залежність України від Росії. Цей факт не знайшов художнього 
вираження в українському козацькому фольклорі. Та про те, як визначав 
М.Драгоманов: «Українські мужики, навіть і в часи своїх найбільших 
повстань, тільки не хотіли над собою польської держави, – а про свою, 
українську державу їм було байдуже. З пісень, котрі склались в новіші 
часи, видно теж саме»2. Козацький епос, що обіймає думи про 
Хмельниччину «оспівують з історії події 1648-1657 рр., які ніколи вже не 
повторилися, історичні постаті, що їх імен ніяк не можна б заступити 
іншими… Ці думи переводять нас на заселену Україну («волость»); вони 
мають узагалі реалістичне забарвлення, та залишають вражіння 
безпосередньої близькості до оспівуваних  подій. З них віє бадьорий 
настрій переможця, а це виявляється гумором і злобною насмішкою, що 
виключає, або бодай значно обмежує – елегійно-ліричний елемент»3. 
Завбачливим стратегом, що піклується про долю України, постає Богдан 
Хмельницький у козацькій думі «Про Хмельницького Богдана смерть, 
про Еврася Хмельниченка і Павла Тетеренка». Хмельницький скликає 
козаків на раду і прохає: «Ей, козаки, діти, друзі! Прошу я вас, добре 
дбайте, Собі гетьмана настановляйте»4. На цю посаду він пропонує Івана 
Луговського, що «у мене дванадцять літ за джуру пробував,  Всі мої 
козацькі звичаї познав» та Павла Тетеренка. Козаки відмовляють 
«гетьману Хмельницькому, Баті Зиновію Богдану чигиринському». Вони 
прагнуть бачити нащадка Хмельницького – Еврася Хмельниченка. Та 
оскільки він був ще малим, то вони обіцяли «добрими ділами 
наущати…нам порядки давати». Минув час, і вони усвідомили про 
помилковість свого рішення: «Ей, Еврасю Хмельничанку, гетьмане 
молодий! Не подобало б тобі над нами, козаками, гетьманувати, А 
подобало б тобі наші козацькі курені підмітати!»5 Козаки висміюють 
Еврася, що «розумом не дійшлий», грає «на цуромки». Як фіксують 
історики: син Хмельницького зрадив не лише свого батька, а й інтереси 
свого народу. Виконуючи агресивні плани Криму і Туреччини, він 
віддавав на Лівобережжі села на ясир. Про це у пісні «Вийди, Василю, на 
могилу», в якій народ дорікає йому в тому, що «Хмельницького військо 
іде, Що се парубочки та дівочки, Да молодії молодички, Да безщасні 
удовички. Парубочки ідуть у дудочки грають, А дівочки ідуть – пісні 
співають, А вдовички ідуть – сильно ридають»6. Та більшість 
дослідників, серед них: П.Куліш, М.Костомаров, В.Антонович, 
М.Драгоманов визнають, що мова йде про наслідки Жванецької битви, 

                                           
1 Там само – С. 48. 
2 Драгоманов М. Нові українські пісні про громадянські справи (1764-1880). – Женева, 

1881. – С. 11. 
3 Колесса Ф. Українська усна словесність і загальний огляд (із портретиками 

українських етнографів та народних співців). Вибір творів із поясненнями та нотами. – 
Львів, 1938. – С. 82-83. 

4 Українські народні думи та історичні пісні / За ред. М.Т.Рильського, К.Г.Гуслистого. 
– К.: Вид-во АН УРСР, 1955 – С. 138. 

5 Там само. – С. 139-140. 
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коли татари залишили поле бою в найрішучіший момент боротьби 
козацьких військ під проводом Б.Хмельницького з польською шляхтою. 
Народ проклинає гетьмана за те, що татари грабували та гнали в полон 
населення Поділля й Волині: «Ой вони ідуть, сильно ридають да 
Хмельницького проклинають: «Бодай того Хмельницького перва куля не 
минула, А другая устрелила, У серденько уцілила!»1 Про те, що козаки 
любили й поважали Богдана Хмельницького, вказують поетичні твори, у 
яких вони визнають його то «паном Хмельницьким»,  „писарем 
військовим”,  „паном”, „гетьманом”, „батьком козацьким” „паном 
гетьманом”, або офіційно „Гетьмане Хмельницький, Батю Зинов Богдану 
чигиринський”. І після його смерті козаки берегли й шанували пам'ять 
про нього. Про це розповідається в переказі «Про місцепоховання 
Богдана Хмельницького: «…після його смерті поляки прийшли і мучили 
козаків, щоб показали могилу. То вони показали могилу якогось 
чоловіка. То поляки одкопали, облили чимсь і спалили. А не Богдана…»2 
Нащадки запорозьких козаків і досі розповідають історико-героїчні 
перекази про життя Б.Хмельницького, які є водночас топонімічними. 
Вони вказують про походження географічних назв на карті України, 
пов’язаних з історією тріумфальної перемоги Богдана Хмельницького 
над ворогом. Ці твори відтворюють конкретні історичні події, в яких 
брав найактивнішу участь Богдан Хмельницький. 

Слід відзначити, що пісні про уславлення договору про возз’єднання 
України з Росією, а саме: «Ой, Богдане, батьку Хмелю», «Ой послав Бог 
Хмельницького», «Ой, Богдане, Богданочку», що зафіксовані у пісенних 
збірниках ХХ ст. – не є народними. Народ ніколи їх не створював, бо 
вони є виявом так званого «шліфування» у фольклорі, коли «творці» на 
вимогу часу намагаються коригувати цей процес. Тоді ж і з’являлися 
такого типу строфи, як: «Україна й Московщина – Православна віра, 
Один батько, одна мати Всіх нас породила!» або «Тепер пану з України 
Більше не глумиться, Бо Москва для України рідная сестриця»3. Як 
визначав М.Драгоманов: «до держави московської українські мужики не 
мають такої гострої ненависті, як до польської. Причина тут, певно, віра, 
а також і те, що держава московська часом, а надто спершу, мусила 
боротись в купі з українськими козаками проти спільних ворогів, – і 
навіть тягнути руку за простіших людей проти панства козацького (в 
XVII ст.), а потім, коли правий берег Дніпра в кінець перейшов під царів 
московських, то й проти панства польського. Тільки ж нема в 
українських піснях і прихильності до московської держави, – бо зразу ж 
та держава показала себе добре українцям: «годи Москві як трясці, а 
вона все бісом дивиться», – говорить приказка. «З Москвою, – або з 
Москалем, дружи, та камінь за пазухою держи», «від Москаля поли вріж 
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– та втікай» кажуть другі. Ці прислів’я мусять іти ще з перших часів, як 
Україна підійшла під московську державу»1. 

Таким чином, нами визначено, що образ Б.Хмельницького 
представлений у козацькому прозовому фольклорі («Звідки взялося ім’я 
і прізвище Богдана Хмельницького», «Про Богдана Хмельницького і 
Чаплінського», «Через що почалась війна Богдана Хмельницького з 
поляками», «Про заснування Мотроненського монастиря в Холодному 
Яру», «Хмельницький в Запорозькій Січі», «Про Богдана 
Хмельницького», «Хмельницький, Барабаш», «Як Хмельницький 
одержав списки реєстрових козаків», «Плата Хмельницького за 
полонених», «Богдан та Юрій Хмельницький», «Про Хмельницьких, про 
Мамая», «Хутір Богдана Хмельницького у Суботові», «Три криниці», 
«Богданова гора в Чигирині», «Про місце поховання Богдана 
Хмельницького», «Церква на «козацьких могилах» у Берестечку», 
«Козацька могила та дуби Хмельницького біля села Миклащів», 
«Хмельницький і його плавня. Довгорукий і Сірко»)2 та козацькому 
поетичному фольклорі («Чи не той то хміль», «Не дивуйтеся, добріє 
люди»,  «Висипали козаченьки з високої гори», «Ой з города з 
Немирова», «Вийди, Василю, на могилу», «Ой Богдане, батьку Хмелю»3, 
«Хмельницький і Барабаш», «Корсунська битва», «Похід у Молдавію 
1650 року», «Повстання після Білоцерківського миру», «Смерть Богдана 
й вибір Юрія Хмельницького»4). Відзначимо, що ці твори далекі від 
копіювання історичних подій, вони широко використовують поетичний 
арсенал, традиційні засоби героїчного епосу, що допомагають створити 
всебічну характеристику героя. Козацький епос Хмельниччини має свої 
особливості: героями цих творів стали люди патріотичного поривання й 
обов’язку, особливе місце відведено постаті Богдана Хмельницького; 
його образ є наскрізним у всіх легендах, переказах, піснях та думах; 
козак-творець і виконавець, який був очевидцем та безпосереднім 
учасником бурхливих історичних подій, що швидко розвивалися не 
завжди міг передати їх у традиційних пісенних канонах, тому в них 
відчутний вплив та перевага авторських віршів історичного змісту над 
впливом традиційних фольклорних формул. Це стосується, в першу 
чергу, прославлення  Хмельницького. Легенди й перекази не лише 
мають спільні сюжети з думами і піснями про Б.Хмельницького, а й 
виконують інформативну та уславлюючу функцію. Серед записів 
прозових творів ХІХ ст. переважають перекази, подекуди наближені до 
спогадів. Оповідачі – нащадки запорозьких козаків – вже не лише хочуть 
показати себе учасниками тих подій, а й вдаються до штучної стилізації 
переказу. 
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Історія України насичена різного роду катаклізмами. Насамперед це 
стосується часів Мазепи, коли він у липні 1687 р. був обраний гетьманом 
Лівобережної України.  Як визначав М.Костомаров: «народ бажав 
козацтва загального, для всіх однакового, народ не хотів, щоб існувала 
різниця між значним товариством козацьким і простими рядовиками, 
між козаками і мужиками, між багатими і бідними, істинному українцю 
хотілось, щоб кожен був власником тієї землі, котру він обробляв, кожен 
міг би вільно розпорядитися собою і своїм заняттям, кожен був би 
рівний всякому іншому. Такий ідеал був визначений у 1648 р. під час 
повстання проти Польщі і з того часу лишався в моральній свідомості 
народу. Але досягти його  народ не зміг, тому що кожен із того народу 
зраджував цьому ідеалу, як тільки обставинами рухався вперед над 
залишеною масою; дотримувались того ідеалу лише ті, котрі не могли 
чим-небудь виділитися над своїми побратимами, котрих можливо було 
назвати послідовниками в суспільному механізмі; а всякі прояви 
досягнути й утвердити такий ідеал в Малоросії адміністративною мовою 
називався бунтом; і послідовники знищували старшин і значимих; їх не 
схвалювала верхівка московської влади, що надавала право Україні 
керувати згідно військовим правом війська Запорозького і по старим 
законам, що були в силі до приєднання краю до Московської держави… 
Для малоросійського народу чужими були всі гетьмани війська 
Запорозького, підштовхуючи один одного, всі ці Виговські, Юрії 
Хмельницькі, Сомки, Золотаренки, Брюховецькі, Многогрішні, 
Самойловичи, Мазепи, – все це були нав’язані йому пани, всіх їх народ 
не любив, всім був не задоволений, нікого з них не жалів, коли  
настигала їх  рокова доля, народ бажав іншої влади, що відповідала 
своєму ідеалу, не знайшов її ні в своєму серці, ні поза ним і знайти її був 
не в силах. Ідеал його, ніколи не здійснений, лишився тільки ідеалом  і 
до того ж не зрозумілим»1. На цій підставі, в умовах соціальної 
нерівності (кріпацтво, класова нерівність, релігійні утиски) виник цикл 
козацьких творів про Мазепу і Палія. Найдавнішим записом пісні про 
Мазепу слід вважати запис, зроблений Адамом Чернецьким (З.Доленга-
Ходаковський) на Правобережній Україні в 1812-1819 рр. 
М.Максимович перший опублікував пісню «Ой Мазепо, ой Мазепо, хоць 
ти гетьмане» в збірці «Украинские народные песни» (М., 1834. – С. 110-
111), а також  надрукував думу «Семен Палій і Мазепа» в збірці 
«Сборник украинских песен» (К., 1849. – С. 88-91). Останню  
опублікував тому, що вона, як він вважає, цікава «поглядом народним на 
Палія і Мазепу: першому – все добро і вся слава; другому – все зло та 
неслава!»2 М.Драгоманов висловив сумнів щодо її достовірності у праці 
«Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст.» (Женева, 1885. – 
Ч. 1. – Розд. ІІ. Гетьманщина і Слобідчина). Йому вдалося зібрати й 
проаналізувати більше двадцяти варіантів пісень про Мазепу і Палія, 
визначити їх автентичність. У своїй праці він вказує, яку історичну 

                                           
1 Костомаров Н.И. История казачества в памятниках южнорусского народного 

песенного творчества // Русская мысль. – 1887. – Кн. 7, 8. – С. 187 . 
2 Максимович М. Сборник украинских песен. – К., 1849. – С. 88. 
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цінність становлять ці твори для науки: «всі вкупі вони показують, як 
думав в свій час народ український про ці дві значні особи в історії 
України, а при тому довільно вірно малюють на справдешній ход 
тодішніх подій»1. І щоб з’ясувати, які історичні умови зумовили 
виникнення цих творів, необхідно вказати, що носіями цих імен були 
реальні прототипи – Палій і Мазепа. Нам відомо, що Мазепа (в перекладі 
з індійської мови Maxina2 означає maxi-«земля», а na-«захисник», тобто 
«захисник землі», «цар»). Він «як малорус жив і плекав у собі прагнення 
політичної незалежності своєї вітчизни»3, то Палій, прозваний так у 
Запорозькій Січі є Семен Гурко «в 1702 році захопив тоді вже 
королівську кріпость Білу Церков, вважаючи себе  «вибраним 
проводирем свого народу» і «хазяїном вільної козацької України», до 
котрої б то «Польща не має ніякого діла». Палій хотів знову злучити 
Правобічну Україну з Лівобічною і обертавсь до лівобічного гетьмана 
Мазепи і до царя, згоджуючись приступити під рей мент Мазепи і під 
державу царя. …Тільки ж цар московський Петро І не хотів брати під 
свою державу Палія, щоб не сваритися з Польщею, бо він бажав помочі 
од Польщі проти Шведів, од котрих хотів одібрати собі берег 
Балтійського моря. Цар навіть об’язався перед Польщею примусити 
Палія одступитися од Білої Церкві. Мазепа боявся Палія, бо його любила 
чернь і запорожці, котрі не терпіли самого Мазепу за панство і прислуги 
Москві, – й міг опасуватись, щоб коли – небудь, на Великій Раді, не 
скинули його з гетьманства та не посадили гетьманом Палія»4. Тому й не 
дивно, що в поетичних та прозових творах до імені Мазепи 
прикладаються епітети: «проклятий», «проклятий пес», «превражий», 
«плут», рідше «вельможний», «вельможний гетьман». Існує народне 
оповідання, яке пояснює, чому Мазепу прозвали «проклятим». Воно 
записане І.Манжурою в Новомосковському повіті Катеринославської 
губернії: «Ой як став шведський король підмовлять Мазепу, щоб той 
ішов Петро І воювать, Мазепа і каже: «Як же я піднімусь на його, то він 
мені хрещений батько?» (то, бач, зна, що гріх!) А ти, каже шведський 
король, піди в церкву, та на царських воротах потовчи євангеліє, – 
будеш тоді проклятий, – тоді тобі не гріх. Мазепа послухався, та й 
потоптав євангеліє; за те ж тепер його і звуть проклятим»5. Нам важливо 
визнати, «що простий народ і просте козацтво не пішло за Мазепою й 
козацькою старшиною, бо не любили їх за те, що козацька старшина з 
відома гетьмана одбирала у народу землі, випаси, накладала великі 
податки, і взагалі гордувала простим народом. Найбільше невдоволені 
Москвою були запорожці, але й вони не всі пристали до Мазепи»6. 

                                           
1 Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVII-XIX ст. – Женева, 1885. – 

Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 5. 
2 Наливайко С. Індоарійські таємниці України. – К.: Просвіта, 2004. – С. 204. 
3 Костомаров М. Іван Мазепа / Упор. В.О.Шевчука. – К., 1992. – С. 40. 
4 Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVII-XIX ст. – Женева, 1885. – 

Ч. 1. – Розд. ІІ – С. 6-7. 
5 Киевская старина. – 1882. – март. – С. 612.  
6 Григор’єв – Наш (Никифор Григоріїв). Історія України в народних думах та піснях / 

Упор. А.Демиденка. – К., 1993. – С. 157. 
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Провідним мотивом думи «Палій і Мазепа», записаній в 1860 р. 
А.Пригорою в Любенському повіті Полтавської губернії є обіцянка 
Палієві «великої плати» від царя, як той звоює Мазепу: «Ой, чи можеш 
ти Палій Семене, Та Мазепу звоювати? Будеш ти з мене, Палію Семене, 
Велику плату брати»1. Палій відмовляється від плати, а просить царя, 
щоб «тільки не позволяйте із України До віку некрутів брати, А ні 
некрутів, а ні подушного, а, ні якої плати»2. Ці слова склалися лише 
після скасування Гетьманщини. Вони є свідченням того, чого бажав 
народ України, визнаючи Мазепу прихильником московських порядків. 
Цар виправдовувався перед народом, намагався звести всі невдачі на 
Мазепу. У пісні «Ой, пише, пише та гетьман Мазепа», записана 
М.Лисенком біля Ніжина, на Чернігівщині розповідається як Мазепа 
підмовляє Палія приїхати до нього в гості: «Ой приїдь, Палію Семену, 
Та на бенкет до мене, Ой будемо, Палію Семене, будем пити, ще й 
гуляти. Ой будем пити, та будем гуляти, На москаля воювати»3. І 
головне, Мазепа вже сам заохочує Палія до війни з москалем. Тим самим 
вказує своє ставлення до політики Петра І. Палій відмовляється 
прийняти пропозицію: «Ой бодай же ти, гетьмане Мазепо, Ой до того не 
діждав, Щоб я свою православну віру Та й під ноги підтоптав»4. Ці слова 
взяті із думи про Самійла Кішку. Як вважає М.Драгоманов: «Серед 
народу цар і Скоропадський поширили думку про зраду Мазепи не для 
користі народу Малоросії, а для власної своєї слави та властолюбія»5. 
Про це пісня, записана І.Рудченком  в 60-х р. ХІХ ст. в Сквирівському 
повіті Київської губернії. В стилі народної казки розповідається про 
наклеп Мазепи на Палія і про те, як Палій з Сибіру визволявся: «Хотів 
Семен, хотів Палій Світа звоювати, половину одібрати, Од міста, до 
міста Вороними кіньми заняти. Ох, обізвався Семен Палій У чугунні 
темниці: – Ей, бреше, бреше проклятий Мазепа У царя на столиці!»6 У 
жіночій формі постає Мазепа в пісні, записаній 1874 р. М.Гоніцьким у с. 
Будаках Бессарабської губернії. Він порівнюється з хмелем, що вказує на 
зв'язок з піснями про Б.Хмельницького: «Ой, й вже хміль, й а хміль 
зелененький Й а в головочки в’ється, Ой, проклята Мазепа да із 
господарем  Да й на столиці б’ється»7. Відзначимо, що пісні складалися 
серед людей, «котрі знали й Палія, й Мазепу і розуміли дійсні тодішні 
громадські, політичні справи, – скоріш усього серед козацтва й, 
попереду на Правобічній Україні»8. З часом пісні замінювалися казками, 
легендами, у яких образ Мазепи набував не історичного, а 
фантастичного образу. Так, М.Гоніцьким у м. Коростишеві Київської 
губернії була записана пісня, яка має традиційний початок казки: «Був 

                                           
1 Основа. – 1862. – VIII. – С. 26-27. 
2 Там само. 
3 Лисенко М. Збірник українських пісень. – К., 1905. – С. 5. 
4 Там само. – С. 5. 
5 Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII – XIX ст. – Женева, 1885. – 

С. 22. 
6 Там само. – С. 25. 
7 Там само. – С. 30-31. 
8 Там само. – С. 42. 
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колись у царя Петра дуже хороший вояка, Семен Палій, і був у цього 
царя повірений спершу Мазепа. Мазепа став завидовать Семену, що цар 
старощиро любить його. А Мазепа був чоловік з неправдою для царя»1. 
Якщо провідним мотивом у піснях є зрада Палія Мазепою, то в казках 
про Палія і Мазепу, що були надруковані у збірниках П.Куліша 
«Записки о Южной Руси» (СПб., 1856. – Т. 1. – С. 115-128), 
М. Драгоманова «Малорусские народные предания и рассказы» (К., 
1876. – С. 201-207), П.Чубинського «Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряжённой 
императорским Русским географическим обществом» (СПб., 1872. – Т. 1. 
– С. 298) фантастично змальовується війна зі шведами. Постать Мазепи 
набуває фантастичних образів: то він постає як чарівник, то він зветься 
корольком, то хрещеником царя, то перекидається собакою або літає під 
небо. Образ Палія ввібрав і сконцентрував у собі уявлення про богатирів 
та запорозьких лицарів-характерників: він, як лицар Михайлик кидає 
здалеку чудесну кульку або стрілу в страву Мазепі; як Ілля Муромець 
благає Мазепу і шведів передихнути кілька днів; або як Всеслав 
Полоцький із «Слова о полку Ігоревім» перекидається собакою і бігає в 
табір до Мазепи; він як Кирило Кожум’яка вбиває чарівника Мазепу, 
палить його і пускає попіл по вітру. Образ Палія – ідеал народного героя, 
як і належить лицареві-богатиреві: він народжується із спаленої голови, 
має «ангельську силу», тому й воює чудодійно; перекидається соколом 
або собакою і так розвідує у ворожому таборі. Казки про Палія і Мазепу, 
як визначав М.Драгоманов: «мають свою вартість і психологічну, а деякі 
й історичну. Вони, хоч і по-своєму, а все таки передають спомин про 
пригоди того часу, котрі не вдержались в піснях»2. Це мотиви про 
привезення Палія з Сибіру в Україну; про діяння московської влади і 
війська в Україні після зради Мазепи. Так, у третьому варіанті казки в 
збірці П.Куліша йдеться: «Так хотів цар за Мазепу усю Гетьманщину 
вигубить, да ото й каже Палію, як уже побили Мазепу: «Ну, тепер, 
Палію Семене, чого ти од мене хочеш? Чи великого панства, чи злата, чи 
що?» – а він каже: що ж, царю, я буду просити в тебе одну річ: подаруй 
мені! – «Що ж таке? Кажи.» - Не плюндруй, каже, Гетьманщину. – Ну, 
каже, добре; для тебе дарую»3. У другому варіанті Куліша розказано те 
саме, але «фантастичніше, …тут характерно передається царське 
самодурство і ошоломління народу українського після зради Мазепи: 
«От за того – вражого Мазепенка розгнівався дуже цар Петро на 
Вкраїну. Зараз шле указ, щоб рубали в пень увесь народ. Уже й шаблі 
повиймали, щоб рубать. А тут усюди в труби та в жоломийки смутно та 
жалібно вигравають, а по церквах молебні правлять, щоб одвернув 
Господь гнів царський. Аж ось шле Петро другий указ: велить всім 
голови здіймать. То вже й шаблі поопускали, та й ще таких голів не 
здіймають. А тут усюди в труби та в жоломійки смутно та жалібно 

                                           
1 Киевлянин. – 1866. – № 111. 
2 Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст. – Женева, 1885. – 

Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 42. 
3 Кулиш П. Записки о Южной Руси. – СПб, 1856. – Т. 1. – С. 128. 
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вигравають, а по церквах молебні правлять, щоб помилував Господь 
невинні душі. Коли ж шле Петро третій указ: прощає ввесь народ. Тоді 
вже всюди скоки та музики. Звеселився ввесь люд християнський»1. 
Історичний мотив знищення російським військом під командуванням 
О.Меньшикова в 1709 р. міста і фортеці Батурина – резиденції гетьмана 
Мазепи знайшов вираження у легенді, записаній в 1881 р. у Тульчі 
Ф.Вовком: «Ну вже, каже цар, коли ти звоюєш Мазепу, проси в мене що 
завгодно, хоч півцарства!» – Нічого мені, каже (Палій) Ваше Царськоє 
Величество, не треба , а зцеліть тільки, щоб дітей більше лавами не 
вибивали». (А то, бачте, цар як розсердивсь на Мазепу, то дав приказ 
вигубляти малоросійських младенців: отсунуть було лаву по під стіною 
й поставлять дітей рядком, а тоді лавою й придавлять до стіни; – так по 
всій Україні робилося!). Цар зараз же видав указ, щоб ніхто не смів 
младенців вигубити»2. Відзначимо, що цей мотив має спільну основу з 
легендами про знущання татар над козацьким народом. Нового значення 
набуває мотив у думі, що подана за збірником М.Максимовича 1849 р., у 
якій відображена хижацька суть політики царя по відношенню до 
українського народу: «А у городі у Батурині Мужиків да жінок Упень 
сікли да рубали, Церкви палили, святості да ікони під ноги топтали»3. 
Казки та легенди про Мазепу і Палія, як визначав М.Драгоманов, «певно, 
склались після Полтавського бою й, мабуть, серед людей, котрі стояли 
дальше од громадських справ і котрих тільки вразило те, що цар раптом 
повернув Палія на волю, та що скоро потім шведи з Мазепою втекли з 
України… Так в Васильківщині та Фастовщині люди, котрі розказують 
казку про Палія, прибавляли, що «Мазепа за те хотів стратити Палія, що 
народ звав його козацьким батьком, а що народ звав Палія козацьким 
батьком і дуже любив, за те що він обороняв народ од панів і од усіх, хто 
хотів його зобидити»4. 

Маємо визнати, що історичний факт про те, як полтавський 
полковник Іван Іскра і генеральний суддя Василь Кочубей повідомили 
Петра І про ворожі дії Мазепи не знайшов свого художнього 
оформлення в козацькому фольклорі. М.Драгоманов писав: «Народові не 
було ніякого діла до Кочубея і Іскри. Перш усього цих панів за життя їх 
нічим було добрим вспом’янути народові… Суперечка Кочубея і Іскри з 
Мазепою не могла інтересувати народ, як справа цілком особиста. Інше 
діло незгода Палія з Мазепою, – незгода двох сторін громадських, 
любого черні і противного їй! Од того народ і склав пісеньку про полон 
Палія, – і не міг скласти про Кочубея і Іскру, а ні вставити їх в пісеньку 
про Палія. Не склав народ осібної пісні й про полтавські бої і взагалі про 
війну з шведами, – а тільки прилучив до готової пісні про вразливий 
його полон любого йому Палія кілька віршиків з старої пісні, 

                                           
1 Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст. – Женева, 1885. – 

Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 43. 
2 Киевская старина. – 1882. – № 9. – С. 580. 
3 Максимович М. Сборник украинских песен. – К., 1849. – С. 88-91. 
4 Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст. – Женева, 1885. – 

Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 42-44. 
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прилагодивши їх до нової пригоди. І це зовсім природно, – бо вся справа 
Мазепиної зради ошоломанила народ, котрий не любив ні московських 
порядків з царем, ні Мазепи, власне за те, що він був слугою тих 
порядків»1. На думку вченого, сфальсифікованими слід вважати ті пісні, 
які не відповідають настрою народу, збігаються з літописами XVIIІ ст. 
або з «Історією Русів». Народні ж пісні складаються під впливом 
вражаючих фактів. Вони лишаються в свідомості народу, 
переосмислюються ним. Тому і не дивно, що «полон Палія так і вразив у 
саме серце, – і він склав про це пісню; у війні ж московсько-шведській 
народ не знав власне, на чий бік стати, – і ця справа, велика в очах 
письменних людей з церковно-казенними думками, для простого народу 
була цілком побічним. Не будь сюди примішаний той же Палій, то ця 
справа не тільки б не заставила після себе ніякої осібної пісні (як і 
сталось), а навіть, певно обійшлось би і зовсім і без того спомину в 
варіантах пісні про полон Палія, яким ми бачимо в них тепер… От вчені 
люди й надумались поповнити й цей, по-їхньому пробіл фальшованими 
піснями про Палія, Кочубея, Іскру та Мазепу, подібно до тих, які вони 
зложили про Свірговських, Наливайок і т.ін.»2 На цій підставі визнаємо, 
що до ліро-епосу про Мазепу і Палія пізньої доби слід віднести легенду, 
записану Порфирієм Мартиновичем: «Мазепа і Палій обучались у 
лицаря лицарству. Мазепу ж лицар у хаті обучав, а Семен Палій стояв за 
дверима, слухав, та лучче вивчивсь од Мазепи… Говорить лицар: «Чи 
можеш ти, Мазепа, достать дванадцять в’юнів? А Палій і отвіча під 
дверми: «Благослови, паноче, щоб я достав дванадцять в’юнів, бо 
Мазепа, не способен достать їх: він не зна, які то в’юни»3; а також пісню, 
що записав А.Пригора, в якій прослідковується погляд українського 
народу на Мазепу і царя. Так, під час розмови  царя з Палієм 
з’ясовується ставлення царя до Мазепи: «Возьміть ви сього плута 
Мазепу Та закуйте в кайдани, Та посадіть плута Мазепу У превеликії 
темниці…»4 

Історики визначали, що Палій і Мазепа прагнули одного і того – 
об’єднання Правобережної України з Гетьманщиною, але вони дуже 
різнилися своїми політичними поглядами і своєї тактикою. «Палій був 
щирий демократ, він хотів удержати справжнє народоправство й такі 
порядки, які були хіба що на Запорозькій Січі; він ворогував проти панів 
і шляхти. В очах Мазепи він був небезпечний демагог, тим більше, що 
народні маси дуже любили Палія, для яких він був «козацький батько», 
Мазепа боявся, що Палій захоче й при ньому грати якусь самостійну 
ролю, як він це робив під Польщею. Може бути, що Мазепа підозрював 
Палія в честолюбних замірах і в претензіях до гетьманської булави. Щоб 
збутися такого небезпечного союзника, Мазепа звелів заарештувати 
Палія й вислав його до Батурина, а потім до Москви. Звідти Палія 

                                           
1 Там само. – С. 68. 
2 Там само. – С. 68-69. 
3 Мартинович П. Українські записи. – К., 1906. – С. 234-239. 
4 Основа. – 1862. – VIII. – С. 26. 
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заслано до Сибіру»1. Мазепа, як і Б.Хмельницький прагнув знайти 
підтримку в шведів, щоб звільнитись від Москви. У своїх помислах він 
мав підтримку з боку козацької старшини, яка зверталась до нього: «Як 
ми за душу Хмельницького завсігди Бога молимо й ім’я йог блажим, що 
Україну од ярма лядського визволив; так, навпаки, і ми й діти наші в 
вічні роди душу й кости твої будемо проклинати, як ти нас за 
гетьманства свого, по смерти твої, в такій неволі заставиш»2. На що 
гетьман Мазепа присягався старшині: «Пред Всевидющим Богом на тім 
присягаю, що я не для приватної моєї користі, не для вищих гонорів 
(почестей)… але для вас усіх під владою й регіментом моїм зостаючих, 
для жон й дітей ваших, для общого добра матки моєї бідної України … 
для підвищення й розширення прав і вольностей військових, хочу те і 
чинити, щоб ви з жонами й дітьми, і отчизна з Військом Запорозьким, як 
од Московської, так і од Шведської сторони не загинули»3. Ці ідеї 
знайшли вираження в піснях «Покинь батька, покинь матер, покинь всю 
худобу», «Ой горе тій чайці, чаєчці небозі», а також у «Думі пана 
гетьмана Мазепи», яку Кочубей подав як свідчення неблагонамірених 
почувань гетьмана Мазепи. Ці твори належать до розряду напівкнижних 
– напівнародних. Вони є свідченням трагічної долі України, розораності 
її земель, розмежованості народу: «Жалься, Боже, України, Що не вкупі 
має сини! Єден живе із погани, Кличе: «Сюда, отамане! Ідім матки 
рятувати, Не даймо їй погибати!»4 Особливо сильно в них звучить 
патріотична ідея: «Озмійтеся всі за руки, Не допустіть гіркой муки 
Матці своїй більш терпіти! Нуте врагів, гнуте бити! Самопали 
набувайте, Острих шабель добувайте, А за віру хоч умріте, І вольностей 
бороніте!»5 Мазепа, який відстоював ідею суверенної України, не міг 
захопити народ, бо, як вважав М.Костамаров, «у народу склалися свої 
власні соціальні ідеали, які ніяк не в’язалися з тим, що могли дати 
народові люди з польськими поглядами»6.  

Таким чином, у козацьких легендах, переказах, думах, піснях про 
Богдана Хмельницького та про Івана Мазепу представлено цілий 
комплекс духовно-естетичних цінностей народу, його погляди на життя, 
на людину, її роль у суспільстві. Вони переконливо довели, що головним 
концептом буття народу України є свобода, що спонукала, головним 
чином, козаків – учасників доленосних  подій створити високохудожні 
образи Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, котрі для нас є цінним 
джерелом пізнання духу козацької доби та прагнень українського 
народу. 
 
 
 

                                           
1 Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2-х т. – К.: Глобус, 1966. – С. 141. 
2 Коваленко Г. Українська історія. Оповідання з історії України. – К.: Велес, 1993. – 

С. 133. 
3 Там само. – С. 134-135. 
4 Іван Мазепа / Упор. В.О.Шевчука. – К., 1992. – С. 108-109. 
5 Там само. – С. 110. 
6 Там само. – С. 42. 
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ПОЕТИКА І МОВА ТВОРІВ  

В. ПІДМОГИЛЬНОГО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ  
ЙОГО ЕПОХИ 

 
У статті подається аналіз поетики роману В. Підмогильного 

„Невеличка драма” та на прикладі його роману „Місто” показано 
український мовний процес 20-х років ХХ ст. 

 
Кожен письменник, кожен твір високого мистецького рівня – це і 

породження певної історичної епохи, і вияв творчої індивідуальності. 
Українська література явила світові не один своєрідний талант як 
виразника свого часу і як його творця, а отже, і творця сучасності, 
майбутнього. 

До всіх нас у мовно-літературний процес України повертаються 
яскраві постаті розстріляного відродження тридцятих років ХХ ст. Серед 
них – Валер’ян Підмогильний (1901-1937 рр.) – письменник, 
родоначальник українського і предтеча європейського 
екзистенціоналізму, найкращий перекладач французької класики. 

У 1956 р. було реабілітовано чесне ім’я письменника, але 
знадобилося понад тридцять років, щоб повернулися до читача його 
твори – романи „Місто” й „Невеличка драма”, повісті, оповідання. 

Відбуваються наукові конференції, присвячені творчості 
В. Підмогильного, в яких брала участь і авторка цієї статті1. Зусиллями 
В. Шевчука, В. Мельника, Р. Мовчан, К. Фролової, В. Коцюка з’явилися 
перші літературознавчі статті й розвідки, присвячені творчості 
письменника. 

Дослідники, зокрема, підкреслюють особливу позицію й місце 
В. Підмогильного в літературі 20-х років ХХ ст. У добу 
експериментування, коли в прозі перевага надавалася фабулі та сюжету 
або ж суб’єктивній ліричній імпровізації, він розробляє „традиційну” 
(учень М. Коцюбинського) психологічну, трохи імпресіоністично 
забарвлену прозу. Ще важливішою була відмінність і змістовного 
порядку. На відміну від „революційних романтиків” – М. Хвильового, 
О. Досвітнього, Ю. Шполи та інших, які зверталися переважно до 
зображення активних сил революції, або прилучених до неї шарів, 
В. Підмогильний більш цікавився її соціальною периферією, пасивом 
або навіть жертвами2. Тобто В. Підмогильного цікавить, передусім, 
маленька людина на полі великого болю і сум’яття – людина й 
обставини, колективне й особисте, суперечності прагнень розуму і серця. 
Недаремно тогочасна критика так оцінювала В. Підмогильного: 

                                           
1 Див.: Творчість Валер’яна Підмогильного в контексті світової літератури. – Всеукр. 

наук. конф. (Дніпропетровськ, 27-28 березня 2001 р.). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. 
2 Див.: Історія української літератури ХХ ст. У 2 кн. – К.: Либідь, 1998. – Кн. 1: Перша 

половина ХХ ст. / За ред. В.Г. Дончика. – С. 240-241. 
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відтворення колізій між окремою особистістю та оточенням – це не що 
інше, як „специфічно-інтелігентська література”1. 

У наші дні дослідники відзначають вплив філософії екзистенціалізму 
на світогляд цього письменника, що знайшов вияв у його творах через 
заглиблення у внутрішній світ героїв2. 

З’явилися цікаві статті, присвячені стилю та жанровим особливостям 
творів прозаїка3. Але дослідження літературної спадщини 
В. Підмогильного триває. 

У запропонованій статті зроблено спробу, по-перше, розкрити 
поетику роману „Невеличка драма” В. Підмогильного; по-друге, 
показати на прикладі відомого роману „Місто” український мовний 
процес 20-х років ХХ ст. 

Роман Валер’яна Підмогильного „Невеличка драма”, продовжуючи 
традицію інтелектуальної прози, відкрив українській літературі нові 
обрії модерного мистецтва, філософічність якого є стрижнем побудови 
художньої реальності. 

Головна героїня роману, приваблива й розумна дівчина Марта 
Висоцька, прибуває до Києва з майже сільського затишку і намагається 
зберегти свою романтичну натуру в бурхливому індивідуально 
відчуженому оточенні. Вона закохується в молодого професора-
біохіміка Юрія Славенка, якому притаманні прагматизм, меркантилізм. 
Холодний розрахунок у нього домінує навіть в особистих стосунках. 
В. Підмогильний виводить проблему конфлікту „розум-почуття” від 
індивідуального рівня до загальносуспільного. Марті Висоцькій 
протистоїть прагматичність, раціоналістичність самої епохи, 
уособленням якої є оточуючі її персонажі. 

Детальний аналіз мікропоетики „Невеличкої драми” свідчить про 
складність символічно-образних сполучень, вишукану систему художніх 
прийомів, що для вибагливого інтерпретатора є інтелектуальною 
насолодою, а розкриття їх художньої взаємодії допоможе осягнути 
актуалізований зміст твору. 

Принциповою у такій системі аналізу є символіка сновидіння як 
художньо-стилістичного прийому та культурної універсалії, оскільки 
інтертекстуальна відкритість творчості В. Підмогильного дає змогу 
говорити про загальнолюдські мистецькі феномени. 

Композиційно твір обрамлено мотивом сну: на початку роману 
подається сюжетний опис сновидіння, у фіналі – лише констатація 
фізичного стану героїні, атрибутивно означеного декількома епітетами. 
Розглядаючи сон як художній інтенсіонал, як семіотичну форму втілення 
авторської інтенції, Т. Жовноська наголошує на тому, що „це не просто 

                                           
1 Див.: Доленго М. Трагедія непотрібної трагічності // Червоний шлях. – 1924. – № 4-5. 

– С. 265. 
2 Див.: Шевчук В. Екзистенційна проза Валер’яна Підмогильного // Підмогильний В.П. 

Місто: Роман та оповідання. – К.: Веселка, 1993. – С. 5-20. 
3 Матковська І., Радіонов С. Жанрові особливості роману В. Підмогильного 

„Невеличка драма” // Проблеми сучасного літературознавства: Зб. наук. праць. – Одеса: 
Маяк, 1999. – Вип. 4 та ін. 
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витвір примхливої фантазії, а свого роду „зашифроване послання” митця 
читачеві”1. 

Сон Марти Висоцької є пророчим не тільки з погляду розвитку подій, 
у яких вона головна героїня, а символічно передбачає ідейно-тематичні 
блоки усієї структури роману. Але на відміну від сюжетної 
(правдоподібної) дії, орієнтованої на зображення внутрішнього світу 
через зовнішні, „видимі” ознаки, форма сновидіння дає можливість 
спроектувати зовнішні події через внутрішнє передчуття в синестезійних 
образах, що емоційно забарвлюють романну тканину майже містичним 
підтекстом. Принципове значення у сні головної героїні, який 
відокремлюється від загальної подієвості своєрідною стилістикою, 
мають композиційні елементи. Іманентний сюжет сновидіння подається 
як градація психологічних станів за рівнем емоційної напруги: 

1) дія починається „в густому лісі, де вона ступила з гострим 
щемінням у серці, з напруженням свіжого тіла й бажань...”2; 

2) бажання переростає у нову якість, у вищий ступінь експресії – 
„Вона не чула своїх кроків по землі, так ніби пливла все вперед, далі, в 
глиб гущавини, і суворі стовбури, здавалось, розступались перед нею 
нескінченною алеєю, стелили їй шлях туди, де прагнула вона в своєму 
легкому поході”3; 

3) статика дії контрастно підсилює емоційну кульмінацію – „Вона 
спинилась, і її серце пристрасно закипіло в передчуттях, кожним 
ударом припинаючи її до місця”4; 

4) страх і надія, що є пограничними ситуаціями змінюються 
фізичним болем і жахом: „Ось він підніс руку до грудей, і ту ж мить 
позад його жахливого тіла повстали тисячі нестерпних дзвонів, 
витягуючись у безконечний колючий звук, що в боліснім його 
коливанні вона впала в безвість”5. 

Початок і фінал сну будується на антитезі тиша-звук, які за своїми 
семантичними показниками характеризуються як абсолютні, що в шкалі 
можливих для сприйняття людиною є пограничними і часто, за 
спостереженнями психологів, доводять до божевілля, бо є 
неадекватними в живому середовищі. Ось витяг з Мартиного сну, що 
багато прояснює у підсвідомих шарах психіки: “Жодного шелесту, 
свисту чи шарудіння – важкий цей ліс був мертвий, бездушний...” – 
„повстали тисячі нестерпних дзвонів, витягуючись у безконечний 
колючий звук, що в боліснім його коливанні вона впала в безвість”6. 

Ім’я головної героїні походить від назви першого місяця весни, що в 
багатьох мовах має спільне звучання, і пов’язується з періодом 
пробудження води. І тут постає ще одна аналогія. Пояснюючи символіку 

                                           
1 Жовновська Т. Сон як художній інтенсіонал // Проблеми сучасного 

літературознавства: Зб. наук. праць. – Одеса: Маяк, 1999. – Вип. 5. – С. 58. 
2 Підмогильний В.П. Невеличка драма // Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи. 

– К.: Наук. думка, 1991. – С. 539. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Там само. 
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народнопоетичних образів, М.І. Костомаров вказував на те, що 
міфологічне уособлення будь-якої стихії має дуальний характер, тому 
вода може бути як життєдайною, так і вбивчою. В такому ключі слід 
розглядати епізод, коли фіксацією Льови Роттера на бажання Марти – 
„...знаєте, що мені хочеться?... Скупатись. Вода – це найкраще, що єсть... 
спустити руки й дивитись на воду – вона рівна, блискуча, всі зорі в ній, 
вона ніби спинилась і чекає... іди... іди...”1 – була думка про самогубство 
дівчини. „В піснях купальських свят, – писав М.І. Костомаров, – 
постійно згадується вода, співається про якусь дівчину, що потонула 
(або кинулася у воду), дівчина ця називається то Морена, то Купала, або 
Купалочка”, а „у західних слов’ян Морена – богиня смерті, і не дивно, 
що, знаменуючи воду, вона також є богинею зими і смерті. Вода, як уже 
зазначалося, є стихією і живодайною, і убивчою; вона оживлює, освіжає, 
підтримує життя і зупиняє його...”2 Мертвою і згубною є вода без сонця, 
шлюб із яким у народнопоетичній символіці сприймається як свято 
творіння і народження. У сні Марти сонце „невидиме” для героїні, бо 
сходить „десь із-за спини”, а не супроводжує появу чоловічої постаті. 
Навпаки – сонячний промінь спрямований на монаха, на ту жахливу 
постать, наближення якої Марта передчуває як грозу, образ якої 
ототожнюється з боротьбою світлого та темного, доброго та злого: темна 
хмара закриває сонце – чернець заступає церкву та обрій. 

Такий детальний аналіз образної системи, композиційних та 
сюжетних елементів сновидіння допомагає зрозуміти подальший 
розвиток подій, пояснюючи філософський підтекст „Невеличкої драми”, 
заключний епізод якої (сон, а не сновидіння), на думку Валерія Шевчука, 
„суголосний з першим трактатом „Ті, що прокинуться, побачать славу 
його” Григорія Сковороди: „Весь світ спить... Та ще не так спить, як про 
праведників сказали: „Коли впаде, не розіб’ється...” Спить глибоко, 
простягнувшись, начебто ударений. А наставники, що пасуть Ізраїль, не 
тільки не будять. Але ще й пригладжують: „Спи, не бійся! Місце 
хороше, чого остерігатися?” Кажуть, мир – і нема миру”3. Помітною є не 
тільки ідейна аналогія, а й іронічний і сміливий перегук назви трактату 
та прізвища Юрія Славенка за принципом дзеркального дублювання, бо 
саме дзеркало найчастіше виступає містичним приладом зображення 
антагоніста. 

З образом Юрія Славенка ототожнюється постать ченця, що 
протиставляється символу сонця. Отже, логічним є твердження про те, 
що постать Славенка антонімічна до світлого, божественного. Таким 
чином, прийом дзеркальності можна розглядати як дублювання першого 
сновидіння Марти, а фінальні слова – оптимістичною розв’язкою, бо, 

                                           
1 Там само. – С. 735. 
2 Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь. – С. 269. 
3 Шевчук В. Екзистенційна проза Валер’яна Підмогильного // Підмогильний В.П. 
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нарешті, прийшов сон, що дає могутній спочинок, „що з глибини болю 
(„безконечний колючий звук”!)1 підносив її назустріч новому сонцю”2. 

Прикметно, що сюжетний розвиток роману починається після того, 
як „вона (Марта) впала у безвість”. Отже, все неначе діється в тому 
просторі безвісті, не сон стає альтернативою реальності, а реальність 
сприймається як жахливий сон. Кожна подія ілюструє відчуте і бачене. 
Годинниковий передзвін асоціативно пов’язується з церковними 
дзвонами, маленька, тісна кімнатка – немов „густий ліс”. Але ці емоційні 
паралелі залишаються у підсвідомості, бо Марта живе в промінні свого 
кохання, яке для неї є унікальним і неповторним у кожному своєму 
прояві. Саме на ситуації неповторності сприйняття акцентується 
авторська увага, тому таким трагічним є для головної героїні 
усвідомлення банальної реальності: „З кожним прочитаним словом 
(„Комедія кохання” Г. Ібсена. – С.К.) вона перетворювалась на жебрачку, 
і щире золото її мрій перемінялось на нікчемне череп’я”3. Не випадково 
перед розмовою Марти з Ю. Славенком автор вводить образ дзеркала не 
тільки як спосіб портретної характеристики („в дзеркалі бачила своє 
обличчя, змарніле й схудле, позначене двома темними смужками під 
очима...”4), а й як прийом застереження, передбачення. Дзеркало як 
художній символ стає перехідним елементом у магічній тріаді, першим у 
якій є сон як передчуття подій, останнім – книга. С. Павличко називає 
Марту „жертвою літератури”, яка „спочатку жде літературного кохання. 
Потім прагне кинути виклик літературі – зробити щось таке, чого 
література ще не описала...”5 

Літературність тексту постає як неприхована відкритість 
інтертекстуальних зв’язків. Вказуючи на цю особливість роману, 
В. Шевчук говорить про те, що „він дещо перегукується з іншим 
„проклятим” у наші часи романом „Робітні сили” Михайла Івченка, а 
також „Сантиментальною історією” Миколи Хвильового”, а структура 
близька до любовного роману В. Винниченка, як і подібність героїв6. 

Марта мінливим кольором очей, „однаково настановлених сміятися і 
плакати”, зі своїм своєрідним поглядом на воду („Розкривається завіса, і 
таке м’яке, м’яке світло, виростають гаї, в них затишок, пухка трава... І 
там річка. Ввечері річка тиха, здається підеш по ній... А входиш все 
глибше, глибше, вода підіймається, стаєш легка, скидаєш із себе всю 
вагу і пливеш...”7) справді нагадує міфічну наяду, яка гіпнотично 
приваблює чоловіків („На той бік” В. Винниченка). За роздумами Льови 
Роттера стоїть не тільки тінь С. К’єркегора, є у його поглядах бажання 
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„бути чесним з собою” і щось від захоплення буддизмом у словах про 
множинність людських облич: „Люди... здебільшого мають два обличчя. 
Одне природжене, часто дуже дике, а друге вони набувають живучи... 
Людей з одним обличчям дуже мало”1. І тут можна провести ще одну 
паралель: „хиже обличчя” людини нагадує вискал Степового Вовка 
Г. Гессе. 

Ідея мінливості, неповторності буття втілена не тільки у розлогих 
філософствуваннях персонажів, а й у символі річки, що узагальнює 
модель гераклітизму та його самозаперечення. Подібних парадоксів у 
тексті „Невеличкої драми” чимало, іноді вони наближуються до 
філософії абсурду („...хто найщасливіший, як не найнещасніший, і хто 
найнещасніший, як не найщасливіший”), але така полілогічна тканина 
роману, як свідчить системний аналіз художніх чинників, репрезентує не 
відмінні світоглядні моделі, а морально-етичні принципи людських 
стосунків. 

Міфологізм Марти як форма світосприйняття іноді не менш 
раціональна, ніж свідома науковість поглядів Юрія Славенка, який 
агресивно нав’язує „свої” переконання, а тому його методологічна 
система діє за допомогою сили, а не аргументів, а механізм захисту 
перед невідомим, що не входить в обсяг мислення категоріями науки, 
подібний до своєрідного варіанту релігії. Догматизм, аксіоматичність 
перевтілюють Юрія Славенка у дзеркалі Мартиного сну в жахливу 
постать ченця із зарослим обличчям (Степовий Вовк?). 

Таким чином, аналіз мікропоетичних елементів, що дискретно, 
латентно впливають на структуру авторських естетичних моделей, а 
іноді недвозначно рельєфно постають у формі відкритих 
інтертекстуальних зв’язків, доводить неповторність та унікальність 
„Невеличкої драми” як нового типу художнього мислення, що вітає 
плюралізм життєвих проявів. 

Світосприймання автора, психологізм його творів відбилися у 
мовотворчості письменника, особливо це відчутно у відомому романі 
В. Підмогильного „Місто”. Лексика завжди дуже чутко відображає 
суспільні зміни, нові реалії життя, тому лексика творів Підмогильного 
показова з погляду відображення мови його епохи. 
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Шевченко С.І. (Кіровоград) 

 
ПИСЬМЕННИКИ – УРОДЖЕНЦІ  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ В ЕМІГРАЦІЇ  
У ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНАХ 

 
У статті аналізується життєвий і творчий шлях письменників – 

уродженців Центральної України, які емігрували за межі Батьківщини у 
першій пол. ХХ ст. 

 
Тривалий час дослідження доль українських емігрантів було 

прерогативою науковців діаспори різних країн Європи та Америки. 
Адже творчість і життєписи наших земляків, які внаслідок політичних, 
соціальних, національних проблем поч. ХХ ст. ставали дисидентами на 
рідній землі та виїжджали за кордон, у радянські часи не могли 
вивчатися або вивчалися тенденційно, заідеологізовано. Тож вітчизняні 
історики, філологи, народознавці змогли оприлюднити свій об’єктивний 
інтерес до чільних чи рядових емігрантів лише в останні роки. Їхньому 
перу належать монографії, статті, розвідки про уродженців Центральної 
України, письменників, які свого часу назавжди перетнули західні 
кордони Батьківщини. Цікавий матеріал, зокрема, подано в публікаціях 
мемуаристів, літературознавців, дослідників діаспори та України 
Є. Чикаленка, М. Чабана, Р. Корогодського, Ю. Войчишин, П. Феденка, 
Д. Чижевського, В. Винниченка, Г. Костюка. Останнім часом до цієї 
тематики більшою чи меншою мірою долучилися кіровоградські 
науковці Л. Куценко та В. Панченко, а також автор цієї статті1. Але 
узагальнюючого матеріалу з висвітлення долі емігрантів із Центральної 
України в окремих державах чи регіонах континентів поки що немає. 
Тож даний матеріал дасть змогу частково заповнити цю прогалину на 
прикладі Чехословаччини та Польщі переважно міжвоєнного періоду. 

Центральна Україна увібрала до свого літопису як історію корінних 
мешканців-українців, так і представників сформованих тут низки 
діаспор, передовсім, слов’янських. Напевне, і взаємозбагачення культур 
тутешніх мешканців було одним із чинників народження на межі степу і 
лісостепу ряду талановитих творчих постатей, у т.ч. прозаїків, 
публіцистів, драматургів, перекладачів, поетів. Процеси активізації 
національно-культурного відродження в Україні на поч. ХХ ст. не могли 
залишити їх осторонь громадсько-політичної боротьби, яка вже в часи 
Російської імперії приводила опонентів царату до вимушеної тимчасової 
чи постійної еміграції. Її шляхи проходили й через слов’янські землі. 

                                           
1 Напр.: Куценко Л. Євген Маланюк: дорогами втрат і сподівань. – Кіровоград, 2002. – 

84 с.; Панченко В. Будинок з химерами. Творчість Володимира Винниченка 1900-1920 рр. у 
європейському літературному контексті. – Кіровоград, 1998. – 272 c.; Шевченко С.І. На 
пограниччі культур: Кіровоградщина – Польща в літературних зв’язках (ХІХ – 
поч. ХХІ ст.). – Кіровоград, 2004. – 34 с. 
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На залізничній станції Долинській (тепер – райцентр Кіровоградської 
області) Олександрійського повіту Херсонської губернії народився 
визначний український публіцист, соціолог, політичний діяч Ольгерд 
Іполит Бочковський1. Згодом його родина переїхала до Катеринослава, 
потім – Єлисаветграда (тепер – Кіровоград). Тут юнак закінчує навчання 
у земському реальному училищі на “відмінно”2. У 1905 р. Іполит емігрує 
до Праги. Тут він входить до польського середовища. Проте з часом до 
юнака, який хоч і народився в Україні, але отримав у дитинстві польське 
виховання, приходить українське усвідомлення. Із 1907 р. він публікує 
ряд статей, у яких аналізує становище українців, поляків, фінів у Росії. 
Матеріали з українського питання виходять у чеській (зокрема, 
місячнику “Словенські Пржеглед”), московській (“Украинская жизнь”), 
київській, галицькій пресі. Працював секретарем дипломатичної місії у 
Празі, був професором Української господарської академії у 
Подєбрадах3. У 1935 р. на сторінках редагованого І. Огієнком 
варшавського місячника “Наша культура” друкується його праця “Біла 
раса й кольорове людство”. Виступав Іполит Бочковський і на шпальтах 
“Бюлетеня польсько-українського”. Його перу належать також 
“Поневолені народи царської імперії, їх національне відродження та 
автономне прямування” (1916), “Націологія і націографія” (1917), 
“Боротьба народів за національне визволення” (1932), “Вступ до 
націології” (1934) та ін. Зрозуміло, що за подібні праці в царські чи 
сталінські часи авторів би переслідували. До подібних наслідків могло 
призвести й оте саме “українське усвідомлення” інтелігента, незважаючи 
на те, що він був поляком. 

Відновлення державності ряду слов’янських народів після Першої 
світової війни створило умови для еміграції до них уродженців 
Центральної України – представників місцевих діаспор, зокрема, 
православного поляка, письменника, уродженця Єлисаветграда Михайла 
Хороманського, який з’явився на світ 100 років тому у місті на Інгулі4. 
Спочатку хлопець навчався вдома з учителькою, потім – у чоловічій 
класичній гімназії5. Після громадянської війни юнак працює в лікарні, 
співпрацює в пресі. До кола його друзів входив майбутній поет Арсен 
Тарковський (батько радянського кінорежисера, дисидента Андрія 
Тарковського), який так згадував ті часи: “Вірші тоді писали Юра 
Нікітін, Коля Станіславський, Михайло Хороманський, котрий пізніше 
виїхав до Польщі і став знаменитим белетристом. Хороманський був 
нашим учителем, він писав вірші по-людськи, перекладав із французької 
Верхарна і символістів, він був першим, хто показав мені хоч кінчик 
“нової поезії”6. 

                                           
1 Державний архів Кіровоградської області (далі – ДАКО), ф. 722, оп. 1, спр. 1, арк. 74. 
2 Там само, ф. 60, оп. 1, спр. 11, арк. 11. 
3 Чабан М. Згадаймо Ольгерда Бочковського // Кур’єр Кривбасу (Кривий Ріг). – 1998. – 

№ 95-96. – Лютий. – С. 104-106. 
4 ДАКО, ф. 156, оп. 1, спр. 38, арк. 239 зв. 
5 Там само, ф. 59, оп. 1, спр. 40, арк. 90. 
6 Тарковский А. Собрание сочинений. В 3 т. – М., 1991 – Т. 2: Поэмы; Стихотворения 

разных лет; Проза / Сост. Т. Озерской-Тарковской; Примеч. А. Лаврина. – С. 182. 
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У 1924 р. Хороманський з матір’ю і сестрою переїхав до Польщі. 
Перекладав твори Каспровича, Словацького, Тувіма російською мовою. 
Згодом прославився як польськомовний драматург і прозаїк. У 1933 р. 
вийшов роман “Ревнощі та медицина”, який перекладався за кордоном. 
Серед його книг: “Білий брат”, “Двозначні оповідання”, “Макумба”, 
“Співак тропічних островів”. Друкувався в засобах масової інформації, 
зокрема, опублікував інтерв’ю з композитором і музикантом, 
уродженцем України Каролем Шимановським1. Однак і на історичній 
батьківщині поляк “не приживається”. З 1937 р. він мандрує Африкою, 
Південною та Північною Америкою. Лише в 1958 р. повернувся до 
Польщі, де продовжив літературну діяльність. Гадаємо, що 
невиправдано обійдений увагою вітчизняних літературознавців 
письменницький доробок М. Хороманського як уродженця України. 
Зазначимо, що в радянські часи його твори виходили в Росії. 

З України до Польщі проліг шлях і письменника Євгена Маланюка, 
уродженця Новоархангельська (тепер – райцентр Кіровоградщини), 
випускника Єлисаветградського реального училища2. Як старшина армії 
УНР, він перейшов кордон із Польщею і був інтернований до таборів. 
Три роки перебував у Ланцеті, Піотркуві, Трибунчівському, Щипьорні, 
Каліші ( тут редагував таборовий літературний місячник “Веселка”, 
публікувався в “Альманасі трьох” – “Озимина”). У таборах він пише, 
перекладає, знайомиться з письменниками Польщі. У Каліші 
Є. Маланюк познайомився з польським поручиком, письменником 
Л. Подгорським-Окуловим. “Любому співремісникові Леонардові” 
Є. Маланюк згодом присвятить поезію “Померлих піль пустельний 
подих...”. З його вірша візьме й епіграф до цього твору3. Приятелювання 
з колегою дає можливість степовику познайомитися й з іншими 
польськими письменниками, пропагувати рідну літературу, зокрема, 
поезії П. Тичини. На майстерності останнього він, зокрема, акцентував 
увагу 2 грудня 1922 р., розповідаючи у варшавській “Таверні поетів” про 
стан української літератури по обидва боки польсько-радянського 
кордону. Цього вечора Л. Подгурський-Окулов познайомив 
Є. Маланюка з Ю. Тувімом. Із останнім українець часто вів дружні 
розмови, потім листувався. Маланюк присвятив Тувіму цикл віршів “Ars 
poetika” (1930 р.)4. 

У 1923 р. розпочинається чехословацький період життя емігранта. 
Він переїжджає до Подєбрад, де навчався у господарській академії, 
професором якої був Бочковський. Таким чином, після шести років 
фронтів і трьох років таборів українець наступні п’ять років набуває 
фаху інженера-гідротехніка. Разом з цим у Подєбрадах готує до друку 

                                           
1 Голяховский С. Кароль Шимановский. Ивашкевич Ярослав. Встречи с Шимановским 

(фрагменты) Пер. с польск. И. Свириды, вступ. статья и общ. ред. И. Бэлзы. – М., 1982. – 
С. 103. 

2 ДАКО, ф. 669, оп. 1, спр. 9, арк. 2 зв. 
3 Куценко Л. Князь духу: Статті про життя і творчість Євгена Маланюка. – Кіровоград, 

2003. – 184 с. 
4 Неврлий М.Я. Муза болю, гніву і боротьби // Євген Маланюк: Поезії. – К., 1992. – 

С. 20. 
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свої три збірки віршів, активно виступає як літературний критик, 
публіцист, дослідник історії культури. Брав участь у літературних 
дискусіях, вечірках не лише в цьому місті, а й у Празі1. 

Отримавши академічну освіту, Маланюк влаштовується на роботу у 
Варшаві. У другий польський період українець підтримує дружні і 
творчі стосунки із Ч. Ястшембцем-Козловським, М. Домбровською, С. та 
Є. Стемпковськими, Ю. Чапським, Ю. Лободовським, Я. Лехонем, 
К. Венжинським, А. Слонимським, Ю. Чеховичем. Особливо тісні 
стосунки склалися у нього з Ярославом Івашкевичем, котрий у 1904-
1909 рр. мешкав у Єлисаветграді. Маланюк друкувався у “Бюлетені 
Польсько-українському”, “Всхуді”, “Зеті”, “Атенеумі”, “Мархольті”, 
“Камені”, “Паметніку Варшавськи”, “Думці Польській”. За час 
проживання у Польщі й Чехословаччині з 1923 до 1943 рр. вийшли його 
книги поезій: “Стилет і стилос”, “Гербарій”, “Земля і залізо”, “Земна 
Мадонна”, “Перстень Полікрата”, “Вибрані поезії”. Інші книги 
Маланюка виходили вже у його заокеанський період, викликаний 
включенням у повоєнний час усіх слов’янських країн до соцтабору. 

У польських таборах Євген Маланюк познайомився ще з одним 
вихідцем із Центральної України – Юрієм Дараганом, уродженцем 
Єлисаветграда, учасником Першої світової війни, військовиком армії 
УНР. 1920 р. він емігрував до Польщі, де перебував у таборах Вадовіці, 
Ланцеті, Каліша, Щипьорно. Про життя останніх двох він напише в 
поезії-спогаді “З літопису днів біжучих”, де згадає українських ватажків 
минулого Д. Гуню, П. Павлюка, К. Гордієнка. Дараган став одним із 
засновників таборового літературного місячника “Веселка” та 
однойменного літературного товариства. У часопису друкувалися його 
поезії “Вечір” (із посвятою Маланюку), “Святослав”, “Похід”, 
“Серпень”, “Сьогодні ранок – як служба божа”, “Рожево-біле”, “Київ” та 
ін. Зберігся номер “Веселки” з дарчим написом польською мовою 
Є. Маланюка редакції журналу “Скамандер”, де було вміщено вірша 
Ю. Дарагана “Осінь”. З часописом він продовжував працювати і 
переїхавши до Чехословаччини: направляв до “Веселки” свої поезії, 
редагував твори інших авторів, працював з листами. 

З липня 1922 р. Ю. Дараган навчається в Подєбрадах, де спочатку 
закінчує спеціальні курси при академії, оскільки не мав повної 
гімназійної освіти. Тут він входить (як і Маланюк) до Товариства 
письменників і поетів, стає одним з ініціаторів створення товариства 
українських письменників “Культ”. Наступного року емігрант вступає до 
Українського педінституту в Празі. З його ініціативи створюється 
“Товариство взаємодопомоги бувших українських вояків”. Дараган був 
секретарем “Спілки українських військових демократів”. Однак хвороба 
в 1926 р. перервала молоде, сповнене творчих і громадських планів 
життя. Прижиттєво вийшла збірка його поезій “Сагайдак” (1925 р.)2. 

                                           
1 Куценко Л. Євген Маланюк: дорогами втрат і сподівань. – Кіровоград, 2002. – С. 10. 
2 Його ж. “Боже, зроби зі мною, що хочеш...” // Дараган Юрій. Срібні сурми: Поезії. – 

Кіровоград, 2003. – С. 53. 
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До табору в польському Каліші приїжджав читати лекції уродженець 
с. Веселі Терни (тепер  – Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.), 
випускник Олександрійської гімназії на Херсонщині, прозаїк, історик, 
екс-член Центральної Ради Панас Феденко. Емігрував він 1921 р., 
закінчив Український вільний університет у Празі, був професором 
цього вузу та Українського вільного педінституту. Виступав на 
засіданнях Українського історико-філологічного товариства в Празі1. 
Друкуватися Феденко почав з 1917 р., є автором кількох книг із історії 
України, історичних повістей “Гомоніла Україна”, “Гетьманів кут”, 
“Несмертельна слава” та ін. 

Філософ, літературознавець, лінгвіст, майбутній член Центральної 
Ради Дмитро Чижевський народився 1894 р. в Олександрії Херсонської 
губернії. Закінчив місцеву гімназію (разом з Феденком), Київський 
університет (історико-філологічний факультет). 1921 р. він емігрує через 
Польщу до Німеччини. Згодом отримує запрошення до Українського 
високого педінституту ім. М. Драгоманова в Прагу. Тут він працює 
доцентом, згодом – професором. Потім його обирають і професором 
Українського вільного університету. Емігрант виступає також з 
доповідями в Українському історико-філологічному товаристві, серед 
яких: “Шевченко і Давид Штраус”, “Гербініус і його книга про Київські 
печери”, “Філософічний метод Г. Сковороди”, “Невідома брошура 
Бакуніна” та ін. А в переліку тем його виступів у “Російському 
історичному товаристві у Празі” й “Російському народному університеті 
у Празі” були й “Шиллер і брати Карамазови Достоєвського”, “Наторк і 
Достоєвський”, “Мова Лєскова”. У празький період виходить низка 
фундаментальних досліджень Чижевського, присвячених, зокрема, 
філософії Сковороди, світогляду і філософії Шевченка, огляди 
перекладної літератури в Україні до ХVIII ст.2 Залишивши 
Чехословаччину, Дмитро Іванович продовжує досліджувати історії 
слов’янських, зокрема, української і польської літератур3. 

Серед маловивчених постатей української еміграції – вихідців із 
Центральної України – назвемо уродженця с. Глодоси (неподалік 
Єлисаветграда), учасника революційних подій 1905-1907 рр. і 
національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Фотія Мелешка, який у 
складі армії УНР у 1921 р. перейшов польський кордон. У таборі в 
Каліші він пише п’єсу “Понад Дніпром”, яка з успіхом йшла в 
таборовому театрі. Мешкав у Празі, де побачила світ його драма 
“Останній”4. У 40-х рр. в “Українському видавництві Краків-Львів” мав 
вийти написаний Мелешком драматичний нарис “Трьома шляхами”, але 
війна завадила цьому. І він побачив світ аж 1964 р.5 Деякий час до 

                                           
1 Ульяновська С., Ульяновський В. Українська наукова і культурницька еміграція у 

Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Українська культура: Лекції за редакцією 
Дмитра Антоновича. – К., 1993. – С. 490. 

2 Їх же. Автори Української культури // Там само. – С. 579-580. 
3 Див.: Шевченко С.І. На пограниччі культур: Кіровоградщина – Польща в 

літературних зв’язках (ХІХ – поч. ХХІ ст.). – Кіровоград, 2004. – С. 34-35. 
4 Мелешко Фотій. Останній: Драма на 4 дії. – Прага, 1936. – 96 с. 
5 Його ж. Трьома шляхами (драматичний нарис). – Лондон, 1964. – 24 с. 
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1943 р. Фотій Мелешко викладав на українських землях, що входили до 
Польщі – Грубешівщині. Тут він збирав фактаж про українське 
національне життя в регіоні. У матеріалі, присвяченому цій проблемі, 
письменник писав про “поневолення... Холмщини”, дії з полонізації і 
католизації (зокрема, руйнування православних церков), характеризував 
українське життя в роки німецької окупації1. 

Професором Українського вільного університету в Празі був прозаїк, 
історик права, уродженець Єлисаветграда Ростислав Лащенко. Ще з 
початку ХХ ст. він друкував оповідання в українських періодичних 
виданнях. В еміграції вийшли книги з історії права. Лащенко був також 
професором Української господарчої академії в Подєбрадах2. 

Долі українців-емігрантів засвідчують їхній непересічний талант, 
віру у відродження свого народу, почуття синівської любові до України. 
У Чехословаччині та Польщі у міжвоєнний час вони змогли реалізувати 
свій творчий і громадський потенціал, наскільки, звісно дозволяли 
еміграційні умови. Але на своїй Батьківщині дар красного слова вони б 
могли розкрити більш повно. Не змогли ж вони тут залишатися через те, 
що скоріш за все, повторили б долю репресованої української 
інтелігенції. Продовження даної теми, гадаємо, є перспективним. 

 
 
 

Чепурна О.В. (Кривий Ріг) 
 

“ЗАГУБЛЕНА” УКРАЇНСЬКА ЛЮДИНА  
У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

(на матеріалі прози Гр. Тютюнника) 
 
У статті досліджується тема “загубленої” української людини у 

творчості письменників-шістдесятників. Автор переконаний, що 
подальші розвідки в цьому напрямку дадуть змогу осмислити 
найважливіші національні проблеми та знайти шляхи їх вирішення. 

 
Початок ХХI століття – це час, коли відбувається переоцінка 

моральних і естетичних норм, інтелектуальних і мистецьких цінностей. 
Тоталітарна система створила власний міф і змусила жити у ньому. 
А. Лосєв детально і точно визначає міф тоталітарного світу: “…світ, у 
якому ми – тільки непомітна піщинка, нікому не потрібна і загублена у 
безодні й вирі таких само піщинок, як і наша земля…”3 Учений дає 
характеристику такому світу – кладовище людей, бо в цьому світі все 
підвладне стереотипам і підігнано під стандарти. У цьому світі не 

                                           
1 Кіровоградський меморіальний літературний музей ім. І.К. Карпенка-Карого, КМЛМ-

КН 2068 НД (Мелешко Ф. Українське національне життя на Грубешівщині. – 13 с. 
Машинопис). 

2 Літературний словник Кіровоградщини / Автор-упорядник Куценко Л. Кіровоград, 
1995. – С. 58. 

3 Лосев А. Бытие – имя – космос. – М., 1993. – С. 773. 



Україна – художня словесність, література 
 

 213

потрібно докладати зусилля, щоб залишитись живим. Цей світ не 
передбачає, а навіть заперечує турботу, відповідальність, повагу. 

Серед цього світу-міфу носієм нової свідомості постало 
шістдесятництво – “божественна дитина” в радянській псевдореальності. 
Шістдесятники у своїй творчості звернулися до національного, 
духовного на противагу позитивістській, матеріалістичній тенденції 
радянської літератури. Про цю епоху написано немало. Варто згадати 
хоча б праці М. Наєнка, Є. Сверстюка, Н. Зборовської, Р. Корогодського, 
О. Пахльовської, М. Коцюбинської, М. Жулинського1 та ін. Чи не 
найважливіша риса художників-шістдесятників – їхня глибинна 
одухотвореність, “примат духу”, як скаже М. Коцюбинська, чим і 
пояснюється їхня увага до внутрішнього світу людини, зацікавленість 
проблемою людської пам'яті, національної ідентичності, добра і зла, 
краси і потворності, буття взагалі. 

Лицарем української літератури називають яскраву постать 
Гр. Тютюнника, який одразу заявив про себе як про непересічну 
особистість. Однією з найважливіших особливостей таланту митця 
літературознавці називають художню деталь, чому присвячені статті 
В. Литвина, В. Святовця, Н. Верлати, Т. Аврахова, І. Семенчук2. Проза 
Гр. Тютюнника спонукає дослідників до розв'язання проблеми 
психологізму, чому присвячені статті Н. Гноєвої, Н. Тодолєвої, 
О. Томчук, Н.Тульчинської3. Остання захистила дисертацію 
“Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора 
Тютюнника”. Дисертантка вводить таке поняття, як “модель світу”, 
досліджуючи різні стани, відчуття героїв Гр. Тютюнника й поетику їх 
зображення. З'являються психоаналітичні студії й дисертації, присвячені 

                                           
1 Наєнко М. “Потепління” в 60-х роках і спроба чергового відродження науки про 

літературу наприкінці 80-х років // Наєнко М. Історія українського літературознавства. – 
К., 2001. – С. 266-318; Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід. Медитативний погляд із 
середини // Літературна Україна. – 1992. – 18 червня. – С. 6; Зборовська Н. Стильовий 
портрет шістдесятництва // Слово і час. – 2001. – № 12. – С. 28; Корогодський Р. Хто є 
шістдесятниками // Українська мова і література. – 2002. – № 35. – С. 11-12; 
Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – 
С. 65-74; Коцюбинська М. Епістолярна панорама шістдесятих // Київська старовина. – 2000. 
– № 2. – С. 71-83; № 3. – С. 100-117; Жулинський М. Люди, що вирвалися із обмежень 
звичності // Літературна Україна. – 1996. – 26 вересня. – С. 5-6; 3 жовтня. – С. 6. 

2 Литвин В. Концепція художньої деталі // Дивослово. – 1998. – № 11. – С. 9-12; 
Святовець В. Мистецтво художньої деталі та подробиці // Українська мова і література в 
школі. – 1993. – № 11. – С. 205; Верлата Н. Портретна деталь у новелістиці Гр. Тютюнника 
// Східнослов’янські філологічні здобутки…: Зб. матеріалів Всеукраїнської студ. наук. 
конф. – Кривий Ріг, 2001. – С. 47-50; Аврахов Т. Художня спадщина Григора Тютюнника і 
спроба наукового осмислення і оцінки // Українська мова і література в школі. – 1990. – 
№ 3. – С. 13-17; Семенчук І. “Опис природи?” // Слово і час. – 1991. – № 12. – С.24-29. 

3 Гноєва Н. Психологізм прози Гр. Тютюнника // Актуальні питання сучасної філології. 
– Вісник ХНУ. – Харків, 2002. – № 538. – Вип. 34. – С. 340-344; Тодолєва Н. Своєрідність 
вираження мікросвіту почуттів // Актуальні проблеми літературознавства. – 
Дніпропетровськ, 1998. – Т. 3. – С. 90-92; Томчук О. Людська доля в художньому 
осмисленні Гр. Тютюнника // Матеріали Всеукр. наук. конф., присвячені 80-річчю від дня 
народження О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1999. – № 44. – 9 груд. – С. 7; Тульчинська Н. 
Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора Тютюнника. – 
Дніпропетровськ, 2002. – 217 с. 
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розгляду авторського “я”. Закономірність появи таких робіт у сучасному 
літературознавстві доводить Н. Зборовська, зазначаючи, що реалістично-
імпресіоністична проза письменника дає “змогу збагнути основні 
параметри прозового психологізму в постсталінську епоху”, і додає, що 
“природа Тютюнникового психологізму визначає також напрям 
української новореалістичної прози в ІІ пол. ХХ ст.”1 Прикладами 
психоаналітичних досліджень є роботи з міфопоетики творчості 
Гр. Тютюнника І.Захарчук та В.Даниленка2. 

Теми й проблеми, які піднімав Гр. Тютюнник, цікавили й боліли 
всьому поколінню шістдесятих, але говорити про це спромоглися лише 
найсміливіші. Одна з таких проблем – духовність народу, його 
національна свідомість. На початку шістдесятих гуманістична та 
національно-визвольна ідеї буквально висіли в повітрі. Вони спонукали 
стати на прю В.Симоненка, В.Стуса, Ліну Костенко, Є.Гуцала та інших, 
змусили смертельно хворого київського російськомовного поета 
Л. Кисельова писати останні вірші українською мовою. 

В. ф. Гумбольдт, досліджуючи явище мови, пов'язує його з 
феноменом духу. В мові він знаходить об'єднану духовну енергію 
народу, “що в дивний спосіб відбивається у певних звуках… Людина вся 
не вкладається в межі своєї мови, вона більше того, що можна виразити 
в словах; але їй доводиться вміщувати в слова свій невловимий дух, щоб 
скріпити його чимось, і використовувати слова як опертя для досягнення 
того, що виходить за їх межі”. Вчений доводить, що різні мови – це не 
різні називання однієї й тієї ж речі, а різне її бачення, стверджуючи, що 
“у мовах перед нами постають різні способи мислення й сприйняття”3. 

Опертям, основою таланту Гр. Тютюнника (в радянський період 
знецінення духовності) стала українська мова. “…Побожне ставлення до 
слова, – за висловом Гр.Тютюнника, – є тією точкою, в якій стикаються 
прагнення істинних митців – і віруючих, і атеїстів…”4 У творчості 
Гр. Тютюнника ліризм поєднується із соціальною гостротою. Він писав 
про найболючіше: нелюблених і очоловічених жінок, заражених страхом 
і “порядком” чоловіків, позбавлених батьківської любові й захисту дітей. 
Така проблематика одразу викликала в свідомості “таборового 
суспільства” неоднозначні оцінки. Образ української людини 
якнайкраще розкриває сутність філософії “amor fati” – “трагічний 
оптимізм”, що означає особливу філософію життя. “Amor fati” стало 
долею мислячої української інтелігенції упродовж усієї історії чергових 
“відроджень” національної свідомості. Своєрідним кредо українських 
письменників кінця ХІХ – поч. ХХ ст., які замислювались над 

                                           
1 Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва // Слово і час. – 2001. – № 12. – 

С. 28. 
2 Захарчук І. Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника. – 

Рівне, 1998. – 140 с; Мамардашвили М. Психологическая топология пути. – СПб., 1997. – 
С. 127. 

3 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. – С. 312, 349. 
4 Мороз Л. Пам’ять як вишневий цвіт // Київ. – 1991. – № 1. – С. 126. 
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проблемою свідомості й свободи людини, став вислів, проголошений ще 
Лесею Українкою, “contrа spem spеro” („без надії сподіваюсь”).  

Надію в духовному світі письменника втілює образ дитини, що стає 
поглядом на майбутнє української людини, її справжність і 
життєздатність. Модус надії у творчості Гр. Тютюника, як представника 
когорти шістдесятників, тісно пов’язаний з феноменом загубленості, 
покинутості, що нерідко трактується як ознака божественності. Мотив 
“божественної дитини” став основою новел “Дивак”, “Обнова”, 
“Зав'язь”, “Смерть кавалера”, повістей “Облога”, “Климко”, “Вогник 
далеко в степу”. Цей мотив розкриває найдавнішу причину загубленості 
української людини і найбільшу її трагедію, закладену в самій 
національній людині, її закритості, відірваності й відокремленості від 
цілого, відсутності коекзистенційного зв'язку. Зрада і позбавленість 
любові – наслідки названого явища. 

Основними завданнями нашої розвідки є такі: з’ясувати сутність 
концепту “загубленість” у контексті поняття “шістдесятництво”; 
виділити основні екзистенціали у творах досліджуваного письменника; 
визначити естетичний сенс образу дитини в межах стилістично-образних 
шукань автора; простежити зв'язок світовідчуття дитини з 
національними формами й джерелами духовності. 

Думка про трагедію української людності уособлена в образі 
позбавленого батьківської опіки Харитона з повісті “Облога”. Причину 
арешту батька й осиротіння дитини Гр. Тютюнник безпосередньо 
пов'язує з найгіршими ознаками української вдачі, з чим Харитон 
стикається під час подорожі: зрада, байдужість, бажання 
пристосуватися, страх. “Я зі страхом відчуваю, як десь глибоко в душі 
зав'язується й росте вже знайомий, звіданий мною мулкий сум і втома 
від цього печального сонця та гайворонячих тіней на ньому, а ще від 
безсилля збагнути, що коять дорослі. Їхні стосунки завжди полишали в 
мені липучу, як павутина, нудьгу, – може, тому мене так вабило до 
людей світлих, простих, зрозумілих людей, у чиїх вчинках я бачив 
відповідь на запитання: “Навіщо?”1. 

Харитон не почуває себе затишно в рідному селі, яке вже звільнили 
радянські війська, бо правління відібрало в нього хату, так дивно 
виявивши свою турботу. Модус покинутості реалізується в образі 
облоги. Облога – не тільки лінія фронту, про яку мріє дитина. Це умовна 
перешкода, що символізує безвихідну ситуацію для малого Харитона. 
Його погляд на речі морально відмінний від погляду й цінностей 
дорослих, які керують світом, що уособлений в образі облоги, із якої 
немає виходу. В таку ж облогу потрапляє і Климко з однойменної 
повісті, тільки його облога окреслена світом окупації.  

І Харитон, і Климко загублені в часі. Час утратив свою плинність, він 
розколотий на довоєнний і воєнний – сучасний. Той, мирний час для них 
давній і далекий, як для старої людини. “Коли те було – сьогодні, вчора 

                                           
1 Тютюнник Гр. Вибрані твори. – К., 1981. – С. 354 (далі в тексті цитати з цього 

видання). 
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чи вічність тому? Як і навіщо я тут опинився, коли десь там, далеко-
предалеко, моя хата, жовта акація, бабусина могила на піщаному 
Чебрецевому бугрі, напроти розлогої сосни з відломленою верхівкою?..” 
Давній і далекий час Харитон сприймає на рівні запахів, які з'єднують 
минуле і сучасне в його сприйнятті. “Від картоплі стає тепліше, а її 
пахощі – степові, осінні, довоєнні – паморочать голову, і ні про що не 
хочеться думати, крім одного: коли б то більше було її, картоплі…” Таке 
сприйняття часу і простору, скоріше за все, – переживання дитинства 
автором. Це його враження, “те, що відбилося, прозвучало якоюсь 
нотою, яка вимагає розшифровки”. Гр. Тютюнник дає назви пережитим 
миттєвостям свого дитинства. Такі враження М. Мамардашвілі називає 
відкладаннями душевного ґрунту, які “пов'язують у часі різні події понад 
часом і простором”1 внутрішнім часом.  

Структуру часу вчений розглядає як “структуру можливого нашого 
сприйняття й враження”. Для Гр. Тютюнника давній і теперішній час 
поєдналися в образі облоги, безвиході, утекти від якої можна тільки у 
смерть. У цьому причина смерті письменника і його передсмертної 
записки: “Домучуйте когось другого, а все моє, що в мене є, спаліть”. 

Облога – екзистенційний простір повісті, що уособлюється в образі 
тиші, що єднає окупаційний світ повістей В. Близнеця (“Мовчун”, 
“Землянка”) із світом творів Гр. Тютюнника. Свідченням покинутості 
героя стають образи діда як мотив мудрого старого, який у традиційній 
українській культурі має ознаки характерника, і бабусі як берегині роду. 
Бабуся постає у свідомості дитини поряд з федорівською присвятою 
богородицею “з лагідними очима й дитинкою на руках”. Образ хати у 
творі теж символічний – у ньому весь світ сільської людини. Автор 
звертає увагу на найважливіше – образи, що символізують духовний 
світ: “рушники роменські з червоними начосами, скриня, жердка, піч, 
сволок жовтий і на ньому хрест, випалений дідусем”. Бабуся і після 
смерті поряд із дитиною у спогадах і снах. “Мені примарилася повінь, 
котру я запам'ятав ще змалечку, напевне, тому, що в той день – останній 
день мого дитинства – зійшла з дому моя мама, чи, може, тому, що 
бабуся часто розказувала про те страховіття якимось здавленим 
шепотом, а скінчивши розповідь, ревно хрестилася до ікони й просила: 
“Одверни нас, господи, й заступи…” Діда-характерника Харитон 
зустрічає у проваллі, він з'являється нізвідки, раптово, він кривий, що є 
ознакою потойбічності, і добрий: “…дід веселий: все на ньому так і грає 
– і брови, і вуса, і кульша в холоші дриг, дриг – наче пританцьовує”. Дід 
– уособлення батьківського духу, який допомагає хлопцеві, підказує, як 
дістати їжу.  

Образом покинутості й загубленості в “Облозі” постає Меланя – один 
із типів української жінки в творчості Гр. Тютюнника. “Незабаром я вже 
знав, що вона нетутешня, а з Донбасу, що матері в неї немає змалечку, а 
батька перед самою війною привалило в шахті, і вона зосталася з 
мачухою”. Найбільше її нещастя в тому, що її ніхто ніколи не любив. 

                                           
1 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. – СПб., 1997. – С. 127. 
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“Шкода, що ти, стерво, не моє, а тії… Думаєш, я пила б? Хе… Я б тебе 
як лялечку одягала і взувала…” Так говорила мачуха. Така нелюбов 
вилилась у бажання Мелані всіх любити й усіх приголубити, чекала вона 
такої ж любові від інших. Про цю біду української жінки напише у 
дев'яностих роках О. Забужко: “… і скоглить, скоглить, скоглить бідна, 
нелюблена, покинута на вокзалі дівчинка, ладна йти на руці до кожного, 
хто скаже: “Я твій тато…”1 

Покинутість на деякий час єднає Харитона й Меланю. Але для 
Харитона найголовніше – щирість почуття, для Мелані – жалість. Через 
неї вона одружилася, щоб її пожаліли, вона відкриває двері своєму 
свекрові й чоловікові, терплячи їхні знущання. Така рабська поведінка 
неприйнятна для Харитона, дитячий максималізм якого не терпить 
пристосовування й жалості до себе. Батьківський дух, що формує його 
особистість, звертається до нього в образі діда з провалля: “Сам жалій 
скільки хочеш і кого забагнеться, а себе – цур! Бо як почнеш себе 
жаліти, то не людина з тебе вийде, а казна-що – кваша, нюня, солопій, 
розтапша! О… І те затям: великий жалібник суть великий брехун і 
фарисей”. 

Ще один образ покинутості уособлений в іншому типі української 
жінки – це “бідова” Ленка. Вона поводиться й лається, як чоловік. 
“Дулом ширнув, гад, – сказала, всміхаючись так, як це роблять чоловіки, 
коли в них щось болить, і завернула за хату. – Ходім пересидимо десь, 
може, вони нарепаються та й виїдуть…” Єдине, що єднає Меланю і 
бідову Ленку – це нещастя й бажання виправдатися за себе перед 
дитиною, ніби відчуваючи свою забрудненість перед її чистотою. “Я вже 
давно помітив, що дорослі люблять розказувати мені свої гризоти і всякі 
незлагоди – наче сміття у драний кошик висипали…” 

Екзистенціал покинутості знаходить своє вираження в образі голоду 
й поневірянь. В одній із розмов Гр. Тютюнник зауважив: “Мати зварила 
дитя?” – “Невже зголодніла людина настільки дичавіє? Моторошно”. 
Часто відчуття голоду подається через запах, що має барви й звуки, його 
можна відчути на дотик. “Василькові запахло теплим вранішнім 
молоком. Згадалася корова. У неї були різні роги: один, довгий, красиво 
вигнутий, стримів угору, а другий, скручений у бійці, ліз прямо в око. 

І вже земля з-під лопатки не відгонила Василькові льохом. Він чув, як 
молоко цвіркало в дійницю. Туга біла цівка глухо шурхала в піну або 
стьобала об луджені вінця і присвистувала. Мати цідила молоко крізь 
чистий полотняний рушник і набирала кухлик йому. Воно шумувало, 
лоскотало ніс, на губах залишалися теплі бульбашки і лопались...” 

У новелі “Сито, сито…” знову постає образ голодної дитини. Її 
настрій і дії підпорядковані одному відчуттю – голоду. “Оце тобі якраз: 
тільки примостився на стільчику подивитися, як мати в печі 
розпалюватимуть, а воно вже хтось дверима торгикає. І я знаю – хто: або 
тітка Харитина, або тітка Олександра, або ще хтось. Ворожити прийшли. 

                                           
1 Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. – К., 1998 – С. 13. 
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Ну, то я вам сьогодні наворожу, раз не дали подивитися, як у печі 
розтоплятиметься і що на вечерю злагоджено”. 

Дії дитини позначені, так би мовити, підвищеним рівнем 
моральності. У новелі мить усвідомлення дитиною своїх вчинків – 
яблуко, принесене тіткою Оленою за подаровану надію, стає яблуком 
пізнання, межею між несвідомістю й усвідомленням. У творі варіюється 
мотив “зав'язі”. Факт усвідомлення “продажу” надії для хлопця стає 
визначальним. Голод перестає керувати вчинками Ілька.  

Бач, – кажуть, – і гостинчика заробив! 
А мене – як обпекло. Вибіг у сіни, відчинив двері. 
Тітко, тітко! – гукаю в ніч. – То я нарошне, тітко…” 
Дитина надзвичайно гостро відчуває межу, за якою дозволений 

продаж надії, любові, за якою моральна смерть. Відчуття сорому за своє 
ворожіння пов'язане з образом батька, де автор вдається до змалювання 
сновидінь. “А де ж стеля? Немає стелі. Темрява – од полу й аж до неба… 
Нічого не думається більше, тільки одне слово ворочається десь у голові 
ще живе: сито, сито, сито… За нього чіпляються інші слова, злипаються, 
як цяточки сажі у піднебінні. 

Сито, сито! Ти святу муку сієш… А де наш тато?.. Скажи мені 
правду… Святу правду… А де наш тато?.. Сніг”. У новелах “Сито, 
сито..” і “Тайна вечеря” проблема голоду як варіація загубленості теж 
пов'язана з проблемою позбавлення батьківської любові. 

Одним із варіантів загубленості у творчості Гр. Тютюнника стала 
проблема “покрученості національної вдачі” (за Дзюбою), що знаходить 
своє вираження в новелі “Печена картопля”. Хронотоп дивака 
розкривається в образі Тимохи, молодого (19 років) представника 
“сильної” половини українського села. Порівнюючи образи Тимохи й 
маленького Олеся, майже не знаходимо позитивних рис: цікавості, 
співчутливості, відкритості, солідарності, натхнення, завзятості у 
відстоюванні своїх позицій, натомість виникають інші: тюхтійкуватість, 
млявість, пасивність, похмурість, невпевненість, байдужість. 
Гр. Тютюнник вказує на причину такого перетворення, влучну назву 
якій дає І. Дзюба – “знекорінення української людяності і покрученість 
національної вдачі”1. 

Гр. Тютюнник одразу окреслює характер хлопця: “смирний, 
неговіркий, трохи тюхтійкуватий”. Пейзаж знову створює рух у 
структурі новели, стає способом розкриття станів, настроїв героїв. 
Нерухливому стану Тимохи відповідає полудневий пейзаж. “Сонце вже 
перейшло за полудень. Червонясте, по-осінньому линяве його проміння 
навскіс лежить поміж соснами, зогріває жовті вощані стовбури, точить з 
подряпин та надчухрів густу жовтогарячу живицю, і від неї в бору пахне 
ладаном”. Тимоха – образ хлопця інертного й інфантильного. 

Образ Палажечки й римарки автора доповнюють образ хлопця. Він – 
тип українського сільського парубка, кращі риси якого вмирають, бо 

                                           
1 Дзюба І. …В нашій прозі тільки двоє їх… // Освіта. – 2002. – С. 6. 
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вмирає село. Діалог Палажечки з Тимохою розкриває злиденний стан 
села.  

“– А у вас заведено пекти картопельку в грубці? – не вмовче 
Палажечка. 

- В кого це у нас? – не второпає Тимоха. 
- Ну, дома… 
- Ги! Заведено… Як нічого вечеряти, то заведено, а як є, то не 

заведено…” 
Молодь залишає село, особливо хлопці, бо мають більші можливості 

“вирватись”. “… Хлопців призвано на службу, а ті, що демобілізувалися, 
побачивши світу, подалися хто у Донбас, на шахти, хто в місто, на 
заводи”. Бажання “вирватись”, помічене Гр. Тютюнником, широко 
розкриває О. Забужко, українська письменниця пізнішого періоду – 
постмодерністського (“Польові дослідження з українського сексу”, 
“Сестро, сестро”, “Дівчатка”). 

У творах Гр. Тютюнника непевний стан українського села породжує 
непевність у душах людей. Ім'я “Палажечка” підкреслює невизначеність 
стану дівчини – неодружених називають Польками, одружених чи 
старших – Палажками. Тимоха в кінці новели називає її Полькою, що 
означає прийняття її як дівчини, а не як перестаркуватої Палажечки. Але 
вона цього вже не чує через його невпевненість і вагання, що 
відбиваються в кожному русі й слові героя. 

“ – Так погнали? – допитується Палажечка. 
Тимоха неохоче підводиться з теплого піску, довгенько гребеться 

п'ятірнею в густій, давно не стриженій чуприні, вибираючи з неї суху 
покручену глицю. 

- Якщо заради картоплі, то про мене… – бурмоче, – а якщо заради 
паші, то кращої, кажу…” Авторська характеристика відбивається в 
словах: “мляво розмірковує”, “неохоче підводиться”, “бурмоче”, 
“пробурмотав ніяково”, “не второпає”. Дії Тимохи залежать від бажань і 
наказів інших, він не вміє обіцяти, бо не знає своїх власних бажань. 

“- А до сільбуду прийдеш увечері? – запитала Палажечка, граючись 
дубчиком. 

- Хтозна… Якщо мати роботи якоїсь не придумають, то, мо”, й 
прийду… 

- Там сьогодні кіно привезуть… 
- Хтозна, кажу… – І побрів у сосну, намацуючи в кишені бляшанку 

з-під консервів”. 
Бажання, за твердженням екзистенціалістів, – один з основних 

модусів у житті людини, але тільки людини, яка ствердилась як 
особистість. Тимоха – один із тих, хто не має права вирішувати, а отже, 
й мати бажання. Він – один із багатьох представників села, де все за всіх 
вирішує правління. “В лузі чути гомін, хтось мантачить косу – вжіть, 
вжіть, вжіть. То чоловіки, в кого є худобина, обкошують осоку навколо 
кущів – правління дозволило”. Проблема людської відповідальності, 
порушена в цій новелі, набуває розвитку в образах Олекси Памазана і 
Сергуні Чабана з новели “Азарт”, де внутрішня сила героїв, що не 
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знаходить достойного використання, стає причиною поступової 
деградації й духовного вмирання.  

Непевний стан української людини породжує незрозумілі, дивні 
стосунки між чоловіком і жінкою. Тимоха не залицяється до дівчини не 
тільки через свою природну сором'язливість і не через те, що вона його 
не цікавить, йому, як багатьом хлопцям, вже не потрібно цікавитися 
дівчатами, залицятися до них, адже такі, як Палажечка, любов якої 
нікому не віддана, змушені робити це самі через брак хлопців. І цей 
тюхтійкуватий хлопець, напевне, не єдина її спроба знайти чоловіка, 
створити сім’ю, присвятити свою любов іншій людині, але він, можливо, 
єдина її надія. Чоловіки одружуються “якось по-чудернацькому: “або на 
зовсім молоденьких, вчорашніх школярках, або йшли в прийми до вдів, 
у котрих уже й хата є, і хазяйство бодай латане, та своє – як-не-як, а з 
тріски все ж не починати…”. Любов у стосунках між чоловіком і жінкою 
перестає бути першопричиною одруження.  

Люди розучилися працювати на землі, жити достойним життям, село 
вимирає, і виникає протиставлення “у нас” (у місті) – “у вас” (на селі). 
“… Подруги безперемінно співчували їй, кликали з собою наввипередки, 
обіцяючи влаштувати на чисту роботу й оддати заміж. “В нас це просто” 
– запевняли вони енергійно, особливо підкреслюючи оте “в нас”, бо 
вважали себе, звичайно, не тутешніми…” Така ж проблема постає в 
новелі “Нюра”. Дівчата їдуть у місто з надією на краще життя, але і там 
на них чекає розчарування. Місто для Гр.Тютюнника – осередок інших 
моральних цінностей, скоріше, аморальних, які переймають сільські 
діти. Виникає проблема “батьків і дітей”. І. Дзюба зазначає, що у 
Гр. Тютюнника ця проблема “постає не тільки, як колізія поколінь, 
скільки як колізія цінностей, колізія моральних станів і вдач”1. 

Проблема загубленості української людини між містом і селом постає 
також у новелах “Оддавали Катрю”, “Вуточка”, “Син приїхав”. 
Яскравим образом загубленості, саме загубленості смертельної, стає 
образ кленового пагона. В однойменній новелі засохлий кленовий пагін 
– не тільки і не скільки наголос на віці Христоні, як відчуття його душі. 
Він має ім'я – Савка, але знають його тільки старі, для молодих він – дід 
Христоня. “Дід” замінило йому ім'я. Автор використовує пейзаж на 
підтвердження образу. “На призьбі грається сонце, лащиться до діда 
тремтливими тінями од гілля. Не гаряче і не холодне. Затишне. І жовте, 
неначе проціджене крізь осінній лист. З-під стріхи, що мало не 
торкається дідової голови, виходять назовні різьблені сволоки – “коні”, 
теж трухлі, побиті шашелем, наче дробом; блищить павутина – стара, 
цупка, така, що вже й вітер не порве, хіба, мо”, горобець крильцем 
зачепить. Тоді павутина бринькне і опустить додолу дві блискучі цівки”. 
Ілько-патронацький був можливістю для діда відчути себе потрібним, 
молодим, справжнім. Але намагання купити любов хлопця доводять, що 
Савка дійсно помер у ньому. Дитяча безпосередність одразу відчуває 

                                           
1 Там само. 
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несправжність, мертвість Христоні. “ – Іди, брат, поцілуй діда в ніс – дам 
копійку… 

Хлопчик зразу був посміхнувся, потім насурмився, брівчата на очі 
напустив і позадкував на інший бік вулички”. Він більше не з'явиться. А 
дід Христоня знову буде намагатися купити дитячу любов і чекати на 
чисту дитинну душу. “Все забув Христоня: і царів, і службу в 
уланському полку під Краковом, і жінок своїх – старі люди кажуть, що в 
нього вони точно були, – а хлопчика, Ілька – патронацького – ні. Не 
забув”. Символ загубленості як забутості, втраченості постає також у 
новелах “Вуточка” і “Бовкун”. 

Отже, трагізм української літератури і культури закладений у 
свідомості національної людини, яка через історичні обставини, а ще 
більше через злість і страх не може виховати в собі батька, тобто 
почуття честі, совісті, обов’язку, любові, а тому не може відійти від 
природного коріння і знайти нове, людське (за Фроммом). Подальші 
розвідки у цьому напрямку дають змогу осмислення найважливіших 
національних проблем і можливостей їх вирішення. 
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ІСТОРИЧНІ ФОРМИ  
СУСПІЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ІСТОРІЇ  

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

У статті піддаються дослідженню окремі явища української 
культури дохристиянського періоду в контексті генези історичних 
форм суспільної самосвідомості. Розглядаються особливості 
тотемістичної самосвідомості, культури шаманізму та патерналізму в 
давньоукраїнській міфології. 

 
Кожному історичному етапові людського розвитку притаманна своя 

форма суспільної самосвідомості, тобто усвідомлення людиною сутності 
своєї людської природи, розуміння того, що є людина. Таке розуміння 
розгортається (експлікується) в різноманітних продуктах духовної 
(наукової, філософської, художньої) творчості через дефініції, образи, 
сюжети, норми. Ці наративи несуть у собі насичену концептуальну, 
світоглядну навантаженість, а відтак і багатозначність, 
полісемантичність. Тож і розглядати їх можна в різних ракурсах, 
виявляючи щораз різні характеристики й визначеності. Особливу 
цікавість становить проблема суспільної самосвідомості на етапі 
раннього, дорелігійного розвитку людських спільнот, адже саме в цей 
період постають філософські, релігійні, моральні, художні уявлення. 
Тому розкриваючи специфіку їх формування, ми глибше проникаємо в 
суть сьогоднішніх духовних і соціальних феноменів, точніше визначаємо 
природу сьогоднішньої людини, природу самих себе. Під цим кутом 
зору вчені глибоко дослідили міфологічну спадщину стародавніх греків, 
первісних племен Австралії та Океанії. Значно менше в цьому плані 
пощастило духовній спадщині слов’янських народів і, зокрема, спадщині 
українців. Проте такі дослідження помітно збагатили б теперішні знання 
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про становлення людської особистості, викристалізування уявлень 
людини про власну сутність.  

У цій статті ми пропонуємо загострити увагу на недослідженій ще 
стороні духовної творчості українців доби язичницького світогляду – 
еволюції метафізичних та екзистенційних переживань як сутнісного 
елементу самосвідомості. 

Тому в дохристиянській духовній творчості українців – казках, 
обрядових піснях, оповідках – можна виділити принаймні три історичні 
форми суспільної самосвідомості: тотемізм, шаманізм, патерналізм. 
Коротко зупинимося на цих феноменах. 

Явище тотемізму в первісному фольклорі опрацьоване вченими вже 
фундаментально, визначене його місце в розвитку самосвідомості 
суспільства. В.І.Шинкарук, вважаючи тотемізм опредметненням у 
знаковій, символічній формі історично першої видозміни суспільної 
свідомості – родової самосвідомості – відзначив його здатність 
матеріально, предметно втілювати єдність даного роду. Але особливо 
важливе те, що “... з тотемізмом пов’язане і визрівання родової 
самосвідомості культури, уявлення про неї як про продукт творчої 
діяльності так званих культурних героїв – головних персонажів 
міфологій всіх народів світу, – або про загалом надзвичайне, “небесне”, 
сакральне походження її предметів”1. Отже, через тотемізм людина 
усвідомлює себе, по-перше, як істоту родову, а, по-друге, як істоту, 
кровноспоріднену з божественним началом.  

Про тотемізм в історії української культури маємо багато 
дослідницьких праць, що йде ще від представників міфологічної школи 
ХІХ ст. і пронизує творчість учених чи не всіх наукових напрямів, що 
існували в Україні: компаративіста К. Сосенка, позитивіста 
М. Грушевського, марксиста В. Петрова та ін. Вони акцентували увагу 
на вияві тотемізму в обрядовій стороні міфологічних уявлень, в 
архаїчних звичаях і висловах. Однак якщо ми звернемось до українських 
казок та оповідок, сюжети яких містять згадку про тотеми, і 
проаналізуємо їх з точки зору вияву метафізичних прагнень людини, то 
перед нами розкриються нові світоглядні риси тотемістичної суспільної 
самосвідомості. В українських казках, як і в казках багатьох інших 
народів, поширений мотив походження людини від дерева чи тварини. В 
загальновідомій казці “Котигорошко” відлунює уявлення про дерево як 
тотем і про першолюдину-богатиря, яка народилася від шлюбу тотема з 
жінкою. Народження героя від дерева описане і в одній з найархаїчніших 
українських казок “Івасик-Телесик”, а в казках “Іван Бикович”, “Син 
ведмедиці” (запис О. Кольберга) йдеться про походження людини від 
тотему-тварини. Є також казки, у яких розповідається про походження 
культурного героя від риби. Але в українських казках збереглись і 
залишки міфів про роль тотемів у становленні моральних, світоглядних 
норм людського суспільства. Відомо, яке неперехідне значення для 

                                           
1 Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. 

– С. 9. 
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виходу людини за межі тваринного стада і набуття суто людської 
сутності було скасування інцесту і ствердження екзогамної форми 
шлюбу. В казці “Царівна Оленка й красуня-полонянка”, записаній на 
Буковині, розповідається, як цар хотів одружити брата з рідною сестрою, 
а ляльки (виразний архаїчний образ померлих предків-тотемів, образ, що 
зустрічається в багатьох міфологіях, а особливо в народів Далекої 
Півночі) рятують дівчину від перелюбства, забираючи її в землю, в 
інший світ. Аналогічні казки є і в росіян. Тому можна висловити здогад, 
що тотемістичні уявлення (принаймні в східних слов’ян) виступали 
духовним підгрунтям, метафізичною опорою й авторитетом у боротьбі 
за викорінення інцестуальних стосунків у сімейному житті й духовності 
людини. Тотеми були також верховним авторитетом у здійсненні 
процесів формування почуття окремішності первісних соціальних груп, 
потужним стримуючим фактором, що не дозволяв цим групам 
змішуватись одна з одною і в такий спосіб забезпечував утворення 
ізольованих соціальних спільнот з окремими мовою, звичаями, 
міфологічними уявленнями тощо. Цим було покладено початок 
виникненню племен, етносів, а пізніше – народів, націй. Відголоски цієї 
важливої особливості суспільного й духовного життя закарбувалися в 
образно-дидактичній формі у відомій казці “Про сестрицю Оленку і 
братика Іванка”, в якій сестриця відмовляє братика пити воду з сліду, 
залишеного різними тваринами (тобто сприймати звичаї інших тотемних 
груп), бо інакше він може перетворитися в одну з цих тварин (втратити 
свій тотем і опинитися в іншій соціальній групі з іншим тотемом). На 
жаль, ця проблематика у нас поки що залишається нерозробленою.  

Та особливо важливим постають для нас ті сюжети українських 
казок, в яких тотем прилучає героїв до божестенних істот через свою 
смерть або через покидання героїв. Ці сюжети виявляють певну схожість 
у своєму розгортанні: тварина-тотем рятує героя від переслідування, 
інколи навіть від смерті і продовжує опікуватися ним, а потім, 
помираючи або покидаючи героя (зносячись на небо, вирушаючи в світ 
для допомоги іншим людям), створює умови для прилучення героя до 
якоїсь вищої істоти: влаштовує шлюб з персонажем, який має ознаки 
незвичайності, дарує героєві чудесні речі тощо. Як приклад можна 
навести тексти казок “Чудесні бички” (записано О. Кольбергом), “Щастя 
одного бідняка” (записано М. Фінцицьким), “Крихітка Хаврошечка”.  

Отже, можемо констатувати, що людина через тотемістичні уявлення 
усвідомлювала себе істотою, наближеною до божества і навіть 
спорідненою з ним. Ця наближеність зумовлювала найважливіші 
особливості способу життя – особливості сімейного устрою, об’єднання 
в окремішні спільноти, упевненість у тривкості свого існування і в 
захищеності від злих сил. А вірне служіння тотемові надавало сенсу 
власному існуванню. Такими були деякі риси тотемістичної суспільної 
самосвідомості в українському фольклорі. 

Ще однією надзвичайно важливою формою суспільної 
самосвідомості був шаманізм. Цей феномен багато десятиліть 
залишається в полі зору дослідників різних напрямів – психологів, 
етнографів, істориків, мовознавців і навіть літературознавців та 
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музикознавців. Література з проблем шаманізму вражає своїм обсягом і 
різноманіттям. Є також і глибокі узагальнюючі праці1. 

Нас, проте, цікавить філософський, а точніше, метафізичний вимір 
цього цікавого духовно-культурного явища. Що нового вніс шаманізм у 
розуміння людиною своєї власної сутності? Як вплинув він на зміст і 
форми опредметнення метафізичних прагнень людини? Чи характерне 
явище шаманізму для історії духовної культури українців? 

На відміну від ряду інших історичних форм суспільної 
самосвідомості, зокрема, від тотемізму шаманізм опредметнює пряме, 
безпосереднє спілкування людини з божественними істотами – богами, 
божествами, духами. Спілкування це досягається шляхом впадання 
шамана в екстатичний стан, у процесі якого душа шамана покидає тіло й 
“подорожує” в інші світи. Головною метою “подорожей” зазвичай є 
пошук і спроба повернення заблукалої або вкраденої злим духом душі, 
що спричинило хворобу чи смерть людини. При цьому часто шаманові 
доводиться вступати в суперечки з вищими істотами, улещувати їх, а 
інколи й вести справжній поєдинок з духами, відстоюючи інтереси 
племені, конкретних людей. Але інколи бесіда з богами чи духами 
заторкує й суспільні проблеми, стосується отримання знань про історію 
племені, її тотема, про ставлення конкретного божества чи духа до 
племені, до шамана або окремого члена племені. Все це входить до 
складу відомого в історії філософії явища, яке називають “прорив до 
трансцендентного”, що є елементом метафізичних прагнень людини. 
Природно, що в ході переживання й осмислення отриманої від шамана 
інформації про спілкування з вищими істотами (а також осмислення 
самим шаманом своїх вражень) перед людиною постають питання 
метафізичного характеру про її місце у Всесвіті, про стосунки з богами, 
про сенс її життя і належну модель поведінки в контексті цих стосунків.   

Перед нами цілком інша модель самоідентифікації людини. Людина 
вже усвідомлює себе як істоту, співмірну з богами або духами, здатну на 
рівноправний діалог або навіть конфлікт із ними. Людина вже 
усвідомлює, що вона може мати власні інтереси й інтенції, відмінні, а то 
й протилежні примхам, бажанням чи інтересам конкретних вищих істот. 
Ці свої інтереси людина може або й має відстоювати при безпосередній 
зустрічі з духами повпреда й захисника людей – шамана. Могутній 
шаман може навіть покарати злого духа за його підступні дії й 
примусити нейтралізувати наслідки заподіяної ним шкоди. Людина, 
таким чином, будучи залежною в своїй долі від вищих космічних 
персонажів, постає в міфології й ідеології шаманізму як відносно вільна 
й активна в метафізичному сенсі істота. 

А чи був шаманізм в історії української культури? Це питання в нас 
не тільки не досліджувалось, а й не було поставлене. Бо шаманізм 
розглядали переважно в соціальному змісті, тобто як такий спосіб 
організації суспільного життя, коли домінуючу роль у духовному й 

                                           
1 Див. напр.: Элиаде М. Шаманизм: архаическме техники экстаза. – К.: София, 1998; 

Базаров Б.Д. Таинства и практика шаманизма. В 2 кн. – Улан-Удэ, 2000; Манжигеев И.А. 
Бурятские шаманистские и дошаманистские термины. – М.: Наука, 1978. 
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соціальному житті спільноти відіграє шаман. А достовірних свідчень про 
це немає, і будь-які згадки про це у відомих нам літописах відсутні. Але 
ж шаманізм, як зазначає один із найавторитетніших його дослідників 
М. Еліаде, це й сукупність найрізноманітніших технік екстазу. А це вже 
змінює ситуацію, позаяк займатися шаманством могли далеко не лише 
формальні лідери спільноти чи наближені до них особи. 

Численні згадки в народних оповідках, казках, анекдотах та навіть і в 
судових актах ХVІІІ ст. про польоти відьом і здатність їх 
перетворюватися на інші істоти дуже легко вкладаються в зафіксовані 
вченими спостереження над камланням шаманів і записані ними 
перекази про “подорожі” шаманів у інші світи. 

Особливе місце в дослідженні шаманізму в українській культурі 
належить казкам. Вони переповнені сюжетами про подорож героя за 
викраденою сестрою, нареченою, про битву із злою істотою, яка 
здійснила цю крадіжку і визволення полонянки та повернення з нею 
додому. Такий перебіг подій цілком співпадає з ученням шаманізму про 
викрадення злими духами душі людини, що викликає хворобу цієї 
людини або й смерть. І лише вчасне втручання шамана, який вирушає в 
інший світ на пошуки пропалої душі, витримує тяжкі випробування під 
час пошуків, вступає в сутичку із духом-злодієм, може врятувати 
ситуацію й привести до одужання хворого. Ці ж обставини лежать в 
підоснові численних сюжетів про подорож героя “в тридесяте царство” 
за чарівними ліками для хворого – яблуками, живою водою та ін. Як 
хрестоматія до наукових розвідок про шаманізм північних або 
тихоокеанських народів (способи посвячення в шамани, чудесні 
подарунки добрих духів шаманам, оповідки про духів-помічників, що 
супроводжують шаманів у “подорожах” тощо) звучать тексти 
українських казок про спалення чарівниками ледачих хлопців і 
перетворення їх на бравих героїв із чудесними властивостями, про 
летючі кораблі, шапки-невидимки, чудесні коні, що літають в повітрі і 
“їдять жар, полум’я п’ють”, про молодців, які ночують у будинках, куди 
щоночі навідуються злі духи і т. ін. 

Виявлення такого важливого в історії духовності явища як шаманізм 
в українській культурі є фактором, що відкриває неозоре поле для нових 
досліджень у царині українського фольклору. Але найголовніше, мабуть, 
навіть не це. Прослідковуючи в цьому ракурсі історію української 
культури, ми простежуємо особливості формування в ній парадигм 
становлення автономної особистості, витоків раціонального й 
містичного знання, прориву до трансцендентного, ставлення людини до 
Абсолюту, сакрального, а відтак і ставлення до смерті, до творчості, до 
власного життя. 

Нарешті, ще однією історичною формою суспільної самосвідомості є 
усвідомлення людиною себе через опредметнені форми свого 
соціального буття (сім’я, етнос, система освіти, норми, традиції). Якщо 
ми розглянемо українську духовну культуру дохристиянських часів у 
контексті щойно згаданої нами історичної форми суспільної свідомості і 
виділимо тут знову-таки аспект метафізичних прагнень і переживань, то 
ми можемо виділити в цій культурі принаймні три духовні парадигми: 
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а) потреба прилучення людини до священного, божественного 
начала; 

б) втрата людиною божественного опікуна, період проживання 
людини без опіки бога (божества); 

в) прагнення віднайти поєднання з божественною істотою, повторне 
прилучення людини до сакрального. 

Ці парадигми знайшли своє втілення в багатьох продуктах духовної 
творчості українців: замовляннях, колядках, щедрівках, весільних, 
купальських піснях, у казках. Наскрізним мотивом у них проходить 
установка на патерналізм – на думку про прихильне, опікунське 
ставлення божественної істоти до людини, любов до неї, бажання їй 
допомогти й готовність вибачити ненавмисні або вимушені порушення 
божественних заповідей. 

Мотив прилучення людини до божества є чи не найпоширенішим в 
українській духовній культурі. Це й весільні пісні, у яких оспіваний 
весільний поїзд, що йде в супроводі тотемів, посланців богів, предків-
захисників; це й уявлення нареченого чи нареченої у вигляді вищих 
істот. Це й численні тексти замовлянь, у яких викладені уявлення про 
людину як істоту, наближену до вищих природних і надприродних сил. 
Це, зрештою, українські казки, у яких описане прилучення людини до 
священного через шлюб героя з особою, що має божественні 
властивості, про те, як герой виручає із скрутного становища тварину, 
людину, яка потім виявляє свою божественну сутність і стає надійним 
союзником і опікуном героя казки.  

Цей мотив характерний для всіх міфологій світу. Особливістю ж 
давньоукраїнської міфології є те, що в ній сполучені активні дії героя, 
його свідомий вибір дій, внаслідок яких і відбувається прилучення 
людини до сакрального, й установка на відвічну прихильність вищої 
доброї сили до людини, і готовність її повсякчас втрутитись у життя 
героя з метою допомогти. Даний мотив у українській культурі поданий і 
через категорії та образи тотемізму, і через шаманістську міфологію. 

Мотив утрати людиною бога (божества) репрезентований в 
давньоукраїнській культурі в основному через казки і значно рідше – 
через обрядові пісні (особливо купальські, веснянки, гаївки). У казках ця 
парадигма розкривається через сюжети покидання героя його дружиною 
(яка має ознаки вищої істоти) з причини порушення героєм якогось табу, 
якоїсь заборони чи перестороги, висловленої героєві самою ж цією 
істотою (заборона підглядати за нею, знищувати її одяг, запрошувати на 
весілля якусь конкретну особу). Глибинною підставою цієї парадигми 
виступає процес виділення людини з природи, усвідомлення нею свого 
особливого онтологічного статусу, а разом з тим і відчуття своєї 
самотності в світі, відчуття того, що світ створений не для неї, що він 
чужий і навіть ворожий їй. Це важливий етап становлення людської 
культури, людської самосвідомості. На цьому етапі людина звертається 
до аналізу самої себе, шукає причини своєї відчуженості від природи, від 
духовних і соціальних умов власного існування. 

Парадигма віднаходження божественної істоти виявляє потребу 
людини в подоланні розриву з Абсолютом, у подоланні відчуження від 
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соціуму й природи, екзистенційної самотності. Тут опредмечена потреба 
людини вирватися за межі наявної реальності і наблизитися до 
світотворчого й культуротворчого начала. У казках ця тенденція 
вирізьблена в мотивах про подорожі героя за втраченою нареченою чи 
дружиною, випробування й духовні трансформації його задля того, щоб 
стати достойним шлюбу з втраченою подругою. Такі трансформації 
приводять героя до набуття ним нової онтологічної сутності – він 
навчається розуміти мову інших істот, має дар перевтілення, інколи стає 
безсмертним. У цих метаморфозах відчувається великий вплив 
шаманізму, але одночасно тут бринить і притаманна людині потреба 
перебороти смерть, власні фізіологічні й соціальні обмеження. І, як 
завжди, в основі парадигми лежить впевненість у доброму ставленні до 
себе божества, у його допомозі на цьому важкому й ризикованому 
шляху. 

Як бачимо, українська культура ще зберігає в собі цілі пласти 
таємниць і недосліджених проблем, робота над якими обіцяє дати 
немало новацій у дослідженні як вітчизняної, так і світової культури. 

 
 

Скалецький М.П. (Львів) 
 

ЕТНОТВОРЧА Й ЕТНОЗАХИСНА ФУНКЦІЇ  
КУЛЬТУРИ 

 
У статті аналізуються етнотворча й етнозахисна функції 

культури, які в силу певних причин були забуті, але не втратили свого 
значення. Доводиться, що саме культура творить неповторне й 
самобутнє обличчя нації й захищає її від руйнівного впливу інших 
культур. 

 
Культура, як відомо, є надзвичайно складним та багатогранним 

явищем, що виконує різноманітні функції1. Серед них особливе місце 
займають етноформуюча та етнозахисна функції культури. За 
радянських часів факт їх існування ретельно замовчувався. Це була 
істина, прихована за багатьма надійними замками. Внаслідок цього про 
їх існування забули навіть вчені-культурологи. Про це свідчить хоча б 
те, що жодний з численних підручників з культурології та філософії, що 
з'явилися останнім часом, не обмовився про їх наявність словом. Вперше 
про існування етнотворчої та етнозахисної функцій культури згадується 
в підручнику "Українська та зарубіжна культура", розробленому 

                                           
1 Культура українського народу. – К., Либідь, 1994; Лекції з історії світової та 

вітчизняної культури. – Львів: Світ, 1994; Теорія та історія світової та вітчизняної 
культури. – Львів: Каменяр, 1992; Теорія та історія світової та вітчизняної культури. – К.: 
Либідь, 1993; Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич: Відродження, 
1994; Косів М. Двоязичіє чи без’язичіє? – Львів: Логос, 1999; Костенко Л. Гуманітарна 
аура нації, або дефект головного дзеркала. – К.: Видав. дім “КМ Академія”, 1999; 
Масенко Л. Мова і політика. – К.: Соняшник, 1999; Понумарьов А. Національна культура: 
версія етнографа // Наука і суспільство. – 1991. – № 6. 
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колективом кафедри історії України, науки і техніки Національного 
університету "Львівська політехніка" (1998 р.). У наступних 
перевиданнях цього підручника автор статті намагався поглибити 
розуміння згаданих функцій, детальніше проаналізувати їх сутність та 
механізм дії.  

У запропонованій статті ставиться мета висвітлити сутність 
етнотворчої та етнозахисної функцій культури, показати механізм дії 
забутих функцій та нагадати широкій науковій громадськості про їх 
існування. У статті обґрунтовується ідея, що саме культура надає 
неповторності і своєрідності кожній нації, творить її самобутнє обличчя, 
а також захищає її від руйнівного впливу інших культур. Доводиться 
важливість та дієвість етнотворчої та етнозахисної функцій культури для 
нормального функціонування національного організму, надійність та 
ефективність захисних механізмів культури. Звичайно, автор розуміє, що 
в одній невеликій за обсягом статті неможливо дати вичерпний аналіз 
такої складної та майже не розробленої у вітчизняній філософській та 
культурологічній літературі проблеми як роль культури у формуванні та 
збереженні національної самобутності, тому запрошує всіх зацікавлених 
продовжити започатковані дослідження. Вивчення цієї проблеми є 
надзвичайно важливим в умовах розбудови незалежної Української 
держави та відродження національної культури. 

Суть етноформуючої функції полягає в тому, що саме культура 
творить неповторну і самобутню націю, надає їй своєрідності. 
Національна самобутність, звичайно, пов’язана також із природними 
етнічними ознаками, що виявляється в деяких фізичних та психічних 
расових відмінностях. Але внаслідок міжетнічних міграцій вони стали не 
такими рельєфними, і тому національна самобутність до них не 
зводиться. Вона визначається насамперед культурними чинниками, 
серед яких чільне місце займають мова, система національних цінностей 
і традицій. Крім того, культура може існувати тільки в національних 
межах і завжди має національні ознаки. Культурні цінності, навіть якщо 
вони мають загальнолюдський характер, мають бути включені у систему 
національних. Тільки прийнявши національне забарвлення, втілившись у 
відповідну національну форму, вони стають вагомими для певної 
етнічної спільноти та окремих індивідів, які до неї належать. 

Існування будь-якої національної культури немислиме без певних 
умовних атрибутів або символів, що вказують на якісь етнічні 
особливості або відмінні риси даної культури. Кожна нація у ході 
тривалої еволюції виробляє свої неповторні національні символи, до 
яких належать мова, житло, одяг, страви, пісні, танці, звичаї, прапори, 
герби та інші етнічні ознаки. У системі національних символів у 
концентрованому вигляді відображаються етносоціальні сподівання та 
національні інтереси, національні гасла та ідеали. Тому вони завжди 
виступають предметом справжньої і непідробної національної гордості 
та любові. 

Кожна людина рано чи пізно має визначити свою національну 
належність. Для цього вона повинна прийняти (як свою рідну) 
національну культуру близького їй народу з усіма її символами та 
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атрибутами. Приймаючи або відкидаючи ті чи інші національні символи, 
людина отримує змогу національної ідентифікації, духовного єднання та 
спорідненості з цим народом. Таким чином, національні символи 
відіграють, передусім роль своєрідних еталонів національної 
ідентифікації та диференціації, бо дають змогу легко розпізнати “своїх” 
та “чужих”.  

Національні символи несуть також велике духовне навантаження. 
Вони можуть бути провідниками та виразниками певних національних 
ідей, виражаючи у концентрованій формі найбільш суголосні 
національні почуття та інтереси. Сформульовані у вигляді яскравих і 
влучних лозунгів та гасел такі ідеї найбільш доступні та зрозумілі 
народній свідомості. Проникаючи в глибинні шари свідомості, 
захоплюючи навіть підсвідомість, вони збуджують приховані духовні 
резерви і можуть спричинитися до національного й культурного 
піднесення. 

Особливе місце в системі національних символів займає мова, яка є 
насправді головною етнічною ознакою, своєрідним етнічним паспортом. 
У мові закодовується духовність, історична пам’ять та неповторний і 
самобутній історичний досвід нації. Засобами мови багатовіковий досвід 
нації консервується, зберігається і передається від одного покоління до 
іншого. Цей досвід настільки своєрідний і неповторний, що його не 
можна передати мовними засобами інших народів, навіть етнічно дуже 
близьких. Шевченко не звучить російською мовою, а Пушкін не 
сприймається в українських перекладах. 

Однак мова – це щось більше, ніж просто знакова система. Мова – це 
насамперед духовність народу, його світогляд, свідомість, інтелект, 
моральні засади, тобто все те, що творить його автентичність та 
ментальність. Рідна мова є найглибшим живильним і чистим джерелом 
розвитку національної духовності, формування державницького 
мислення та громадського патріотизму. Таким чином, мова як 
специфічний національний засіб збереження й передачі соціокультурної 
інформації є становим хребтом національної культури, її цементуючим 
ферментом.  

Роль мови у національному житті ґрунтовно висвітлив І.Огієнко, 
тому звернемось до його цінних думок: “Рідна мова – це найважніша 
основа, що на ній зростає духовно й культурно кожний народ”; “Рідна 
мова – то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої 
нації. Без окремої мови, нема самостійного народу”; “Рідна мова – то 
сила культури, а культура – сила народу”; “Найголовніший і 
найміцніший цемент, що об’єднує етнографічний народ і перетворює 
його в свідому націю – то соборна літературна мова”; “Народ, що не 
розуміє сили й значення рідної мови і не працює для збільшення 
культури її, не скоро стане свідомою нацією”; “Мова – то серце народу. 
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Гине мова – гине й народ”1 – підсумовує свої роздуми визначний 
науковець. 

Втрата рідної мови для окремого індивіда означає, що з його 
культури випав той пласт, що своїм корінням сягає у глибину століть. 
Разом з тим з його свідомості випали символи світосприйняття, що 
склалися протягом довгої історії нації і стали її відмінними рисами. 
Людина, вихована в іншомовному середовищі, не може стати свідомим 
громадянином, носієм і творцем культури свого народу. Забуваючи 
рідну мову, вона втрачає духовний зв’язок не тільки з родом, а й з усім 
своїм народом. Така людина стає безбатченком, духовним емігрантом 
навіть на рідній землі, перекотиполем, для якого рідний край там, де 
більший шмат ковбаси. Разом з мовою вона втрачає національну 
самосвідомість та національну гордість, стає байдужою до власної 
державності. Вона втрачає життєво важливу психічну константу в 
своєму житті і стає морально скаліченою, бо для неї немає нічого 
святого. Будучи формою об’єктивації людської думки, мова забезпечує 
творчий процес у науковій та мистецькій діяльності. Тому майбутня 
інтелігенція, у тому числі й технічна, повинна зрозуміти, що незнання 
української мови, як слушно зауважує М.Брайчевський є ознакою 
фахової непридатності2. Оскільки сьогодні українській мові 
конституційно надано статус державної, вона має застосовуватися у всіх 
сферах суспільного життя: у державних установах, на підприємствах, у 
культурних закладах, торгівлі, громадському харчуванні тощо. Тому 
особи, які не володіють задовільно українською мовою, не можуть 
розраховувати на працевлаштування у згаданих установах. Чим вища 
сфера застосування національної мови у всіх ділянках суспільного 
життя, тим вагоміший культуротворчий потенціал народу, тим вищий 
його духовний розквіт. Витіснення ж національної мови на периферію 
суспільного життя руйнує цілісність національної культури та сприяє 
денаціоналізації народу. Це виразно простежується у випадку з 
українською мовою. Проте слід зауважити, що збереження національної 
культури не завжди перебуває у прямій залежності від долі мови. Так, 
ірландський народ майже втратив свою рідну мову, але зберіг 
національну культуру. Правда, у Конституції Ірландії записано, що 
ірландський мові (як національній) надається статус першої офіційної 
мови, а англійська вважається другою офіційною мовою. Обов’язковим 
також є вивчення ірландської мови у школах. Однак кожен, хто побуває 
в Дубліні, почує тільки англійську мову. Ні владна верхівка, ні пересічні 
громадяни після багатьох віків колоніального панування не поспішають 
повернутися до національних джерел і користуються другою офіційною 
мовою. 

Чи не такого статусу, який має ірландська мова в Ірландії бажають 
“захисники” прав людини для української мови в Україні? Адже й так 

                                           
1 Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний катехизис для вчителів, 

робітників пера, духовенства, адвокатів і широкого громадянства. – К.: Обереги, 1994. – 
С. 8-10. 

2 Брайчевський М. Нація і держава // Київ. – 1993. – № 3. – С. 5. 
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3/5, якщо не більше, інформаційного простору України захоплено 
російською мовою. На більшій частині території України російська мова 
фактично є панівною і посідає місце державної.  

Мова ж корінної національної більшості, що має всі права бути 
основним комунікативним, інформаційним та культуротворчим засобом 
на всіх теренах держави, на більшій частині її території практично 
зведена до мови національних меншин. Тому не російська, а українська 
мова потребує негайного державного захисту, створення умов для її 
нормального розвитку та державного функціонування. Пам’ятаймо: “Без 
такої свідомості нема нації, а без свідомої нації – нема державності...”1 

Суть етнозахисної функції, про яку, до речі, вперше згадує визначний 
український мислитель В.Липинський, полягає в тому, що культура 
забезпечує цілісність та самобутність нації, оберігає її від руйнівного 
впливу чужинських елементів, що мають, як правило, іноземне 
походження. Цю роль виконує система культурних вартостей, традицій 
та звичаїв. Механізм її дії спрямований на те, щоб не допустити переваги 
чужих елементів над національними, бо це неминуче ставить під загрозу 
національне життя народу взагалі. Все чуже немов заразний вірус руйнує 
цілісний національний організм, нівелює його національну самобутність, 
що знижує вироблений багатьма поколіннями віковічний імунітет до 
інших подібних хвороботворних вірусів. 

Система традиційних культурних вартостей даного етносу 
надзвичайно консервативна. Тому все нове й незвичне сприймається з 
великою обережністю й недовірою, піддається прискіпливому аналізу. 
Приймається тільки те, що органічно доповнює національну культуру та 
сприяє її розвитку. Все, що не вписується в систему національних 
вартостей або може бути для них шкідливим, неминуче відкидається. 

Стабілізаційною основою будь-якої національної культури є система 
звичаїв, традицій, обрядів, ритуалів, що виступають у ролі етнічних 
стереотипів. Це своєрідні цеглинки національної культури, що існують у 
формі стійких етнічних норм і принципів поведінки, її шаблонів, зразків, 
вироблених багатовіковим досвідом народу. Система традицій і звичаїв 
народу – це своєрідна колективна пам’ять, що акумулює його 
культурний досвід. 

Без традиційних механізмів не може існувати ніяка національна 
культура, бо механізм їх дії спрямований на збереження та 
самовідтворення етнічного ядра культури, навіть у вкрай несприятливих 
умовах. Здатність до самовідтворення своїх внутрішніх іманентних та 
функціональних зв’язків – необхідна умова життя та розвитку 
національної культури. 

У цьому зв’язку традиції виконують подвійну функцію: з одного боку 
зберігають банк інформації, необхідної для відтворення самобутності 
етносу, а з іншого – регулюють рівень іноетнічних запозичень. Інакше 
кажучи, механізм дії системи етнічних стереотипів спрямований на те, 

                                           
1 Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний катехизис для вчителів, 

робітників пера, духовенства, адвокатів і широкого громадянства. – К.: Обереги, 1994. – 
С. 2. 
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щоб не допустити в культурі етносу переважання сторонніх 
компонентів. Тому від збереження власних традицій залежить не тільки 
доля національної культури, а й цілісність етносу, стабільність 
суспільства й держави. 

Необачне втручання в систему етнічних цінностей веде до 
порушення внутрішніх зв’язків і негативно позначається на 
життєздатності етносу і його соціальних структур. Коли традиції раптом 
перериваються, коли руйнуються національні святині, тоді розривається 
органічний зв’язок культури народу з його історією, порушується 
спадкоємність у засвоєнні багатовікового колективного досвіду. 
Порушення тривалих зв’язків породжує “збої” у системі 
самовідтворення культури, веде до збіднення її структури і може 
призвести до занепаду і навіть до загибелі. Українська культура – 
яскравий тому приклад. 

Особливе значення для існування національних культур має 
рівновага між традиційним та новаторським. Залежно від 
співвідношення традиційного та новаторського в культурі вона може 
бути закритого та відкритого типів. 

Суспільство, життєвий устрій якого ґрунтується на давно вироблених 
засадах культури, що передаються від одного покоління до іншого, 
прийнято називати традиційним, або закритим. Звичаї, традиції, 
взаємини між людьми у такому суспільстві надзвичайно тривкі і 
закостенілі. Сама людина також підкоряється загальному порядку й 
зорієнтована на його збереження. Вищим законом такого суспільства є 
непорушність звичного способу життя, що становить найбільшу 
цінність. 

До закритого і стійкого типу належать індійська, китайська, російська 
і вся мусульманська культури. Чому завмерла іранська культура ХІV ст.? 
Чому крахом завершилось економічне піднесення Ірану в 70-80-х роках, 
коли за темпами економічного розвитку Іран почав наздоганяти Японію? 
Причини слід шукати поза економічним чинником. 

Мусульманські робітники та інженери були цілком здатними засвоїти 
вимоги сучасного виробництва. Але з сучасною технікою у життя 
мусульман увірвалася західна культура, несумісна з ісламським 
фундаменталізмом. Шок настав після демонстрації американського 
еротичного фільму. Внаслідок цього консервативний ісламський 
світогляд відкинув західну культуру і разом з нею західну модель 
економіки. 

Прикладом відкритого і стійкого типу культури є Японія. В основі 
японської культури лежать надійні національні традиції, але вона також 
відкрита для запозичення досягнень інших культур і робить це не 
соромлячись. Саме в ролі культурно-національного чинника слід шукати 
причини японського економічного дива. 

Керуючись гаслом: “Японський дух плюс західна техніка”, японці 
засвоїли технічні досягнення Заходу без шкоди для власної національної 
культури. Західну культуру вони вдало трансформували через призму 
традиційних національних вартостей. Нові знання насамперед 
сприймалися інтелектуальною верхівкою японського суспільства, яка 
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певним чином їх обробляла та коригувала. Після цього вони вже 
подавалися у звичній культурній упаковці. Це не тільки полегшувало їх 
сприйняття рештою народу, а й виключало можливість різкої ломки 
звичних стереотипів поведінки та мислення.  

Українська культура належить до відкритого, але не стійкого типу. 
Українському народові чужа зверхність до культур інших народів, він 
легко запозичував їх кращі здобутки. Проте багатовікове поневолення 
згубно позначилося на традиціях національної культури, не дало змоги 
їх зміцнити та розвинути. Тому традиційне та новаторське у нас не 
завжди органічно співіснують одне з другим, і можуть взаємно 
протистояти. Прикладом можуть послужити модерні західні впливи, з 
одного боку, а з іншого – тиск російської культури. 

Але на відміну від японського суспільства інтелектуальна верхівка 
українського народу у цих складних умовах, на жаль, не може 
задовільно виконувати свою конструктивну місію. Залишаючись у своїй 
основній масі російськомовною, вона опинилася разом з тим поза 
межами національної культури рідного народу і не може плідно 
працювати на благо його культури. Виникла парадоксальна ситуація, 
коли народ та його провідники говорять різними мовами й орієнтуються 
на різні національні вартості. Поки в Україні буде існувати народ без 
національної верхівки, а інтелектуальна верхівка – без мови та культури 
титульного народу, доти буде передчасним говорити про завершену 
державницьку українську націю. Тому в умовах державотворення 
надзвичайної ваги набуває питання про національні кадри. Тільки 
національно свідома та патріотично налаштована технічна інтелігенція 
здатна підняти з руїн розвалену економіку. 

Духовне та національне відродження, що почалося в Україні, створює 
сприятливі умови для свідомого українського державотворення. 
Першочергове завдання, що стоїть перед Українською державою, 
якомога скоріше подолати економічну кризу, віднайти в цьому хиткому 
й підступному хаосі надійну точку опори для рішучого стрибка в 
майбутнє. Досвід передових країн свідчить, що такою опорою може 
стати орієнтація національного розвитку на кращі здобутки світової та 
вітчизняної культури. Вільне підприємництво може вивести національну 
економіку на передові рубежі НТП, якщо буде правильно враховано 
співвідношення між традиційними національними та 
загальнолюдськими вартостями, що дасть змогу виробити свою власну 
оригінальну модель національного розвитку, а не позичати її в кредит у 
“доброго дядечка” десь за кордоном. 

Економічні реформи в Україні пробуксовують, оскільки не пов’язані 
із світом національних вартостей, не опираються на традиційні способи 
господарювання та менталітет народу. Успіх реформ може забезпечити 
тільки свідома участь у їх реалізації всіх верств українського 
суспільства. Коли національне відродження стане справою найширших 
верств українського населення, можна розраховувати на значні зрушення 
у запровадженні реформ. Тому економічне піднесення неможливе без 
духовного та культурного відродження, без відродження національної 
культури. 
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Провідникам державних реформ в Україні слід чим скоріше 
відмовитися від культу так званої економічної ідеї та переорієнтувати 
внутрішню політику на пропаганду національної ідеї як потужної 
консолідуючої сили, здатної пробудити національну свідомість. 

Потрібно також відмовитися від марксистської концепції культури, 
що розглядала її як вторинне суспільне явище, що належить до 
надбудови і у всьому залежить від економічного базису. Правда, 
сором’язливо визнавалося, що культура має відносну самостійність у 
своєму розвитку і навіть може чинити зворотний вплив на базис. 

Слід відмовитися від застарілого ідеологічного кліше, що зміни в 
економічному базисі неодмінно ведуть до культурної перебудови, і тому 
економіка завжди має бути на першому плані. Історичний досвід 
свідчить, що стан культури не перебуває у прямій залежності від 
економічного розвитку суспільства. Росія та Німеччина у XIX ст. в 
економічному відношенні були відсталими країнами, але розвиток 
культури в них досяг набагато вищого рівня, ніж у передовій Англії чи 
Франції. 

Більш того, бурхливий розвиток матеріального виробництва може 
завдати шкоди культурі. Хід подій у нашій країні спростував ще одне 
твердження марксизму про те, що разом з піднесенням матеріального 
життя людей на вищий щабель автоматично буде зростати рівень 
духовної культури. Гонитва за матеріальними благами та матеріальними 
вигодами веде до знецінення духовних вартостей, зменшення ролі 
моральних чинників у житті людей, зростання “шкурної” споживацької 
психології і врешті-решт призводить до духовного зубожіння. 

Звичайно, не слід впадати в іншу крайність і повністю заперечувати 
вплив матеріальних чинників на розвиток культури. Розвиток та 
функціонування культури, безумовно, залежить від рівня економічного 
розвитку, характеру суспільних відносин, соціально-політичного ладу, 
технічних засобів, побутових умов тощо. Усе це належить до 
економічного базису і способу виробництва, і є не чим іншим, як 
різними формами людської культури, саме матеріальної культури. Таким 
чином, поняття економічного базису не несе якогось особливого 
смислового навантаження, а повністю збігається з поняттям матеріальної 
культури. Тому запровадження цього досить невизначеного 
марксистського поняття є зайвим ускладненням проблеми. Значно 
простіше ставити питання про взаємозв’язок і взаємовплив матеріальних 
і духовних чинників культури, їх ролі в житті суспільства та 
особливостей функціонування. Треба, зрештою зрозуміти, що культура 
не обмежується тільки культурно-мистецькою сферою, а обіймає всі 
сфери матеріальної та духовної діяльності, є чимось первинним, а не 
вторинним після економіки та політики. Саме вона визначає способи 
господарювання та форму політичного устрою, стиль мислення та 
поведінки, характер світогляду та суспільних відносин, диктує ту чи 
іншу картину світу й систему цінностей. Успіх соціальних перетворень 
може бути забезпечений тоді, коли він опирається на міцний фундамент 
культурних традицій. Прикладом конструктивної ролі культури у 
суспільному житті може бути так зване “японське економічне диво”, про 
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що вже йшлося вище. Невдача соціалістичного будівництва в нашій 
країні значною мірою зумовлена тим, що були порушені споконвічні 
традиції господарювання та багатовікові основи духовного життя. 

У радянському суспільстві не тільки ретельно замовчувалося 
існування етнотворчої та етнозахисної функцій культури, а й ставилися 
численні перепони для їх успішної реалізації. І це не дивно. Будь-який 
тоталітарний режим прагне ліквідувати все індивідуальне і специфічне, 
зокрема й національне. Але всі спроби уніфікувати культуру ганебно 
провалилися. Це переконливо довела також 300-літня історія 
поневолення українського народу. У тяжкі часи, коли нещадно 
нищилося й переслідувалося все національне, єдиною силою, що 
підтримувала національну специфіку українського народу, була 
культура. І тільки їй маємо завдячувати за те, що народ наш вижив, 
зберіг у цілому свою національну самобутність. Це свідчить про 
важливість та дієвість етнотворчої та етнозахисної функції культури, 
надійність та ефективність її захисних механізмів.  

 
 
 

Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) 
 

ВІЙСЬКОВА МУЗИКА  
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-XVIII ст. 
(на прикладі Прилуцького полку: 1648-1782 рр.) 

 
У статті досліджується військова музика Прилуцького полку (1648-

1782 рр.). Автор переконаний, що військова музика в Гетьманщині 
набула суспільно-політичного та культурно-мистецького значення і 
була складовою культурно-музичного життя тогочасної України. 

 
Як відомо, з утворенням козацько-гетьманської держави на її 

території сформувалася полкова система. Козацькі полки, які раніше 
були військовими одиницями, набули нових функцій державно-
адміністративної структурованості і стали організаціями 
адміністративно-територіального, судового та військового устрою. Вже 
на поч. XVIIІ ст. остаточно склалися території і кількісний склад десяти 
полків Лівобережної України: Стародубський, Чернігівський, 
Ніжинський, Київський, Гадяцький, Переяславський, Лубенський, 
Миргородський, Полтавський, а також Прилуцький1. Ці полки складали 

                                           
1 Прилуцький полк утворений 1648 року. Наступного року до нього приєднано 

Ічнянський полк. У 1649 р. до складу полку входила 21 сотня: три полкові Прилуцькі, дві 
Варвицькі, дві Ічнянські, Шкуратова, Срібнянська, Дівицька, Галицька, Переволочанська, 
Городянська, Іваницька, Монастирська, Кариботівська, Краснянська, Горлянська, 
Гужівська, Кропивненська і Липовчанська. За часів Б.Хмельницького полк очолювали: 
Іван Мельниченко (1648), Філон Джалалій (1649), Пилип Носач (1649-51), Іван Шкурат 
(1651), Яким Сомко (1652), Яків Воронченко (1652-54, 1656). У 1782 р. територія полку 
нараховувала 11 сотень, в яких було 9 містечок і 547 сіл. Тривалий час полк очолювали 
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територію козацько-гетьманської держави протягом XVIII ст. до 
скасування українського гетьманату. 

Як свідчать історичні документи, мережа полкових військових 
музикантів на території Лівобережжя України існувала вже за часів 
правління гетьмана Б.Хмельницького (1648-1657). Це підтверджує той 
факт, що у 1657 р. до новообраного гетьмана Ю.Хмельницького прибули 
посли з Москви, яких зустрічали “во всехъ селениях Малороссіи 
священство въ облачении, а козаки с(ъ) знамёнами, трубами и 
литаврами, при пушечной пальбе”1. Кількісний склад полкових 
військових музикантів Лівобережної України був різний – від 2 до 9 осіб. 
За часів гетьманування П.Полуботка (1722-1724) було здійснено 
поіменний облік усіх полкових і сотенних служителів Лівобережжя 
України, зокрема, військових “трубачовъ и музикантовъ”2. Так, згідно з 
матеріалами ревізьких книг 1722-1723 рр. лівобережних полків, кількість 
військових музикантів у Прилуцькому полку дорівнювала шість осіб3. 
Стосовно часів правління Гетьманського уряду (1734-1750) у складі 
артилерійських служителів Прилуцького полку (1736 р.) перебувала 
“музыка войсковая полковая в(ъ) составе пяти человек: 4 трубачей и 
один(ъ) литаврщикъ”4.  

Відомою літературною пам’яткою цієї доби є вірш “Иеромонаха 
Климентія Зеновіева сына”: “Про довбишів, що в бубни бубнять, і про 
тринбачів, що в труби трублять”. Багато подорожуючи по Україні й 
Білорусії, Климентій подав у своїх віршах власні спостереження над 
представниками різних станів і професій: магнатів і ченців, козаків і 
ремісників, а також військових музикантів, яких називає “чесних війська 
слуг”. У вірші автор подає функційне призначення військових 
музикантів:  

“Довбиш ігри військові гарно відправляє, 
Але також і тринбач в труби витрубає. 
І потрібно ім обом брат за брата жити , 
Адже довбишу – бубнить, тринбачу – трубити. 
Їхні ігри слухачів часом звеселяють, 
Превелику іноді жалість викликають . 

                                                                                            
полковники: Петро Дорошенко (1657-59), Лазар Горленко (1659-87 з перервами), Іван 
Стороженко (1687-92), Дмитро Горленко (1693-1708), Іван Нос (1708-1717), Гнат Галаган 
(1714-39), Григорій Галаган (1739-63) та ін. У зв’язку з ліквідацієї в Україні полкового 
устрою в 1782 році полк припинив своє існування, а його територія ввійшла до складу 
Чернігівського намісництва // Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, 
О.Майборода та ін. – К.: Либідь, 1997. – С. 324. 

1 Горенко Л.І. Військова музика Лівобережної України другої половини XVII-XVIII ст. 
в особах та постатях // Духовність і художньо-естетична культура: Зб. наук. праць. – К.: 
НДІ “Проблеми людини”, 2000. – Т. 17. – С. 502-508. 

2 Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII-XVIII вв. // 
Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1896. – Кн. XI. – Отд. 2. – С. 34-
203. 

3 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі – ІР 
НБУВ), ф. I, од. зб. 54479 (Лаз.), 320 арк. 

4 Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, 
землевладения и управления. В 3-х томах. – К., 1902. – Т. 3. – 426 с. 
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Бо доводиться про суд Божий пам’ятати 
І архангельську трубу теж не забувати. 
До зворушення все те слухачів приводить , 
Завжди – бо людині смерть з пам’яті не сходить. 
Музику і за столом весело сприймають . 
На бенкетах, де питво мирно уживають. 
Довбиш раду, теж, бува, вибубнить народу. 
І так само підніма військо до походу . 
Перемогу стануть нам труби витрубляти, 
Коли військо свій тріумф розпочне справляти. 
Бубнять звечора в Січі – війську на похвалу, 
І уранці, коли там Богу творять славу. 
Тож музикам військом добре ми сприяєм 
І як чесних війська слуг, щиро похваляєм1. 

Очевидно, серед розваг козацького війська Лівобережжя України 
були різноманітні танці, ігри, військові змагання тощо. Так, пишучи про 
розваги в Запорозькій Січі, відомий дослідник Д.Яворницький відзначив, 
що козаки “грали на кобзах, скрипках, ваганах, лірах (“реллях”), басах, 
цимбалах, козах, свистіли на сопілках, свистулях – грали й танцювали2.  

Військова музика мала велике значення в суспільному й культурному 
житті полкових міст тогочасної України-Гетьманщини. Тому, залежно 
від завдань і умов застосування, визначилися основні різновиди 
української військової музики ІІ пол. XVII-XVIII ст.: офіційно-
церемоніальна, службово-стройова, сигнально-фанфарна, побутово-
розважальна та концертна військова музика. Військова музика широко 
застосовувалася в побуті гетьмансько-старшинського середовища (на 
балах, вечірках, сімейних святах). Про це свідчать мемуарні записи 
представників генеральної старшини Я.Сулими, Я.Марковича, 
М.Ханенка, П.Апостола, П.Полуботка, Я.Лизогуба та ін. Військова 
музика була невід’ємним учасником щоденних подій міста. Нащадок 
козацько-старшинського роду О.М.Маркович у повісті “Малороссийская 
свадьба” описав, яку роль відігравала військова музика в культурно-
громадському житті Глухова середини XVIII ст.3 Цей факт можна 
визначити як публічні концертні виступи з участю військових 
музикантів. 

Прилуцька полкова старшина надавала охоронні документи 
музичним цеховим об’єднанням та військовим музикантам4, що діяли на 

                                           
1 Гесс де Кальве Г. Теория музыки или Разсуждение о сем искусстве, заключающее в 

себе историю, цель, действие музыки. В 2-х томах. – Харьков, 1818. – Т. 1. – 304 с. 
2 Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. – Львів: Світ, 1990. – Т. 1. – 

C. 184. 
3 Маркович А.М. Малороссийская свадьба (Неоконченная повесть из жизни 

малорусской старшины половины XVIII века) // Киев. старина. –1897. – Т. 56. – № 3. – С. 8 
(Прил.) 

4 Як підкреслює О.М.Лазаревський, у тогочасній побутовій практиці XVII-XVIII ст. 
“цеховые музиканты въ отличие от музыки войсковой”, называлися «музыкою весёлою». 
Ця відмінність чітко визначена в універсалі гетьмана І.Мазепи, виданому Стародубському 
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території козацько-гетьманської держави. До таких актів належать: 
листи прилуцьких полковників, дані музичного цеху м.Прилук – Лазаря 
Горленка (1686 р.)1, Івана Стороженка (10 грудня 1687 р.), Дмитра 
Горленка (1692 р.) та Івана Носа (1709 р.)2.  

Полковий та сотенний уряд Лівобережної України як представники 
гетьманської адміністрації проводили набори українських співаків до 
Придворної капели у Петербург. Такі заходи доручали 
музичноосвіченим працівникам, багато з яких відбули придворну 
службу при імператорській капелі. Так, відповідно до указу імператриці 
Єлизавети Петрівни про набір українських співаків до посольської 
російської церкви м.Кенігсберг (Прусія, тепер м.Калінінград, РФ) та 
ордера гетьмана К.Розумовського, відбір співаків у квітні-червні 1760 р. 
проводили працівники Генеральної військової канцелярії та Генеральної 
військової музики, канцелярист Чернігівської полкової канцелярії 
Григорій Светноковський (Свитюк), працівники Прилуцької полкової 
канцелярії та ін.3 

Такий стан функціонування полкових військових музикантів, їхня 
професійна діяльність на території Лівобережжя існувала до 1764 року. 
10 листопада 1764 р. було видано царський указ про ліквідацію 
гетьманства й утворення Малоросійської колегії – органу управління 
Лівобережною Україною (діяла до 1786 р.) на чолі з її президентом 
П.Рум’янцевим. Наступні укази протягом 1765-1774 рр. були спрямовані 
на скасування полкового устрою Лівобережної та Слобідської України. 
Одним з останніх був урядовий указ від 7 листопада 1775 р. про чинність 
на Лівобережній Україні “Установления о губерниях”, згідно з якими 
територія Російської держави поділялася на 41 губернію. Так було 
проголошено ліквідацію полкового устрою. Останнім законодавчим 
актом був указ 28 червня 1783 р. Воєнної колегії про перетворення 
колишніх лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської 
армії: з 10 гетьманських і 3 компанійських утворено 10 регулярних 
карабінерних полків з 6–річним терміном служби. Царськими указами 
від 4.VI.1774 та 4.VIII.1774 рр. було зруйновано та скасовано Запорозьку 
Січ. Усі військові клейноди козацької та гетьманської влади були 
конфісковані й перевезені до Москви. 

                                                                                            
музичному цеху в 1705 році // Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии. – В 3-х 
томах. – К., 1888. – Т. 1 – С. 135. (Прим. 267). 

1 У листі Лазаря Горленка 1687 року оголошено: ”хто колвек игрою музыцкою 
бавячися, пожиток себе имеет, таковый всякий во всём полку нашем мешкаючий, аби под 
протекциею братства, от них самих в городе нашом Прилуце заведённого, при отдаванню 
постановленной належности до скринки братерской знайдовался; аби всякий музыка во 
всём полку нашом, люб оседлый, люб вандровнй, музицтвом бавячийся здавна, звичайно 
доходу пягничного и веселного и ярмаркового до скринки братства Прилуцкого не 
зборонялся и отнюдь не был спречным давати” // Лазаревский А.М. Описание старой 
Малороссии., 1902. – Т. 3 – С. 95-96. Три листи наступних полковників тому-ж цеху 
повторюють перший лист Лазаря Горленка і підтверджують його охоронну дію. 

2 Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, 
землевладения и управления. В 3-х томах. – 1902. – Т. 3. – С. 95. 

3 ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3289, арк. 17, 26-26 зв., 49-49 зв. 
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У зв’язку з інкорпорацією України Росією та ліквідацією царським 
урядом полкового устрою в 1782 р. Прилуцький полк припинив своє 
існування, а його територія ввійшла до складу Чернігівського 
намісництва. Cкасування полкового устрою Гетьманщини істотно 
порушило мережу полкових військових музикантів на території 
Лівобережжя України, але не ліквідувало її відразу. Полкові військові 
музичні осередки Лівобережної України ще діяли протягом 70-90-х років 
XVIII ст. Наприкінці XVIII ст. нові заходи Павла I докорінно змінили 
стан військової музики в Україні. На початку 1797 р. указом імператора 
Павла I були ліквідовані полкові хори та оркестри. За імператорським 
указом від 10 жовтня 1797 р. у церквах Лівобережної України було 
заборонено співати духовні концерти. 

Незважаючи на вищеназвані заходи з боку російської влади, військові 
оркестри в Україні набули поширення та нового етапу свого 
професійного розвитку в кінці XVIII – на початку XIX ст. Про це 
переконливо свідчить праця “Теорія музики” (1818 р.) Густава Гесс де 
Кальве, який тривалий час жив і працював в Україні. Передусім, 
теоретик характеризує стан розвитку військових музичних колективів 
кінця XVIII – початку XIX ст. в Україні: “Всякий полкъ имеет(ъ) свою 
капель, и некоторые из(ъ) нихъ чрезвычайно хорошо устроены”. Як 
підкреслив Г.Кальве: “Полковники, которые заботятся иметь искусснаго 
капельмейстера, тем(ъ) более ускоряют(ъ) усовершенствованіе прочихъ 
музыкантовъ”. Це означає, що підбір професійних кадрів та навчання 
військових музикантів відбувалося під контролем та за підтримки 
полкової старшини. Крім того, Г.Кальве підкреслив, що “Теорія музики” 
є підручником і розрахована на аматорів та професійних оркестрових 
музикантів (виконавців та композиторів): “Книга моя может(ъ) быть 
хоть несколько полезна; если любители и уже усовершенствованные 
полковые музыканты из(ъ) оной почерпнут(ъ) ясные понятия, и 
придут(ъ) въ состояние исправлять партитуры, или и собственные 
писать”1. 

Загалом, в умовах козацько-гетьманської держави ІІ пол. XVII-
XVIII ст. створилися сприятливі умови для розвитку військової музики, 
функціонування якої належало до етикету представників гетьмансько-
старшинського стану. Військова музика набула суспільно-політичного та 
культурно-мистецького значення і була складовою культурно-музичного 
життя тогочасної України. Після скасування козацько-гетьманської 
держави (1764 р.) традиції та форми діяльності військової музики 
збереглися як галузь культурно-музичного життя в Україні і діяли 
протягом кінця XVIII – середини XIX ст.  

 
 
 
 

                                           
1 Гесс де Кальве Г. Теория музыки или Разсуждение о сем искусстве, заключающее в 

себе историю, цель, действие музыки. В 2-х томах. – Харьков, 1818. – Т. 1.– С. 18-19. 
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Пономаревська О.І. (Ніжин) 

 
НАРОДНИЙ ІКОНОПИС  

ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ПОЛІССЯ ХІХ ст.  
ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ВИВЧЕННЯ  

ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
У статті розглядається народний іконопис північно-східного 

Полісся ХІХ ст. Автором виявлено ряд особливостей народного 
ікономалювання як історико-культурного та етнографічного джерела. 

 
Українською етнокульторологією та етномистецтвознавством  

питання вивчення  аспектів світогляду та духовності українського 
народу визнано  найбільш пріоритетним. Теза відомого етнографа XIX 
століття Г.Булашева “…самим українцям слід твердо пам’ятати, що 
будь-який поступ народу на шляху прогресу не лише обумовлений, але й 
цілком грунтується на  його житті попередньому”1 залишається 
актуальною для нас і сьогодні.  

Осмислення феномена народного живопису, зокрема народної ікони 
та картини, набуває неабиякого поширення серед культурологів, 
мистецтвознавців, філософів, пересічних людей. Про це свідчать 
публікації, монографії, виставки останніх кількох років, що мали місце в 
Україні, Росії, Білорусії, Канаді. Вони демонструють ту частину 
народного мистецтва, яка до певного часу залишалась у тіні через 
ідеологічні обставини. 

Спонукали зацікавитися явищами народно-фігуративного мистецтва 
(народною іконою, картиною, розписом) процеси, пов’язані з 
суспільною, світоглядною, духовною життєдіяльністю людини кінця ХХ 
– поч. ХХІ ст. та проблемами, що потребують невідкладного 
розв’язання: ідентифікації власного “Я” як частини етносу, як носія 
непересічної естетичної свідомості; рефлексійних тенденцій сучасної 
людини, її прагнення до самоспоглядання в процесі саморозвитку та 
впливів з боку різноманітних складових епістоми свого та минулого 
часів; життєтворчості порівняно з іншими формами осягнення та 
освоєння світу (власна творчість – творчість інших); шляхів 
взаємопроникнення прагматичного та духовного у свідомості сучасної 
людини; проблема самоствердження та соціальної адаптації особистості 
через споглядання, вивчення саме народного мистецтва через 
реконструкцію ментальності, духовного світу, суспільного статусу 
народного митця, як представника нації. 

Тобто йдеться про процес зіставлення сучасних і попередніх 
принципів та методів осягнення світу. Адже художня мова народного 
живопису, його візуальність дає можливість передати раціональну, 

                                           
1 Булашев Г. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и 

верованиях. Выпуск первый. Космогонические украинские народные воззрения и 
верования. – К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1909. – С. 10. 
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фактологічну інформацію, забезпечує можливість “прилучення” до 
чужої свідомості. 

Народна ікона – загальноєвропейське етномистецьке явище, що 
репрезентує й один із важливих компонентів духовної культури Полісся. 
Однак, вивчення його потребує ще багато зусиль. Адже народний 
іконопис в Україні, на жаль, тривалий час не був предметом 
систематичного збирання та вивчення. У XVIII-XIX ст. він зазнавав 
утисків з боку офіційних церковних кіл. Протягом усіх років радянської 
влади народна ікона не тільки не вивчалася, а навіть заборонялася та 
знищувалася. Особливо це торкнулося північно-східної смуги Полісся, 
зокрема Київщини та Чернігово-Сіверщини, оскільки лімітрофність 
зазначеного ареалу дала змогу швидко поширитися новій атеїстичній 
ідеології.  

Спроби визначити особливості української ікони пов’язані з іменем 
відомого вченого І.С.Свенціцького, який увійшов в історію вітчизняного 
мистецтвознавства як перший дослідник  галицького іконопису1. 
Вагомий внесок у вивчення народного іконопису зроблено 
Л.С.Міляєвою. Саме вона в 1965 р. опублікувала працю, у якій доводить, 
що народноіконописний примітив веде свій відлік з ХІІІ століття (на 
основі мистецтвознавчого та експертно-реставраційного аналізу 
галицької ікони “Покрова Богоматері”, Національний художній музей 
України, м.Київ інв. № 4)2. Важливий теоретичний та аналітичний 
матеріал викладено в монографії В.П.Отковича “Народна течія в 
українському живопису XVII-XVIII ст.”3, значну частину якої 
становлять результати експедицій до західних областей України, 
зокрема, на Бойківщині, Гуцульщині, Закарпатті. Проблемам 
проникнення народного світогляду в український іконопис та 
фольклоризації в ньому барокових форм присвячене дисертаційне 
дослідження Л.М.Попової “Народний іконопис України ХІХ ст.”, яке, на 
жаль, і досі не опубліковане в Україні4. Отож, зрозуміло, що сучасний 
стан справ із збиранням та вивченням народної ікони Полісся, порівняно 
із Середньою Наддніпрянщиною, Поділлям, Прикарпаттям є значно 
складнішим. У музеях, приватних зібраннях народна ікона Полісся 
значно поступається творам інших регіонів. Однією з основних причин 
тому, на нашу думку, є архаїчність фольклору (у тому числі й 
образотворчого) зазначеного регіону. З одного боку, це сприяє 
збереженню давніх дохристиянських фольклорно-обрядових традицій, а 
з іншого – обмежує й гальмує проникнення та варіативне продукування 
нових іконографічних факторів. Відсутність розмаїтості образотворчого 
матеріалу в селах Полісся відзначають дослідники Київщини, 

                                           
1 Свенціцький І.С. Іконопис Галицької України XV-XVI ст. – Львів, 1928. 
2 Миляева Л.С. Памятник галицкой живописи ХІІІ в. // Советская археология. – М.: 

Наука, 1965. – № 3. – С. 249-258. 
3 Откович В.П. Народна течія в українському живопису XVII-XVIII ст. – К.: Наук. 

Думка, 1990. 
4 Попова Л.М. Народная иконопись Украины ХІХ в. – Автореф. дис. … канд. 

искусствоведения. – Л., 1985. 
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Полтавщини, Поділля. Однак осмислення народного іконопису Полісся 
як образотворчої частини загального обрядово-фольклорного цілого, 
семіотичний підхід до фактів народно-фігуративного живопису дає 
змогу проникнути в контекст його позасюжетних і позатематичних 
зв’язків, чіткіше визначити  його ритуально-магічні, морально-етичні та 
побутово-утилітарні функції. Це дуже важливе завдання, оскільки 
поліфункціональність народної ікони становить її художньо-естетичну 
основу. Естетична спеціалізація чи стильова належність іконописного 
примітиву Полісся виражена слабко, тому роль позаестетичних факторів 
є структуроформуючою. Позаестетичні функції твору невід’ємні від 
власноестетичних. Подібна роль функції відома у фольклорі. 
Б.Н.Путілов з приводу пізніх форм фольклору помічає: 
“Функціональність фольклору неправомірно розглядати як деякий набір 
позаестетичних ознак, що лежать поряд з естетичними і якось з ними 
взаємодіють. Функціональність існує й проявляє себе не поза естетикою, 
а в самій естетичній сутності фольклору й певним чином обумовлює 
його художню структуру”1. 

Розглянемо один із факторів стилеутворення народних ікон північно-
східної смуги Полісся на основі матеріалу Київщини та Чернігово-
Сіверщини (колористичний ряд). Колишня символіка світоглядних 
категорій проявляє себе не лише в конкретиці образів-архетипів, а й у 
певній палітрі барв. Окрім знаків орнаменту, фігуративних компонентів, 
сюжетно-тематичних елементів, колорит також концентрує в собі базові 
змісти української етноментальності. Втім, відомо, що різні нації мають 
“різні зорові культури”. За висловлюванням Вадима Скуратівського, “річ 
у тім, що несхожі “хроматичні гами” різних культурних традицій 
уявляються прекрасною метафорою того, які несхожі ролі відіграє у цих 
традиціях “візуальне”2. Колористична гама, закріплена на рівні 
архетипів, виявляє себе і в загальноукраїнському культурному контексті, 
і в регіональному. Власне, специфіка останнього, на нашу думку, й 
визначає національний колорит народного мистецтва. Вибір 
хроматичного ряду народних ікон Східного Полісся, як і будь-якого 
іншого регіону, залежить від багатьох чинників, починаючи з 
ландшафтного, побутового, культурного середовища, в якому перебуває 
автор та замовник, їхніх уподобань, вірувань – до психосенсорних 
специфік художньо-творчого процесу.  

Так, за результатами мистецтвознавчих студій у царині народного 
іконопису простежується особлива значущість моделювання 
внутрішнього простору твору. Народний іконопис абстрагується від 
конкретно-історичного часу та місця події, оскільки підкоряється 
законам не стільки православної доктрини, скільки християнської 
міфологізації та фольклоризації. Відтак, тло ікон Київщини та 
Чернігово-Сіверщини, як правило, не відтворює місця біблійного 

                                           
1 Путилов Б. Современные проблемы исторической поэтики фольклора в свете 

историко-типологической теории // Фольклор – поэтическая система. – М., 1977. – С. 17. 
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переказу, водночас не відображає й ландшафтної чи побутової 
конкретики життя краю, на відміну від народних ікон, наприклад, 
Західного Полісся чи Закарпаття. Найчастіше постаті української 
агіографії зображені на однотонному або розписаному завитками, 
білими рисками, крапками тлі. Можливо, такий розпис тла обумовлений 
традицією, що ведеться ще з часів Київської Русі. Вона відома під 
назвою “скань”, що вкривала тло та береги ікон. Скань – це золотий або 
срібний тонкий дріт, яким прикрашали ікони, оклади тощо. У Києві 
знали накладну скань, що утворювала тонкі та легкі рельєфні 
геометричні, рослинні орнаменти способом припаювання1. У скані 
застосовували так звану зернь, яка, можливо, й була прототипом білих 
крапок декору. З іншого боку, відоме асоціативно-символічне значення 
крапок засіяного поля, родючості, плодовитості на предметах 
декоративно-ужиткового мистецтва2. Наступним кроком у моделюванні 
тла ікон професійного гатунку XVII-XVIII ст. київських та чернігівських 
малярів було різьблення, яке теж створювало рельєфність. Опуклі 
частини різьбленого орнаменту покривалися золотою фарбою, а 
проміжні заповнювалися брунатним, червоно-цеглянистим кольорами. 
Вірогідно, що саме ці традиції й стали спонукою до наслідування або ж  
імітування в народних іконах ХІХ ст. зазначеного регіону. Скань та 
різьбу тут заступають жовтого кольору рослиноподібні закрутки. Іншим 
варіантом, що тяжіє до київської традиції, є крапки та риски на 
червоному тлі. 

Діапазон кольорів одноколірного чи розписаного тла досить вузький: 
охристий, подекуди жовтогарячий, червоний (цегляний з домішками 
брунатного), брунатний, чорний. Одним з показників такої обраності 
кольорів може бути, на нашу думку, специфіка житлових забудов 
поліського ареалу. Відмінність від домінуючого в Україні типу 
“утульного кокетливо біленького будинку під чистенько приглаженою та 
підстриженою стріхою” очевидна як в екстер’єрі, так і в інтер’єрі хат 
ХІХ ст. північної смуги Полісся. Стриманість кольорової гами тла 
народних ікон зазначеного регіону обумовлена, як видається, тим, що 
“вже у північній смузі, на Волині та Чернігівщині білу крейдяну фарбу 
заступає жовто-глиняна, а ще далі на Поліссі, як на волинському, так і на 
чернігівському, дерев’яний кістяк хати стає вже голий. Темно-сірі хати 
поліщуків з закуреними низькими дахами з драні нагадують уже 
найубогіше гуцульське житло на Карпатах та непомітно зливаються з 
будинками білорусів”3. Смуга рублених дерев’яних хат, за свідченням 
етнографів ХІХ ст. займає, як виняток, північ Київщини, хоча загалом 
тут домінував так званий “київський” тип  вибіленої хати, що 
поширювався на південь, і, як правило, “зруби” притаманні Чернігово-
Сіверщині. Лише на півдні Чернігівщини подекуди зустрічався 
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"полтавський" тип хатньої забудови, який відрізнявся лише високим 
тонким комином. Етнографічні та статистичні дані дають нам про це 
деякі уявлення: “хати в лісовій частині губернії рідко вимазують глиною 
зсередини, у південних же повітах, навпаки, хату вимазують глиною і 
білять крейдою не лише всередині, а й ззовні… На момент відкриття в 
губернії палати державної власності, у поселеннях державних селян 
нараховувалося до 23 тисяч курних хат, до 1860 р. з них перероблено 16 
тисяч, у 1865 р. нараховувалося 7 тисяч 96 курних хат”1. Такий 
довготривалий процес переходу від курної хати до “білої” пояснюється 
небажанням селян змінювати нібито тепліше житло на прохолодніше. 
Таким чином, з’ясовується діапазон кольорів інтер’єрів східно-поліських 
сільських хат: білий (вибілені крейдою), жовто-охристий (глина), сірий 
(потемніле дерево зрубів із комином), сіро-чорний (від сажі курної хати). 
Здається вірогідною думка про те, що народному іконописцю необхідно 
було докласти чимало зусиль, аби його твори не “повисали темною 
дошкою”2 у внутрішньому середовищі хати не тільки долаючи опозицію 
“орнаментальне-фігуративне”, а й у наданні подекуди універсальності, а 
подекуди  доречності поліхромії ікон щодо кольорової аури хати. 
Напрочуд універсальними, а тому й поширеними були ікони на 
червоному тлі київських майстрів. Охристе та брунатне тло чернігово-
сіверців спонукало до побутування ікон у радикально протилежному 
кольоровому оточенні – відповідно сіро-чорному та білому або глиняно-
жовтому.  

Звісно, що загальне хроматичне “призначення” не завжди прямо 
пропорційне реаліям. Реконструювати умови побутування народної 
ікони в інтер’єрі сільської хати, враховуючи розмаїття нюансів, досить 
складне завдання. Та принаймні відтворити приблизний його абрис, 
думаємо не буде зайвим. 

Необхідно зважати й на той факт, що народний північнополіський 
іконопис ІІ пол. та кінця ХІХ ст. характеризується ентропійними 
процесами: спрощенням, схематизацією композиції та все більшою 
аскетичністю кольорової гами. Соціально-політичні процеси, що 
призводять до остаточної збіднілості українського селянства, масовий 
вихід його з села не могли  не відбитися у світовідчутті народу. 
Провідною суспільно-історичною реалією ХІХ ст., особливо другої її 
половини Ф.Достоєвський називає “усамітнену” свідомість, якою гостро 
переживається страх смерті. Невизначеність, проблематичність 
соціального статусу відчуженого селянства, непевність того ж таки 
статусу міщанства ускладнювалась у даному випадку й лімітрофністю 
регіону, значною віддаленістю поселень одне від одного. Отже, 
відсутність яскравого різнобарв’я, суворість та аскетизм кольорів 
народної ікони міг бути не лише показником консервативних тенденцій 
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поліської етнокультури (хоча такий чинник є особливим важелем), а й 
показником змін настроїв та світовідчуття українців. 

Слід зазначити, що обраність кольорового ряду була обумовлена й 
залежністю від доступності фарб. Адже ікона мала бути привабливою і в 
зображенні, і в ціні. Вартість ікон у ХІХ ст. змінювалася від 30 копійок 
до 1 карбованця 25 копійок1. Досить широко використовувалися такі 
пігменти, як свинцеві білила, свинцева жовта, сурик свинцевий (червона 
фарба), берлінська лазур. Найдешевшою фарбою в Україні ХІХ ст. були 
свинцеві білила, при нагріванні яких можна було отримати жовтий та 
червоний барвник2. Синю фарбу використовували економно, оскільки 
коштувала берлінська лазур 1 карбованець 73 коп. за фунт3. 

Колір є й тим елементом, на основі якого грунтуються народні 
уявлення про світоустрій. Українська народна ікона акумулює в собі 
традиції народно-колективної творчості, індивідуального начала та 
релігійно-канонічну основу. Тому колористична палітра є певною 
універсальною системою, яка реалізує змісти усіх рівнів та не вступає  в 
опозицію з жодним. Однак наразі побутує думка, що в системах світових 
релігій предметний, сюжетний зміст символів і образів майже не 
залежить від регіональної проекції країн їх поширення. Але твердження 
про абсолютність та безвідносність цих змістів насправді не знаходить 
підтвердження. Сакральному мистецтву (в тому числі й народному 
іконопису) притаманна варіантність регіональних стилістичних проявів. 
Унікальність хроматичної гами народного іконопису з урахуванням його 
ареально-субетнічних проявів, полягає в здійсненні інтегративного 
синтезу поліхромії іконописного православного канону й ізофольклорної 
та народнопоетичної традиції. 

Поетика народної ікони, як і взагалі етнопоетика народного 
живопису конкретно полягає у відборі певних художніх фомул. Художня 
специфіка цих формул складає особливості регіональних творів 
народного малярства: усталеність образів, метафор, симетрії тощо. На 
думку К.Вагнера, справа при цьому не стільки в самому застосуванні 
“тропів”, скільки в їх осмисленні4. Елементи образотворчої поетики 
несуть канонічну функцію та додаткову зорову функцію, пов’язану не із 
змістом, а з індивідуальною ініціативою митця. Для ікони канонічність 
композиції та кольорів є обов’язковими та основними ознаками. 
Варіанти згаданих родових ознак – це результат творчої 
індивідуальності. Остання, проте, знаходиться в певному етнічному 
середовищі і несе в своїй підсвідомості первинні схеми образів, 
відтворюваних несвідомо й апріорно. Архетипи наповнюються змістом, 
проникаючи у свідомість, матеріалом особистісного досвіду, який є 

                                           
1 Чубинский П. Инвентарь крестьянского хозяйства // Записки юго-западного отдела 

императорского Русского Географического общества. – К., 1875. – Т. 2. – С. 180. 
2 Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследования. – М.: 

Искусство, 1982. – С. 144. 
3 Статистическое описание Киевской губернии, изданное И.Фундуклеем. – СПб., 1852. 

– Ч. 3. – С. 249. 
4 Вагнер Г. Канон и стиль в древнерусском искусстве. – М.: Искусство, 1987. – С. 55. 
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невід’ємною частиною досвіду колективного. Незважаючи на 
канонічність іконописної кольорової символіки, українські майстри-
примітиви створили власний “зміст” колориту. У його формуванні 
важливу роль відіграють емоційно-естетичний фактор, традиція та 
фольклорна інтерпретація. Зауважимо, колір стає символом тоді, коли 
може нести понадособистісний загальнозначимий зміст. Як відомо, зміст 
символу об’єктивно реалізується  динамічною тенденцією: він не є раз і 
назавжди визначеним, швидше він лише заданий. Отож, цей зміст важко 
пояснити, тобто звести до чіткого логічного формулювання “чистого” 
поняття. 

У традиційній українській культурі “хроматична гама” набуває 
досить стійкого символічного звучання, яка зазвичай додатково 
ускладнюється символічним значенням реалій – носіїв кольору. Йдеться 
про колористичний код, який постійно реалізується в орнаментальному, 
фігуративному народному мистецтві та фольклорних текстах. Зрозуміло, 
простих аналогій поміж фольклором та мистецтвом не може бути, але в 
даному випадку не можемо не помітити подібності художніх формул. 
Так, за спостереженнями Л.Раденковича1 у сфері слов’янських 
замовлянь кольоровий ряд структурується за допомогою певних 
прийомів. Останні притаманні й іншим жанрам усної народної творчості, 
зокрема календарно- обрядовій поезії. Деякі з них реалізуються в 
народному іконописі північно-східної смуги Полісся. Однак різниця 
полягає в тому, що кольори тут використовуються безвідносно до 
зображення. Тобто кольори  або їх усталені комбінації, маючи певний 
символічний зміст, не виконують денотативну, називну чи магічну 
функції. Завдяки прийому “нанизування” кольорів досягається певна 
впорядкованість та скінченність вербального тексту або ж композиції 
ікони. Втім, незважаючи на різні жанри та функції, кольорова палітра 
вражає своєю стабільністю й повторюваністю: зелений, білий, жовтий, 
червоний, чорний/брунатний (як варіант), іноді синій. У даному аспекті 
кольори виявляють ознаки архетипів, тобто апріорно використаних схем. 
Окрім описаного прийому, у фольклорі та малярстві простежуються 
постійні комбінації кольорів. Найпоширенішою є тріада: червоний-
білий-чорний. Незалежно від послідовності таку комбінацію здогадно 
можна сприймати як символічну схему переходу від одного стану до 
іншого, переходу між різними світами. В українському фольклорі та 
орнаментальному мистецтві дана тріада пов’язана зі світоглядним 
розподілом Всесвіту на три рівні: горішній, земний, потойбічний. Тобто 
тріаду "білий-червоний-чорний" слід розуміти як універсальний знак, 
оскільки він відіграє провідну роль у давніх і примітивних культурах. 

Описані нами художні формули носять формотворчий характер, 
тобто є носіями стилю північно-поліського народного ікономалювання. 

Таким чином, розкривається ряд особливостей народного 
ікономалювання як історико-культурного та етнографічного джерела: 

                                           
1 Раденкович Л. Символика цвета в славянских заговорах // Славянский и балканский 

фольклор. – М.: Наука, 1989. – С. 122-147. 
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різні жанрові групи характеризуються неоднаковим ступенем 
інформативності для формальної та семантичної етнографічної 
реконструкції; народна ікона підкорена процесу фольклоризації, 
внаслідок якої  сюжети та образи набувають національних рис, відтінків, 
властивостей; народне ікономалювання, як і фольклор, засноване на 
принципі багаторазового відтворення типових архаїчних моделей, що 
використовуються в нових формах і трансформаціях; народна ікона 
відображає космогонічне сприйняття світу специфічною “мовою”, що 
потребує додаткового розшифровування. 

 
 
 

Міщенко І.І. (Київ) 
 

БУКОВИНСЬКА КНИЖКА  
КІНЦЯ ХІХ – І пол. ХХ ст. (до 1940 р.) 

 
У статті досліджується буковинська книжка кінця ХІХ – І пол. 

ХХ ст. (до 1940 р.) Автор дослідив, що на формуванні буковинської 
книги перших десятиліть ХХ ст. позначилися впливи багатьох 
європейських художніх течій, що спричинилося до виникнення різних за 
вирішенням та мистецькими якостями видань, автори окремих з яких 
мали би посісти гідне місце в майбутній "Історії українського 
мистецтва". 

 
Питання розвитку книгодрукування на Буковині в І пол. ХХ ст. (до 

1940 р.) знайшло відображення у виданнях різного часу й характеру. Так, 
розгляду історії української видавничої справи на теренах краю 
присвячено сторінки відомого дослідження "Буковина: її минуле і 
сучасне"1; про книжки, видрукувані українськими товариствами 
наприкінці ХІХ і в перші десятиліття ХХ ст., повідомляють розділи 
праць М. Гараса "Ілюстрована хроніка товариства "Український 
Народний Дім"2 та "Ілюстрована історія товариства "Українська 
Школа"3. Науковці пізнішого часу теж приділили увагу виникненню та 
розвиткові друкарень і видавництв у Чернівцях ("Буковина: історичний 
нарис"4, "Буковина. Визначні постаті: 1774-1918"5 та ін.). Слід, проте, 
зауважити, що жодне зі згаданих досліджень не містить характеристики 
особливостей художнього вирішення книжок, фіксуючи тільки наявність 
певних видань та, в кращому разі, їх цінність для розвитку крайового 
шкільництва, національних культур, просвітництва та ін. Про розвиток 

                                           
1 Буковина: її минуле і сучасне / Під. ред. Д. Квітковського, Т. Бриндзана, 

А. Жуковського. – Париж; Детройт; Філадельфія, 1956. 
2 Гарас М. Ілюстрована хроніка товариства "Український Народний Дім" у Чернівцях. 

– Чернівці, 1934. 
3 Гарас М. Ілюстрована історія товариства "Українська Школа". – Чернівці, 1937. 
4 Буковина: історичний нарис. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. 
5 Буковина. Визначні постаті: 1774-1918 (Біографічний довідник) / Авт.-упор. 

О. М. Павлюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. 
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мистецтва книжки на Буковині в "Історії українського мистецтва" не 
йдеться, в ній існує лише побіжна згадка про роботу в краї таких авторів 
книжкової ілюстрації, як А. Кохановська та П. Видинівський1. Таким 
чином, невивченим залишається питання формування буковинської 
книжки як мистецького твору, цілісного ансамблю змісту, ілюстрацій та 
оздоблення.  

Значна кількість видавництв, друкарень національних та культурно-
освітніх товариств і приватних осіб (перша з них почала діяти в 
Чернівцях 1799 р.) сприяла тому, що на Буковині в зазначений період 
видавалася величезна кількість книжок різного спрямування та рівня 
поліграфічного виконання. Так, тільки культурно-освітнє товариство 
"Руська бесіда", як стверджує І. Піддубний у книжці "Буковина. Її 
минуле й сучасне", "спромоглося видати 205 популярних народніх 
видань протягом свого існування" (з кін. ХІХ ст. до 1918 р.)2 Активною 
видавничою діяльністю займалися й товариства "Українська школа", 
"Руська Рада" та ін. Серед видань, видрукуваних протягом 
розглядуваного періоду, зустрічаються різноманітні посібники, 
підручники, історичні нариси, дитячі книжки, календарі, каталоги, звіти 
товариств, навчальних закладів, музеїв, статистичні відомості, релігійні 
книжки, твори красного письменства, поширеними були і літературні 
альманахи ("За красою", "На шляху" та ін.). Окрім того, у краї виходили 
численні літературно-мистецькі журнали. Оздоблені здебільшого 
елементами друкарського набору, вони не привертають увагу художнім 
оформленням та якістю друку. Винятком є окремі видання, серед яких і 
присвячений Буковині 20-й том з серії "Die Österreichisch-Ungarische 
Monarchie in Wort und Bild" ("Австрійська монархія в слові і картині") – 
"Bukowina in Wort und Bild" ("Буковина в слові і картині", 1899). 
Створений як книжка, що має репрезентувати коронну землю монархії та 
підкреслити значний позитивний вплив Австрії на розвиток Буковини, 
цей том вирізняється загальним оформленням, великою кількістю 
характерних для того часу ілюстрацій, значна частина яких виконана за 
рисунками обер-лейтенанта чернівецької жандармерії Ладіслава 
Журковського. Кожна глава видання розпочинається сторінкою, у 
композиції якої текст вдало поєднується зі штриховим малюнком. 
Золотий обріз книжки, оправа з кольоровими сюжетно-декоративними 
зображеннями та тисненням підкреслюють її меморіально-урочистий 
характер. Менш репрезентативним стало багатоілюстроване видання 
праці відомого австрійського історика Раймунда Фрідріха Кайндля 
"Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart" 
("Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення")3, де як 
ілюстрації було використано роботи буковинських художників, створені 

                                           
1 Історія українського мистецтва. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1967 – Т. 5. – С. 405. 
2 Піддубний І. Буковина. Її минуле й сучасне. – Харків: Державне видавництво 

України, 1928. – С. 131. 
3 Kaindl R. F. Geschichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. – 

Czernowitz, 1908. 
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в ХІХ ст. Відмінні за стилістикою, вони складають доволі цілісний за 
вирішенням ансамбль книжки, що вирізняється якісною поліграфією. 

Однак подібні видання були нечисленними. До масових же книжок 
слід віднести серію творів для дітей, що видавалася на Буковині з 1903 
до 1910 р. Задумана відомим громадським діячем, публіцистом і 
педагогом, співредактором декількох чернівецьких часописів Іларієм 
Карбулицьким, ця серія призначалася для ознайомлення шкільної молоді 
з фольклором, найцікавішими прозовими, поетичними творами 
українських та іноземних авторів і спочатку малу назву "Крейцарова 
бібліотека" (1903-04) та "Ластівочка" (до 1907), а згодом, за редагування 
Леся Киселиці, видавалася, як зазначав М. Гарас, "під відповіднішою 
назвою: "Діточа Бібліотека"1. Серія книжок малого формату (161х115 
мм), обсягом до 32 сторінок, друкувалася на цупкому папері, з м′якою 
обкладинкою та скромним оформленням, здебільшого з використанням 
політипажів, характерних для доби сецесії. Типовою для серії є збірка 
"Чому цигани своєї церкви не мають", видрукувана 1909 р.2 Оправа 
книжки оздоблена нескладними, відмінними на обох сторінках рамками, 
у які вписано вихідні дані та рекламу. Набрані в одну колонку 
літературні тексти розділені мініатюрними зображеннями птахів, тварин, 
комах, квітів та зірок, не пов′язаними зі змістом творів. Недорогі книжки 
серії стали чи не першою спробою прилучити українських дітей до 
читання, а деякі збірки, зокрема "Малий колядник", навіть 
перевидавалися по декілька разів. 

Серед видань початку століття варто згадати каталоги експозицій 
мистецьких товариств Буковини. Підготовлені у видавництвах об′єднань 
і видрукувані в Чернівцях (друкарні "Gutenberg", "E. Kanarski"), вони 
позначені особливою увагою до використаних у них шрифтів, 
художнього оформлення та поліграфічного виконання. Подібне 
ставлення до вигляду видань не тільки відповідало вимогам естетики 
модерну, а й було відгоміном проголошеного в статутах товариств 
прагнення до "поширення гарного смаку серед усіх верств населення"3. 
Це стосується, в першу чергу, каталогів 1912 і 1913 рр.4 Численні 
заставки, кінцівки, що прикрашають їх, зустрічаються вже у виданнях 
1903-1906 рр., і, доповнені іншими елементами оздоблення, виконаними 
в дусі мистецтва сецесії, надають їм підкресленої вишуканості, 
увиразненої незвичним форматом. Згодом більшість з цих мотивів буде 
використана в оформленні багатьох чернівецьких каталогів групових та 
персональних експозицій 30-х рр. ХХ ст. (зокрема, каталог творів Лети 
Міронеску-Георгіу5, третьої виставки митців Буковини6 та ін.). Проте 

                                           
1 Гарас М. Ілюстрована історія товариства "Українська Школа". – Чернівці, 1937. – 

С. 137. 
2 Чому Цигани своєї церкви не мають. – Чернівці, 1909. 
3 Kunst-Ausstellung der Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens 1903 im Bukowinaer 

Gewerbemuseum. – Czernowitz, 1903. – С. 3. 
4 Kunstausstellung. 15.Mai bis Ende Juni 1912. – Czernowitz, 1912; Kunstausstellung. Mai-

Juli 1913. – Czernowitz, 1913. 
5 Catalogul expozitiei de tablouri Leta Mironescu-Gheorghiu. – Cernauti, 1927. 
6 Сatalogul celei de A III-A Expozitie de pictura a artistilor din Bucovina. – Cernauti, 1933. 
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каталоги пізнішого часу, за винятком видання, присвяченого виставці 
Пауля Верони, Ісидори Константинович-Хайн та Володимира 
Загороднікова1, не відзначені такою ж увагою до художнього вирішення, 
а їх оздоблення обмежується елементами набору. 

Слід зазначити, що буковинські художники та видавці на початку 
ХХ ст. постійно мали змогу докладно знайомитися з новітніми течіями в 
мистецтві книжки та технічними досягненнями в поліграфії. Йдеться не 
тільки про можливість бачити різноманітні, здебільшого австрійські та 
німецькі видання, що з′являлися в чернівецьких книгарнях практично 
одночасно з віденськими, а й про спеціалізовані книжкові виставки, що 
експонувалися в столиці краю. Подібна виставка в грудні 1913 р. 
відбулася в приміщенні Промислового музею. В експозиції "Сучасна 
книга", організованій відомим чернівецьким книготорговцем Пардіні, 
судячи з повідомлень преси2, було подано понад три тисячі томів 
найбільш значних видавництв Німеччини та Австрії, у залах музею під 
час її роботи виголошувалися доповіді про модерну лірику, відбувалися 
декламації, читалися лекції (так, відомий буковинський митець, член 
"Віденського Сецесіону", Альфред Оффнер підготував лекцію 
"Книжкова ілюстрація та екслібрис"3). Незважаючи на це, буковинська 
книжка періоду модерну видається дещо одноманітною, у її художньому 
вирішенні присутній, здебільшого, доволі стандартний набір 
характерних для стилю політипажів та зображень, що переходять з 
одного видання до іншого, часто не враховуючи їх специфіки. 
Особливістю тогочасної книжки Буковини слід назвати й те, що вона 
далеко не завжди створювалася як цілісний ансамбль, а художники 
обмежувалися тільки виконанням ілюстрацій, не дбаючи про інші 
елементи оформлення видання. 

Значну кількість ілюстрацій до творів українських письменників 
виконала Августа Кохановська (1868-1927(?), у доробку якої праця над 
збіркою І. Нечуя-Левицького, рисунки до "Петріїв та Довбущуків" 
І. Франка (1913) і новел О. Кобилянської4 "Природа", "Некультурна", 
"Битва" (1901)5, "Під вільним небом" (1904). Саме А. Кохановська стала 
першим інтерпретатором оповідань письменниці виданих у Вестфалії 
"Малоросійські новели" ("Kleinrussische Novellen")6, і видрукуваному в 
"Австрійському робітничому календарі" у Відні "Нарисі з Малоросії" 
("Unter freiem Himmel. Skizze aus dem Kleinrussischen")7. Класичні за 
вирішенням, ілюстрації А. Кохановської демонструють характерне для її 

                                           
1 Expoziţia de pictură pictoril: d-na prof. I. Constantinovici-Hein, d-l Paul Verona, d-l 

Vladimir Zagorodnicov. – Cernăuţi, 1938. 
2 Das moderne Buch // Bukowiner Nachrichten. – 1913. – 28.November. 
3 Ausstellung "Das moderne Buch" // Bukowiner Nachrichten. – 1913. – 3.Dezember. 
4 Ольга Кобилянська. Альманах у пам′ятку її сороклітньої письменницької діяльности 

(1887-1927). – Чернівці, 1928. – С. 171, 191. 
5 Гужва О. Графік, ілюстратор, етнограф // Чернівці. – 1993. – 20 серпня. 
6 Kleinrussische Novellen // G. Adam. Ein Jahrhundert kleinrussischer Literatur. – Minden in 

Westffallen: I. C. C. Brun′s Verlag, 1901. 
7 Olga Kobylanska. Unter freiem Himmel. Skizze aus dem Kleinrussischen // 

Oesterreichischer Arbeiter-Kalender. – Wien, 1904. 
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творчості поєднання академічних навичок, набутих у Віденській академії 
мистецтв, та стилістики сецесії. Варто згадати й те, що мисткиня була 
відомим етнографом, її дописи про життя вівчарів, ярмарки на Буковині, 
селянське будівництво в Карпатах, розпис писанок, іноді з виконаними 
нею ж ілюстраціями, протягом багатьох років друкувалися в 
австрійських журналах з народознавства. Тонке відчуття національних 
особливостей краю відбилося і в згаданих роботах, які видрукувані в 
кольоровому виконанні. 

Одним з незвичних видань перших десятиліть ХХ ст. мав стати 
"Акафіст", ілюстрації та орнаментальні оздоблення до якого готував 
художник резиденції буковинських митрополитів у Чернівцях Євген 
Максимович (1857-1928)1. Згідно з угодою, митець повинен був 
створити 16 ілюстрацій (частина з яких нині зберігається в Державному 
архіві Чернівецької області)2, та виготовити гравірувальні дошки. 
Виконані ілюстрації поєднують православну іконографію з традиціями 
австрійської академічної школи. Проте невідомо чи вийшла друком 
згадана книжка, наклад якої мав скласти 3000 примірників.  

Перша світова війна та розпад Австро-Угорської монархії різко 
змінили політичну ситуацію на Буковині. Після окупації краю Румунією 
в 1918 р. було не тільки на роки припинено діяльність практично всіх 
українських товариств (подібні дії меншою мірою торкнулися інших 
наявних у краї національних об′єднань), серед яких були "Жіноча 
Громада", "Руська Рада", "Український Народний Дім", "Міщанська 
читальня", "Товариство православних русинів", "Буковинський Боян", 
"Міщанський хор", "Буковинський Кобзар", "Музична школа 
ім. М. Лисенка", "Поміч" та ін., а й знищено їх майно, включно з 
друкарнями. Окрім того, було заборонено ввезення до Румунії 
українських книг, малюнків, музичних творів, будь-якої іншої 
української друкованої продукції. За словами одного з дослідників, "цим 
актом уряд румунський поставив український народ поза межами 
громадянських прав, культурної діяльності людськости"3. Проте саме з ІІ 
пол. 20-х рр. ХХ ст. спостерігається активний розвиток книгодрукування 
в краї, у тому числі й українського, з′являються нові цікаві автори 
ілюстрацій. Серед останніх – П. Видинівський та А. Кольнік. Відмінні в 
мистецьких уподобаннях, вони багато в чому визначили вигляд 
буковинських видань 20-30-х рр. ХХ ст. та пізнішого часу. 

Пантелеймон Видинівський (1891-1978) по закінченні Віденської 
академії мистецтв, служби в австрійській армії та перебування в полоні у 
Симбірську повернувся на Буковину в 1918 р. Працюючи викладачем у 
ліцеї, він водночас став автором ілюстрацій до значної кількості 
чернівецьких видань, що вийшли друком в кінці 20-30-х рр. ХХ ст. 

                                           
1 Сагайдак М. Художник Євген Максимович // Чернівецький обласний художній 

музей. Річник. Рік І. 2002. – С. 39-45. 
2 Державний архів Чернівецької області, ф. 3, оп. 2, од. зб. 15790; ф. 985, оп. 1, од. зб. 

13, арк. 21, 41. 
3 Піддубний І. Буковина. ЇЇ минуле й сучасне. – Харків: Державне видавництво 

України, 1928. – С. 135. 
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Буковинські календарі того часу рясніють повідомленнями про випуск 
книжок, оформлених цим автором1. Так, П. Видинівський виконав 
ілюстрації до історичного роману "Син гетьмана" О. Рогової2, "Дівчина 
Віра й инші казки" К. Чертенко-Костецької (до останньої книжки 
художник виконав 16 ілюстрацій)3, роману М. Старицького "Розбійник 
Кармелюк"4. Проте найцікавішою в доробку графіка стала видана 1928 р. 
на честь ювілею О. Кобилянської серія оформлених за єдиною схемою, 
виконаних "на добрім папері" книжок, до якої ввійшли твори "В неділю 
рано зілля копала"5, "Лісова мати", "Але господь мовчить"6. Видрукувані 
коштами єдиної, як стверджує відомий історик А. Жуковський, на той 
час у Чернівцях української книгарні "Ю. Гливка і Спілка"7, книжки 
містять по 3-4 виконаних аквареллю ілюстрації, розташовані на окремих 
сторінках. Найбільшу увагу художник приділяє оформленню 
обкладинки, вміщуючи на ній портрет автора літературного твору, 
фрагмент буковинського або гуцульського орнаменту та зображення 
одного з епізодів книжки. Для П. Видинівського характерне 
використання рисованих шрифтів, наслідування стилістиці модерну, 
який співіснує з більш звичною для митця академічною манерою 
виконання. Часто різні художні уподобання проявляються в рамках 
одного твору. Так, декоративна, виконана в дусі сецесії чільна сторінка 
обкладинки "В неділю рано зілля копала" дещо дисонує з 
сентиментальними ілюстраціями в тексті, у яких значну увагу приділено 
світлотіньовому моделюванню постатей персонажів та відтворенню 
планів. Варто зауважити, що митець ретельно відбиває етнографічні 
подробиці, змальовуючи, зокрема, одяг героїв, прагне відтворити ефекти 
освітлення. Серія книжок О. Кобилянської найбільш вдала і за 
форматом, оскільки видовжені пропорції томів надають їм особливої 
вишуканості й ошатності. 

За подібним принципом П. Видинівський створює й оформлення 
чотиритомного видання історичного роману М. Старицького "Розбійник 
Кармелюк", обираючи для ілюстрування найбільш динамічні й емоційні 
епізоди, створюючи своєрідні мізансцени, та залишаючись при цьому в 
рамках академічної традиції. 

У творчості Артура Кольніка (1890-1972), випускника Краківської 
академії мистецтв, помітним є вплив експресіонізму, що чи не 
найвиразніше проявився в графічних творах майстра, зокрема, у 
виконаних ним ілюстраціях. Першою роботою митця в галузі мистецтва 
книги стало оформлення укладеної відомим байкарем Еліазаром 

                                           
1 Календар "Рідного краю". – Чернівці, 1929. – С. 49, 96, 101, 171. 
2 Рогова О. Син гетьмана. – Чернівці: Весна, 1928. 
3 Чертенко-Костецька К. Дівчина Віра й инші казки. – Чернівці: Весна, 1928. 
4 Старицький М. Розбійник Кармелюк / В 4-х т. – Чернівці: Книгарня Ю. Гливка І 

Спілка. – 1928. 
5 Кобилянська О. В неділю рано зілля копала. – Чернівці: Лючаферул, 1928. 
6 Кобилянська О. Але господь мовчить... і інші оповідання. – Чернівці: Лючаферул, 

1928. 
7 Буковина: її минуле і сучасне / Під. ред. Д. Квітковського, Т. Бриндзана, 

А. Жуковського. – Париж; Детройт; Філадельфія, 1956. – С. 638. 
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Штейнбаргом абетки для єврейських шкіл (1921)1. Саме до книжок 
Е. Штейнбарга художник звертатиметься чи не найчастіше, а по його 
смерті за ескізом А. Кольніка буде виконано надмогильний пам′ятник 
письменнику на єврейському цвинтарі в Чернівцях.  

1928 р. художник створив дванадцять дереворитів до збірки байок 
Е. Штейнбарга "Durch die Brille" ("Крізь окуляри")2. Вихід у світ 
першого видання книжки викликав неабиякий резонанс, у багатьох 
чернівецьких часописах були видрукувані статті, присвячені цій події, 
серед яких і публікації відомих мистецтвознавців Володимира 
Залозецького3 та Марти Керн. В. Залозецький докладно розглянув 
декілька текстів, порівнявши образний лад літературного твору та 
інтерпретацію його митцем, адже графік виконав гравюри до кожної з 
дванадцяти вміщених у книжці байок. Видрукувані на вклеєних аркушах 
дереворити стали не коментарем до тексту, а своєрідною формулою, що 
лаконічно і якнайточніше виражала його зміст. Підкреслюючи 
насмішкувато-повчальну інтонацію письменника, автор ілюстрацій 
створив емоційні, сповнені іронії зображення, у яких відсутність дії 
поєднується з динамічністю композиції, побудованої на контрасті різних 
за масштабом силуетних зображень, що заокруглюються, утворюючи 
іноді складні спіралеподібні ритми. З-поміж інших робіт дещо 
вирізняється портрет Е. Штейнбарга, у якому ламані кубістичні форми 
доповнені виразністю впевненої гнучкої лінії, що окреслює силует та 
позначає окремі деталі. На контртитулі видання 1932 р. вміщений і 
посмертний, виконаний, вірогідно, вуглем, портрет письменника, за 
стилістикою наближений до робіт класичної школи. 

У 1931 р. А. Кольнік виїхав до Парижа, проте він ще довгий час 
співпрацював з чернівецькими видавництвами, у яких продовжували 
виходити ілюстровані ним твори. Так, у 1932 р., по смерті 
Е. Штейнбарга, створені А. Кольніком для першого видання його байок 
дереворити були викoристані в меморіальному томі "Mesholim", а 
1936 р. байки з ілюстраціями А. Кольніка вийшли друком в Чернівцях 
під назвою "Mayselekh"4. Популярність книжки засвідчує й те, що в 
1969 р. вона була перевидана в Тель-Авіві5. Проте в подальшому 
А. Кольнік виконує гравюри в основному для паризьких видавництв, де 
в 1934 р. вийшла, а вже 1936 р. була перевидана чи не найцікавіша 
книжка графіка "Sous le chapeau haute forme" ("Під циліндром"), що 
складалася з 24 дереворитів, супроводжуваних короткими влучними 
назвами. Перевидання відкривалося переднім словом А. Барбюса, який 
дав цікаву й точну оцінку гравюрам, відзначивши їх соціальну 
спрямованість та мистецьку неординарність6. 
                                           

1 Steinberg E. Alef beys. – Czernowitz, 1921. 
2 Steinberg E. Durch die Brille. – Czernowitz, 1928. 
3 Zalozieckyj W. Steinberg-Kolnik- Mappe // Czernowitzer Allgemeine Zeitung. – 1928. – 

15.April. 
4 Rainer Zimmer-Winkel M.A. Arthur Kolnik. Ein Künstlerleben zwischen den Welten und 

zwischen den Zeiten. – Berlin, 1999. – S. 4. 
5 Там само. – С. 5. 
6 Arthur Kolnik. Sous le chapeau haute forme. – Paris: Egitions "ARS", 1936. – С. 7-9. 
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Говорячи про розвиток мистецтва книги на Буковині, необхідно 
відзначити, що ілюстрації до літературних творів часто друкувалися не в 
окремих виданнях, а в численних літературно-мистецьких журналах 
краю. Серед художників, які формували вигляд буковинських журналів, 
варто згадати Архіпа Рошку, Іона Стефуряка ("Літературна молодь"), 
Євзебія Ліпецького, Володимира Залозецького ("Українська ластівка"). 

На формуванні буковинської книжки перших десятиліть ХХ ст. 
позначилися впливи багатьох європейських художніх течій, що 
спричинилося до виникнення різних за вирішенням та мистецькими 
якостями видань, автори окремих з яких мали б посісти гідне місце в 
майбутній "Історії українського мистецтва". 

 
 

 
Маключенко В.І. (Острог) 

 
ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ  

В УКРАЇНІ В І пол. ХХ ст. У РОМАНІ  
У. САМЧУКА “НА БІЛОМУ КОНІ” 

 
У статті аналізується культурне життя України в міжвоєнний 

період та протягом Другої світової війни, що знайшло відображення в 
романі Уласа Самчука “На білому коні”. Основна увага звертається на 
характеристику діяльності організації “Просвіта”, церкви, редакції 
газети “Волинь”, а також на долю українських письменників, які 
перебували в еміграції. 

 
Кожна доба давала світові багатьох визначних митців, які у своїй 

творчості розкривали найістотніші тенденції її духовного розвитку. З 
їхніх творів народ черпав снагу і силу, особливо в часи виняткової 
напруги. Серед таких митців важливе місце належить видатному 
українському прозаїку Уласу Самчуку. 

Народився він у селі Дермані нинішньої Рівненської області в 
селянській родині. Тут ще у ХVІІ ст. діяла друкарня, навколо якої 
гуртувалися визначні культурні діячі. Відомо, що в ній працював Дем’ян 
Наливайко, брат видатного керівника селянського козацького повстання 
Северина Наливайка.  

Початкову освіту У. Самчук здобув у сільській школі, а потім 
навчався в Кременецькій приватній українській гімназії. Рано виявив 
любов до рідного слова, до багатющої української народної творчості. 
Пізніше це знайде відображення в його романах і повістях, де широко 
використовуватиметься фольклорний матеріал. 

До недавнього часу творчість У. Самчука замовчувалася і лише зараз 
повертається до нас. Вивчення її вкрай необхідно для усвідомлення 
повноти розвитку культурного процесу в Україні. 

У своїй творчості письменник неодноразово звертався до проблем 
розвитку вітчизняної культури як в Україні, так і за її межами. У нашому 
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дослідженні ми простежимо висвітлення культурних явищ та 
характеристику діячів культури у романі У. Самчука “На білому коні”. 

Значну увагу приділяв автор роману характеристиці діяльності 
організації “Просвіти”, що була заснована в 1864 р. у Львові. У. Самчук 
любив і шанував “Просвіту”, бо вона сіяла на українській землі зерна 
освіти, науки, культури. З великою теплотою розповідає про одного з 
просвітянських керівників, будителя простого народу Михайла 
Галушинського. Він неодноразово приїздив до Крем’янця і “там цілими 
годинами терпляче, спокійно і переконливо говорив нам про те, як треба 
нести просвіту у село, у селянську стріху, до душі і розуміння нашої 
людини”1. 

Центр просвітянського руху – Львів був для У.Самчука тією 
батьківщиною духу, де виростала нова, модерна, здорова, демократична 
Україна західного типу. Її інституції виховання і господарства – 
“Просвіта”, “Сільський господар”, кредитова спілка “Дністер”, 
“Маслосоюз”, “Центросоюз” були найбільш доцільними і конче 
необхідними. Вони були більш діяльними, ніж подібні організації 
комуністичної, націонал-соціалістичної і фашистської систем.  

У романі висловлюється жаль, що такий надійний культурно-
господарський процес “... не мав доступу до східних земель України і 
був так нагло, жорстоко і варварськи обірваний бездушною окупаційною 
системою комунізму в Західній Україні”2. 

Крім просвітянських організацій, на селі був інший, не менш 
важливий центр – церква. “У Дермані, – відзначає автор, – йти до церкви 
значило виконувати певний ритуал. Це значило йти до церкви на 
концерт, в оперу, на виставку мод, на прогулянку, на зустрічі і 
залицяння. Йшли масово, урочисто, святочно”3. 

З церквою було пов’язано не тільки релігійне життя сільської 
людини, а й соціальне, громадське, культурне. Це було єдине місце, де 
вона відривалася від нудної буденщини. 

Цікаво відзначити, що саме тут, у Дермані, діяло, засноване ще 
ХVІІ ст. братство. Його завданням було утримувати церкву в належному 
порядку, дбати про її красу, світити свічки, а також влаштовувати 
громадські обіди. До останнього ритуалу селяни ставилися з особливою 
увагою. Влітку він відбувався в саду, а зимою в залі спеціального 
церковного будинку. 

Зі сторінок роману перед очима читача проходить ціла портретна 
галерея діячів української культури, які перебували в еміграції. Серед 
них виділяється відома поетеса Олена Теліга, яка своїм творчим життям 
і героїчною смертю стала символом невмирущості української нації. 
Уже перша зустріч У. Самчука з О.Телігою стала для нього великою 
несподіванкою і відкриттям. Він був вражений її поетичною 
обдарованістю, екзальтованою, напруженою, невтомно грайливою 

                                           
1 Улас Самчук. На білому коні. Спомини і враження. – Вінніпег, 1980. – С. 92. 
2 Там само. – С. 96. 
3 Там само. – С. 152. 
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вдачею. Майже з першого слова вони стали друзями і залишалися ними 
протягом усього свого життя.  

У молоді роки товариством поетеси були “істинно російські люди” з 
табору Денікіна і Врангеля, з якими вона приятелювала, читала 
Гумільова, громила сепаратистів. Але сталося так, що О. Теліга з 
гарячого Савла стала не менш гарячим Павлом. Коли її приятелі почали 
насміхатися з української мови, вона враз відчула в собі гострий протест. 
“У мене дуже швидко наростало обурення. Я сама не знала чому. І я не 
витримала цього напруження, миттю встала. Вдарила кулаком по столу і 
обурено крикнула: «Ви хами! Та собача мова – моя мова! Мова мого 
батька і моєї матері. І я вас більше не хочу знати»1. 

Перебуваючи в еміграції О. Теліга займалася літературною 
творчістю. Від інтимної лірики вона все частіше переходила до 
громадянської поезії. Любов до втраченої батьківщини була її музою. 

Друга світова війна застала О. Телігу у Варшаві. Вона пережила 
бомбардування польської столиці, часи голоду і злидні. Пізніше 
переїздить до Києва, де розгорнула широку літературну, громадську і 
політичну діяльність. Вона очолювала Спілку письменників України, 
редагувала журнал “Литаври”, активно пропагувала ідеї українського 
націоналізму2. 

Свята любов до країни повела її на Голгофу. В лютому 1942 р. разом 
з чоловіком Михайлом Телігою була розстріляна гестапівцями.  

Дещо скупіші в романі згадки про Олега Ольжича – поета і 
революційного діяча. У. Самчук підкреслював, що О. Ольжич керував 
підготовкою членів ОУН до близького походу на Схід. Він ніскільки не 
сумнівався, що Німеччина нападе на СРСР і поставить на коліна 
більшовицьку імперію. У такій ситуації для відродження України 
необхідні були патріотичні сили, які він об’єднував. 

У складі похідної групи О. Ольжич вирушає до Києва. Він 
організовує громадське, господарське, політичне, мистецьке життя в 
столиці, налагоджує видання газети “Українське слово”3. З ініціативи 
О. Ольжича відбулися перші збори Української Національної Ради, 
головою якої було обрано ректора Київського політехнічного інституту, 
професора Величківського. Саме О. Ольжич представив У. Самчука 
Величківському.  

Ще напередодні війни у Кракові У. Самчук зустрічався з яскравим і 
видатним представником львівської культурної еліти – поетом, 
письменником, композитором, журналістом і гумористом 
Р. Купчинським. Він був одним з довголітніх співробітників газети 
“Діло”, вражав своєю імпозантністю, лордівською поставою4. Між обома 
письменниками відбулася гаряча дискусія про українців Сходу і Заходу, 
про так званий дух степу і дух гір. 

                                           
1 Улас Самчук. На білому коні. Спомини і враження. – Вінніпег, 1980. – С. 71. 
2 Олена Теліга. Збірник. – Детройт; Нью-Йорк; Париж, 1917. – С. 367. 
3 Олег Ольжич. Незнаному воякові. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – С. 382. 
4 Улас Самчук. На білому коні. Спомини і враження. – Вінніпег, 1980. – С. 37. 
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Таким же коротким було знайомство автора роману “На білому коні” 
з улюбленцем муз і грацій Святославом Гординським. Оскільки 
Гординський мав дефект слуху, вони обмінялися між собою лише 
“...приязними усмішками, морганням очей, жестами рук, знизуванням 
плечей і голови та кількома фразами на папері”1. 

Приятелював У. Самчук з відомим поетом Є. Маланюком, який 
зібрав в українській поезії таку широку гаму настроїв, зацікавлень, 
поєднавши і Гумільова, і Тувіма, і Ахматову, і Рільке, і Гріга. У Самчук 
підкреслює, що кожна зустріч з Є. Маланюком “... з цим потужним 
майстром нашої духовності, була для мене хвилююче привабливою”2. 

Не оминув У. Самчук у своєму романі й українських письменників 
старшого покоління Катрю Гриневичеву і Богдана Лепкого, які 
проживали напередодні Другої світової війни у Кракові. Він шанував їх 
як сучасників І. Франка та В. Стефаника за чесну працю, велику духовну 
силу. 

Із К. Гриневичевою відбулася розмова про В. Стефаника, з яким вона 
“...була у близькій дружбі і навіть, здається, мало не стала його 
нареченою”3. Картинно, барвисто, патетично розповідала Гриневичева 
про І. Франка. Її відвідини письменника викликали у нього збентеження, 
а в дружини – зливу ревнощів. 

Буквально декількома словами характеризує У. Самчук свою зустріч 
з автором монументальної трилогії “Мазепа” Б. Лепким. На той час він 
був важко хворим. 

Крім літературного мистецтва, У. Самчук залишив помітний слід на 
ниві журналістики. В роки воєнного лихоліття він редагував газету 
“Волинь” , що виходила в Рівному. Перший номер газети було випущено 
31 серпня 1941 р. У ньому було вміщено статті У. Самчука “За мужню 
дійсність” та “Завойовуємо міста”, есе Ніла Хасевича “Про графіку”, 
стаття Юрія Шумовського “Про охорону мистецтва і пам’яток”, дописи 
про Бабинську цукроварню, Рівненський обласний банк, Українську 
раду довір’я та інші матеріали. Поява “Волині” викликала велике 
зацікавлення у читачів, яке не вгасало протягом усього часу її видання. 
Але дванадцятитисячний тираж не міг задовольнити попиту на газету. 
Лише читачі Луцька і Ковеля просили надсилати їм близько тринадцяти 
тисяч примірників “Волині”4. 

Оцінюючи значення газети, У. Самчук писав, що це був “...важливий, 
справді живий і справді цінний орган друку, безпосередній контакт з 
найширшими масами, які горіли бажанням почути від нас слово. Стільки 
років казьонщини, штампованої балаканини, сірої пропаганди, нещирої 
патетики. І раптом щось інше, безпосереднє, щире, колоритне. Все, що 
ми писали, писали від глибини серця. І читач це одразу відчував”5. 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 43. 
3 Улас Самчук. На білому коні. Спомини і враження. – Вінніпег, 1980. – С. 43. 
4 Там само. – С. 173. 
5 Там само. – С. 266. 
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У. Самчук залишив нам цікаві спогади про українське культурне 
життя та діячів культури напередодні та в роки Другої світової війни. 
Його культурна спадщина викликає інтерес не тільки у вчених, 
культурологів, студентів, а й багатьох читачів і потребує подальшого 
детального дослідження. 
 
 
 

Лоліна Н.А. (Київ) 
 

ЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПИТАННЯ  
ЗВ’ЯЗКУ ОРНАМЕНТУ З НАРОДНИМ МИСТЕЦТВОМ  

НА ТЕРЕНІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
У статті розглядається актуальне питання зв’язку 

орнаментального та народного мистецтва України. В сучасній 
естетичній теорії України воно має зачепити та розв’язати низку не 
менш важливих питань, пов’язаних з темами народного мистецтва, 
орнаментального та декоративного мистецтва, темою взаємодії 
міського та народного творчого доробку та ін. У статті ставиться 
акцент на автентичності орнаментального мистецтва українського 
етносу, що виражається в характерних рисах і особливостях його 
зародження й існування. Стаття є спробою привернути увагу науковців 
до сфери дослідження та аналізу питань визначення орнаментального 
мистецтва в ієрархічній системі розподілу образотворчого мистецтва  

 
Сучасний період існування образотворчого мистецтва 

характеризується невпинно зростаючою зацікавленістю духовною та 
естетичною культурою суспільства і важливою постає проблема 
розробки виразних художніх рішень за основою творчого використання 
національних традицій творчості, закладених у синтезі народного та 
декоративно-прикладного мистецтва, органічно поєднаних сучасними 
будівлями та спорудами з існуючою забудовою та пам’ятками 
архітектури. Основними актуальними питаннями можна назвати: 
реставрацію пам’яток, збереження культурного обміну інших міст, 
зростання виразності інтер’єрів й екстер’єрів. Вагомою частиною та 
головним чинником декорування та оздоблення архітектурного доробку 
завжди виступав орнаментальний елемент, що несе відповідні ритмічні 
характеристики, притаманні окремому визначеному часу. Орнамент, 
його місце в стильових направленнях, його місце в системі 
образотворчого мистецтва та його характеристики й особливості – ці 
питання постають досить актуальними на сьогодні, що має пряме 
відношення до сучасної постмодерністської культурної епохи. Як 
відомо, її головними чинними характеристиками є цитування та 
використання художнього творчого доробку різних напрямків та стилів, 
що інколи призводить до недбалого ставлення до художньої спадщини, її 
зухвалого та некоректного цитування. Тож постає актуальною проблема 
підготовки фахівців у галузі художньої творчої діяльності, з 
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узгодженими та впорядкованими знаннями історії мистецтва, причин та 
закономірностей існування творчого процесу. Також вагомим і 
важливим є розвиток, поглиблення теоретичних знань та відомостей не 
тільки стосовно орнаментального мистецтва, скільки народних традицій 
та звичаїв, що теж може слугувати підсиленню етнічних мотивів 
сучасної творчості. Окрім того, зростання національної ідеї та 
відображення її в засобах художньої творчості, на думку автора, лише 
збагатить та поглибить духовну сторону сучасної буденності 
українського народу. Як зазначає Сергій Борисович Кримський: “Ця 
проблема зростання духовності має не тільки універсальні, а й 
національно-регіональні ракурси, бо у взаємопов’язаному світі ХХІ ст. 
кожна нація виступає як своєрідна, неповторна іпостась людства”1. 
Актуальність цих питань засвідчують також роботи з питань стану 
сучасного архітектурного формування середовища Л.Н. Голубєвої, 
В. Кизими, К.З. Якопяна, Я.П. Запаско, у яких неабияке місце 
приділяється питанню декорування. Цікавими та актуальними є 
теоретичні доробки з питань фольклористики та народного мистецтва 
В.Є. Гусєва, Г. Капеляна, Т.В. Кузнецової, О.С. Найдена, 
В.П. Самойловича, М.Р. Селиванова та К.В. Чістова. 

Для вирішення цих настанов, слід вдосконалити методи та засоби 
композиційно-художньої виразності творчих об’єктів з використанням 
декоративної обробки поверхонь, використовуючи орнаменти, розпис, 
мозаїку та ін. Вивчення декоративно-прикладного мистецтва з періоду 
його зародження, аналіз його значення, починаючи з людини первісного 
суспільства, дослідження характеристик того ладу, що спричинив появу 
окремого орнаментального мистецтва, є актуальним завданням для 
сучасного науковця, архітектора, мистецтвознавця чи художника.  

Зв’язок народного мистецтва з орнаментальним напрочуд важливий і 
навіть багато мистецтвознавців не відокремлюють орнамент в окрему та 
незалежну частину народного мистецького надбання. Невичерпність 
зв’язків орнаменту з народним мистецтвом на підлягає сумніву. 
Справжній шедевр несе не тільки нові, а й ідеї та думки, що 
випереджають свою епоху. Крім цього, непорушною основою будь-
якого витвору мистецтва було й буде традиційне мистецтво, з 
історичним забарвленням, з паралельним аналізом принадності стилю чи 
часу. Народне мистецтво виступає не тільки непорушною основою 
мистецтва в цілому, – це рушійна сила мистецького процесу в вічному 
шуканні істинного світу та справжнього місця людини-творця в ньому.  

У ході творчої діяльності митець не тільки проявляє та відтворює 
власний світ думок, фантазій, проектуючи те, що для нього є реальним 
світом. Він також виступає як координований “посланець” окремого 
соціального та культурного щабля свого часу й епохи, піддаючись 
впливу міфічності та реальності навколишнього середовища. Цей синтез 
власного, яке вже за своєю суттю, несе задатки загального та, власне 
кажучи, саме загальне, – є дуже суперечливий за своєю натурою. Прояв 

                                           
1 Кримський С.Б. Заклики духовності ХХ ст. – К., 2003. – С. 6. 
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зв’язку середовища з зародженням мистецтва дуже чітко 
прослідковується в аналізі кольорового рішення народних мотивів. 

Окрім того, не слід забувати про те, що народне мистецтво несе ті 
знання, можливість втрати яких не підлягає сумніву в зв’язку з 
плинністю та мінливістю часу та мистецького доробку. Народне 
мистецтво, що за своєю суттю тримається “політики” беззмінності, 
дотримування традицій та сталості, приховує та має в собі ті знання, що 
були закладені в мистецтво нашими пращурами і які ми, інколи, 
намагаємося знайти в сучасному мистецтві, розглядаючи його 
відокремлено від народного. Народне мистецтво, однак, не слід розуміти 
та сприймати як те мистецтво, що зовсім не піддається змінам з плином 
часу. Як ми вже зазначали, часи змінюються, змінюються головні 
характеристики культури і суспільного життя людини, як наслідок, 
змінюється й мистецтво. Зміни відображаються і в народному мистецтві, 
але ці зміни є тільки тими, що мають приналежність до даної традиції, до 
даної народної культури. У орнаменті, якщо розглянути та порівняти 
народний орнамент та сучасний окремих часів, то безсумнівно, ми 
відчуваємо деяку спорідненість та загально усвідомлену ритмічну 
злагодженість. Це свідчить про те, що часові ритми, впливаючи на 
сучасне мистецтво, мають деякий вплив і на народне мистецтво. 

Пошук рис збіжності орнаментального мистецтва та народного 
розпису веде до доцільного та необхідного попереднього дослідження 
образно-стильових рис українського народного розпису. У контексті 
актуальності цієї теми постають проблеми відродження, збереження і 
використання в сучасних умовах традицій національного народного 
мистецтва; дослідження його образно-стильових рис і композиційних 
закономірностей має важливе значення. Цінність таких досліджень 
полягає в тому, що основна увага тут приділяється не конкретним 
творам як художньо цінним явищам, а виявленню загальних 
закономірностей морфології розвитку народної художньої мови, її 
образності, краси, гармонійності. “Народне мистецтво, якісно 
змінюючись, зазнаючи стильових вимірів і освоюючи нові тематичні 
шари, продовжує зберігати в собі сформовані віками духовні й моральні 
критерії народного художнього ставлення до основ життя”1. 

Одним із найбільш розповсюджених різновидів у художньому 
народному мистецтві вважається настінний орнаментальний розпис, 
який має ряд істотних ознак, що відрізняють його з-поміж інших 
(вишивка, різьблення, килимарство, писанкарство), і водночас містить у 
своїй образній мові те загальне, що характерне для українського 
народного мистецтва в цілому. Застосування настінного народного 
розпису як одного із засобів оздоблення житла має багатовікову 
традицію в народній архітектурі і сягає своїм корінням глибокої 
давнини. Композиції розпису будувалися переважно на орнаментальній 
комбінаториці. Залежно від архітектурного оточення композиція вазона 
мала бути вкрай простою (з малим числом елементів) і досить 

                                           
1 Найден О.С. Орнамент українського розпису. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 130. 
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насиченою. Зрозуміло, що “крім декоративно-оздоблюваної функції 
значна частина орнаментних мотивів мала і певне змістовне, символічне 
чи охоронне значення“1. 

На основі ознайомлення з публікаціями, присвяченими народному 
декоративно-прикладному мистецтву (Л.Н. Дорогова, О.С. Найдена, 
В.П. Самойловича, М.Р. Селівачова та ін.) можна зробити висновок, що 
проблемі дослідження настінного розпису присвячено немало праць, 
переважна більшість яких стосується специфіки художньої мови, питань 
пластичного та колористичного вирішення. Другу, менш численну 
групу, складають дослідження самостійних порівнянь стильових ознак 
розписів різних місцевостей. Зовсім мало досліджень, присвячених 
класифікації мотивів і елементів орнаментів, семантичних аспектів 
композиції настінного розпису. Що ж стосується висвітлення 
композиційних закономірностей побудови за допомогою геометричного 
інструментарію, виявленню формалізованих модульних формотворчих 
одиниць і принципів їх взаємозв’язку – робіт такого плану лише декілька 
(А.В. Філіппов, А.В. Черніков, А.В. Шубніков, М.І. Яковлев та ін.).     

Цікавим моментом є те, що за кожного часу існує своя особиста та 
неповторна поліфонічна структура знакової, зображальної та 
сприймальної системи, своя окрема система цінностей. Розуміння 
окремої епохи чи художнього осмислення світу, художньо-образного 
світосприйняття не може бути зрозумілим для нас без попереднього 
аналізу та розгляду системи в цілому. Так, система народної творчості 
складається в цікаву та складну “мозаїку”, кожен елемент якої існує і 
разом із загальною системою й окремо від неї. Так, В.П. Самойлович – 
видатний дослідник настінного народного розпису українських хат, – 
зазначає, що одним з більш досліджених типів народної орнаментики є 
саме орнамент українського настінного розпису. Це склалося внаслідок 
того, що прикрашання, тобто нанесення орнаментів та окремих знаків 
ззовні та зсередини житла людини сягає в історичні часи епохи 
палеоліту, коли люди вірили в захисні властивості нанесених оберегів. 
Орнаменти, що наносилися на стіни як у минулому столітті, так і за часів 
епохи неоліту несли магічні та релігійні нашарування. Як зазначає 
В.П.Самойлович: “в далекому минулому настінний розпис був 
пов`язаний з релігійними віруваннями, уявленнями, кожне зображення 
мало певне значення. Пережитки цього збереглися до кінця XIX і навіть 
до початку XX ст.”2 

Величезну роль у ході власного опрацювання багатьох питань 
загальної тематики зіграла впливову роль робота М.Р. Селівачова, який 
присвятив вивченню орнаменту довгі роки своєї наукової діяльності. Він 
розробив типологізацію, яка включає в себе кілька класифікаційних 
рівнів: 

“І. Номінаційний, де критерій – характер асоціативного осмислення 
графіки мотиву в його народній назві. Головні групи в цій класифікації: 

                                           
1 Самойлович В.П. Народна творчість в архітектурі сільського житла. – К.: 

Будівельник, 1961. – С. 126. 
2 Там само. – С. 41. 
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Мотиви, названі за асоціацією з фізичними реаліями, абстрактними та 
абстрагованими поняттями, метафорами, поетичними образами й 
міфологічними персонажами. 

ІІ. Іконографічний, де критерії – міра й якість абстрагованості 
графіки мотивів або її подібності до реалій фізичного світу. Головні 
групи мотивів у цій класифікації – абстрактні та фізіоморфні з 
численними підгрупами. 

ІІІ. Стилізаційний, де критерії – міра і якість стилізації зображень у 
мотиві. Головні групи в цій класифікації – мотиви геометричні, 
геометризовані й вільного малюнка. 

ІV. Комбінаторний, де критерій – характер комбінаторики елементів, 
із яких складаються мотиви. Головні групи в цій класифікації: а) мотиви 
гомогенні й гетерогенні; б) симетричні та асиметричні. 

V. Композиційний, де критерій – акцентованість назви самої 
композиції, роль у ній кожного з мотивів, що складають композицію. 
Головні групи в цій класифікації: мотиви основні, другорядні, додаткові 
(секундарні факультативні), розмежувальні, обрамовуючі”1. 

Окрім того, важливим та цікавим є більш винятковий розгляд 
орнаментики за іншими можливими класифікаційними ознаками: мотиви 
технічні й зображувальні; автохтонні й імпортовані; символічні, 
релігійні, емблематичні, текстово-монограмні, соціальні; мотиви з 
очевидними впливами історичних стилів тощо. 

М.Р. Селівачов пише: “український народ створив невичерпно багату 
орнаментику. В ній тисячі й тисячі просторових варіантів і їх лексичних 
позначень. Українська народна орнаментика є “живим літописом” історії 
культури, що відображає всі стани її становлення, від оформлення 
головних орнаментних ідей у доісторичному суспільстві до формування 
історичних стилів і новітніх еклектичних і модерністичних тенденцій у 
мистецтві”2. Знання про український народний орнамент, як і весь 
народний образотворчий доробок, є тією необхідною часткою загального 
знання про орнамент, без якого неможливе докорінне вивчення та 
дослідження питання орнаменту. 

Вивчення царини українського народного мистецтва може стати 
цікавим та довгоплинним науковим доробком, бо саме українське 
народне мистецтво різниться тим, що: “До основних факторів високого 
розвитку й регіональної розмаїтості української народної орнаментики 
належать: географічне розташування країни на шляхах міграцій багатьох 
народів між Азією та Європою, гетерогенний племінний склад населення 
України до і в процесі етногенезу русинів-українців, традиційна 
землеробська домінанта становлення нової національної культури в 
умовах відсутності власної державності й політичної роздільності Русі-
України протягом кінця ХVІІІ – ХХ століття. Усе це визначило 
надзвичайно важливу роль селянської орнаментальної творчості в 

                                           
1 Селівачов М.Р. Українська народна орнаментика ХІХ-ХХ ст.: Автореф. ... дис. д-ра 

мистецтвознавства. – К., 1996. – С. 26. 
2 Там само. – С. 34. 
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українській національній культурі”1. В сучасній картині інтегруючого 
світу важливою та цікавою для інших держав – учасниць духовного 
розвитку людства цікавою є Україна з власним сформованим 
світоглядом, з особливим, етнічно-насиченим мистецьким доробком, що 
може внести до загальної світової духовної скарбниці часточку своє 
неповторності. Все це може бути і матиме місце при логічно 
виникаючому розумінні вагомості та актуальності дослідження питань з 
тематики народного мистецтва, його вплив та взаємозв’язок з іншими 
видами мистецтва. “Кожна нація з необхідністю переломлює 
універсальне в своєму національному досвіді. Цей досвід і стосується 
формування духовності ХХІ ст.”2 
 
 
 

Андріяшко В.Д. (Київ) 
 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК  
КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ  
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ  

ТРАДИЦІЇ XX ст. 
 
У статті досліджується формування та розвиток київської школи 

художнього текстилю XX ст. Автор доводить, що для українського 
художнього текстилю завжди була характерною наявність впливів 
мистецьких традицій сусідніх європейських країн, зокрема балканських 
народів, польського, румунського, угорського, білоруського та 
російського народного ужиткового та професійного мистецтва. 

 
Чи має право на існування таке визначення, як „київська школа 

художнього текстилю XX століття”? Безумовно має, тому що численні 
творчі роботи відомих київських художників, які прикрашають інтер’єри 
громадських споруд (килими, гобелени, панно), публікації про них у 
мистецтвознавчій літературі свідчать про їх вклад у становлення такої 
школи. Під поняттям художній текстиль слід розуміти всі типи художніх 
тканин, виконаних за авторськими проектами ручним або машинним 
способом як самими авторами, так і ткачами-виконавцями або 
надруковані на вибійних машинах текстильних комбінатів. До 
типологічного ряду художнього текстилю відносимо тканини: а) для 
оформлення інтер’єра – орнаментальні килими, сюжетно-тематичні 
килими (гобелени), декоративні панно, завіси для сцени, виконані в 
техніці вільного ручного розпису тканини, батику, аплікації, декоративні 
рушники, покривала, портьєри, скатертини, виконані ткацькими 
техніками ручного перебору та поперечносмугастого ткацтва; б) для 
одягу – вибивні тканини для суконь, виконані за проектами художників 

                                           
1 Там само. 
2 Кримський С.Б. Заклики духовності ХХ ст. – К., 2003. – С. 10. 



Україна – культура, матеріальна і духовна 
 

 265

на Дарницькому та Київському шовкових комбінатах, а також розписані 
художниками вручну оригінальні платтяні купони. У цей перелік також 
входять хустини, виконані на Київській хустковій фабриці, а також 
ручної роботи авторські хустини, косинки, шарфики тощо.  

Як же кореспондується європейська мистецька традиція, зокрема 
традиція художнього текстилю, куди входить і сюжетно-тематичний 
килим (гобелен) з формуванням київської текстильної школи? 
Безумовно, західноєвропейські шпалери мали значний вплив на розвиток 
мануфактурного виробництва настінних сюжетних килимів в Україні. 
Ще у XVIII ст. при багатьох панських дворах були організовані 
мануфактури з їх виробництва, де, крім орнаментальних, виконувалися й 
сюжетно-тематичні килими, що нагадували французькі шпалери, які за 
своїми художніми й технологічними якостями не поступалися 
західноєвропейським. В українських народних килимах також 
зустрічаються сюжетні зображення, у яких рослинний орнамент 
поєднується з зооморфним, а також з композиціями на релігійну 
тематику1. 

Творчість окремих київських художників, які працювали і працюють 
у текстильних техніках, висвітлювалась у друкованих виданнях різних 
часів мистецтвознавцями Б. Бутник-Сіверським, Н. Манучаровою, 
П. Мусієнком, С. Таранушенком, А. Жуком, Н. Велігоцькою, 
О. Федоруком, Г. Кусько, Т. Печенюк, З. Чегусовою, Т. Романовою, 
Т. Придатко та іншими. 

Перш ніж розпочати дослідження про формування та розвиток 
київської текстильної школи, варто охарактеризувати загальний стан 
українського образотворчого мистецтва 20-30-х рр. ХХ ст. З 
відновленням української державності у 1918 р. постало питання про 
культурне відродження України, включаючи образотворче мистецтво. 
Завдяки уряду на чолі з Михайлом Грушевським була заснована 
Українська академія мистецтв – вища школа образотворчого мистецтва. 
Першим її ректором став відомий графік Георгій Нарбут, який 
одночасно працював професором кафедри графіки. Серед професорсько-
викладацького складу були професори Микола Бурачек, Олександр 
Мурашко, Василь та Федір Кричевські, Михайло Бойчук, Абрам 
Малевич, які „репрезентували не лише тогочасний розвиток мистецької 
творчості в Україні, але й найновіші тенденції світового мистецтва, 
зокрема авангардного... Перед академією постало завдання пов’язати 
українське мистецтво не лише з вимогами сучасності, з мистецькими 
ідеями Західної Європи, а й відновити перервану лінію еволюції 
українського мистецтва, пов’язати його із сучасністю – в органічному 
процесі подальшої творчості”2. 

                                           
1 Жук А.К. Український радянський килим. – К.: Наук. думка, 1973. – C. 38-40; 

Жук А.К. Про розвиток килимарства на Україні в дорадянський період // Народна творчість 
та етнографія. – 1961. – Кн. 2. – С. 94. 

2 Стебельський Б. Біля джерел українського авангардного мистецтва 20-30-х рр. XX 
століття // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 1. – С. 33. 
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Яскравою особистістю серед професури навчального закладу був 
М. Бойчук, який здобув фахову освіту у Краківській академії мистецтв і 
продовжив свої студії в Академії мистецтв у Мюнхені. Повернувшись до 
Львова, він одержав стипендію від митрополита Андрія Шептицького 
для поїздки в Італію. У 1910-1911 рр. М. Бойчук побував у Венеції, 
Падуї, Флоренції, Мілані і Тревізо, де вивчав шедеври настінного 
сакрального живопису місцевих соборів та інших культових споруд. Ця 
поїздка остаточно сформувала світогляд Бойчука як митця і педагога. 
Працюючи у Київській академії мистецтв (з 1922 р. – Інститут 
пластичних мистецтв, а з 1924 р. – Київський художній інститут), 
Бойчук одночасно був активним членом АРМУ (Асоціація 
революційного мистецтва України) і згуртував навколо себе митців, 
ідейних однодумців. Це були Іван Врона, Василь Седляр, Олександр 
Богомазов, Микола Глущенко, Оксана Павленко, Софія Налепинська-
Бойчук, Іван Падалка, Тимофій Бойчук, Микола Бурачек та інші. За 
короткий час М. Бойчук зі своїми учнями та послідовниками втілили 
власні пластичні ідеї у різних мистецьких техніках і матеріалах. Вони 
відродили кераміку, ткацтво, килимарство, скульптуру, графіку і, 
найголовніше, монументальне мистецтво1. 

Початок свого формування як мистецького явища київська школа 
художнього текстилю бере у 20-30-х рр., остаточно вона оформилась у  
80-х рр. XX ст. Фундатором цієї школи по праву можна вважати Сергія 
Колоса, високоосвічену людину та художника, обізнаного зі всіма 
художніми течіями та тогочасними світовими мистецькими процесами. 
Сам митець бував у Європі і навіть студіював образотворче мистецтво в 
Мюнхені. С. Колос визначив творчі засади київської школи тематичного 
килима, що передбачали орієнтацію художників на традиційне 
українське народне ткацтво та килимарство, а також на європейський та 
світовий досвід у цій галузі декоративного мистецтва. У 20-х роках він 
завідував текстильним відділом Київського художнього інституту, де під 
його керівництвом у 1924 р. були виконані перші орнаментально-
тематичні килими. Сам він роком раніше створив килимок „Собака з 
птахом”, який був для студентів зразком поєднання художнього рішення 
(стилізація рослинних і зооморфних мотивів, їх орнаментально-
площинне трактування) зі специфікою технології килимарства2. 

Середина 30-х рр. ХХ ст. – сприятливий час для становлення 
київської текстильної школи, бо в ці роки відбувається інтенсивне 
будівництво санаторіїв, палаців культури, клубів, інтер’єри яких 
потрібно було прикрашати мистецькими творами, зокрема килимами. 
Для розробки картонів сюжетно-тематичних килимів урядом республіки 
було залучено талановитих художників Дмитра Шавикіна, Василя 
Касіяна, Анатолія Петрицького, Михайла Дерегуса, Михайла Бойчука, 
Миколу Рокицького, Івана Падалку, Василя Овчинникова та інших. 
Фактично всі вони раніше не стикалися з килимарством, тому не знали 

                                           
1 Там само. – С. 36. 
2 Велігоцька Н. Окраса інтер’єра // Мистецтво. – 1966. – № 4. – С. 22. 
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специфіки його художньої мови, що полягала в умовному трактуванні 
зображальних мотивів, їх стилізації, відсутності лінійної та повітряної 
перспектив, обмеженні палітри кольорів, двовимірності зображення. 
Ткана килимова поверхня зовсім по-іншому відбиває світло, ніж гладке 
полотно олійного живопису, тому, враховуючи це, в картонах, а також 
при фарбуванні пряжі необхідно було підсилювати тон1. Вищеназвані 
художники були "станковістами" (живописцями, графіками, 
монументалістами), внаслідок чого перші сюжетні килими, виконані за 
їх картонами, наслідували станкове мистецтво. По суті, на ткацькому 
верстаті були виткані дещо спрощені живописні картини. Такий 
поверховий підхід до створення тематичного килима не дав бажаних 
результатів, тому, врахувавши недоліки, наступні картони гобеленів 
були виконані значно краще. В сюжетній частині митець знаходив 
рішення, яке б „не вносило у композицію елементів ілюзорності, не 
руйнувало б поверхню й відповідало засобам килимової техніки: він 
прагне до узагальнення, монументальності і декоративності. Таке 
рішення не є відкриттям. Воно притаманне кращим класичним 
сюжетним килимам Фландрії і Франції, його покладено в основу 
французьких гобеленів”2. 

До кращих тематичних килимів 30-х рр. ХХ ст. слід віднести роботи, 
які хоча і несуть ідеологічне навантаження, але виконані з урахуванням 
принципів побудови композиції в творах декоративного мистецтва. Це 
гобелени „Збір плодів” і „Повернення з поля” М. Дерегуса, „Обжинки” 
М. Бойчука, „Отара” М. Міщенка, „Збір яблук” І. Падалки, „Жнива” 
Н. Азовського, „На городі”. Л. Розенберга та інші. У цих роботах ще 
відчувається просторова ілюзорність, зайва деталізація мотивів, об’ємне 
моделювання форм, неузгодженість орнаментальної кайми з сюжетним 
зображенням поля килима. Всі тематичні килими цього періоду виконані 
у київських експериментальних майстернях, на базі яких була утворена 
школа майстрів народного мистецтва, а у 1940 р. – художньо-
промислове училище3. 

У повоєнні роки всі типи виробів художнього текстилю 
продовжували розвиватись і вдосконалюватися в художньо-образному та 
технологічному аспектах. Тематичні килими переважно створювалися 
для виставок, присвячених знаменним датам та подіям у житті 
республіки. Вони могли замовлятися художникам Міністерством 
культури або закуповуватися з виставок без попереднього замовлення. 
Сюжетні гобелени першого повоєнного десятиріччя продовжували 
образно-пластичні тенденції килимів 30-х рр. ХХ ст. Їм притаманний той 
же станковий підхід, з об’ємним моделюванням форм та реалістичною 
манерою передачі зображуваних мотивів4. Так Д. Шавикіним були 
виконані гобелени „Звільнення Києва”, „Возз’єднання України”, „Мир в 

                                           
1 Там само. – С. 23. 
2 Там само. 
3 Жук А.К. Український радянський килим. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 43, 60. 
4 Бутник-Сіверський Б.С. Українське радянське народне мистецтво 1941 – 1967 рр. – 

К.: Наук. думка, 1970. – С. 31. 
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усьому світі”, В. Вовченком – „Зустріч переможців”, В. Бондаренком – 
„30 років Радянської України”, М. Попенком – „Навіки з російським 
народом”1. 

Друга половина 50-х рр. XX ст. характеризується появою в 
архітектурі та декоративному мистецтві нового напряму – відходу від 
помпезності, архаїчної пишності, від станковізму в трактуванні 
сюжетних композицій. У тематичному килимі художники прагнуть 
використовувати такі притаманні декоративному мистецтву засоби, як 
умовність і площинність у трактуванні фігурних зображень, 
узагальнення форми тощо. Декада українського мистецтва в Москві у 
1960 р. показала розуміння художниками пластичних завдань при 
створенні сюжетно-тематичних килимів. Серед київських художників, 
які представили на виставку килими, були Іван та Марія Литовченки. 
Їхні твори „Радянська Україна” й „Тарас Шевченко” одразу привернули 
увагу фахівців своєю декоративністю та вдалим поєднанням сюжетного 
зображення з орнаментальними мотивами. Ці килими відрізнялися від 
попередніх, виконаних у кінці 40-х років тим, що в них органічніше 
використані декоративні засоби, притаманні саме художній тканині, 
тобто наявність чіткого стилізованого малюнка, композиційна рівновага 
основних мас, відсутність об’ємного зображення форм. На ювілейній 
шевченківській виставці 1964 р. привернув увагу килим Степана 
Кириченка і Надії Клейн „І мене в сім’ї великій...”, з портретним 
зображенням Шевченка та словами його заповіту на полі килима. Досить 
органічно вирішена кайма, де між стилізованим рослинним орнаментом 
закомпоновані жіночі фігури2. 

У 60–80-ті рр. XX ст. традицію київської школи художнього 
текстилю, крім названих вище І. та М. Литовченків, С. Кириченка і 
Н. Клейн, продовжують розвивати такі творчі особистості, як Сергій та 
Іван Нечипоренки, Іван-Валентин Задорожний, Володимир Федько, 
Олена Владимирова, Володимир Прядка, Людмила Жоголь, Тетяна та 
Любомир Дмитренки, Григорій Корень, Олег Машкевич, Ганна та 
Валентина Верес, Наталія Пікуш, Наталія Борисенко, Олександр 
Мельник, Алла та Віталій Буйгашеви, Олексій Мороз, Тамара Мороз, 
Муза Кирницька, Світлана Кравченко, Євгенія Кравченко, Олена 
Гнєдаш, Олександр Мединський та інші. У цей час з’явилася велика 
кількість тематичних килимів, виконаних на підприємствах 
Укрхудожпрому, Художнього фонду на замовлення підприємств, 
організацій, а також виставкових творів, значна частина яких закуплена 
Міністерством культури для музейних колекцій чи для подарунків від 
державних установ України офіційним делегаціям. 

У розвитку київської школи художнього текстилю можна виділити 
два напрями. Перший позначений орієнтацією на загальносвітові 
тенденції розвитку цього виду декоративного мистецтва і, зокрема, на 
західноєвропейську мистецьку традицію, а також на найбільш відомі на 

                                           
1 Жук А.К. Вказ.праця. – С. 134-140. 
2 Там само. – С. 152. 
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той час текстильні школи: московську, ленінградську та прибалтійську. 
Другий напрям орієнтований на творче використання етнокультурної 
спадщини народу, на традиційне українське народне ткацтво та 
килимарство, а також інші види декоративно-ужиткового мистецтва, де 
присутній орнаментальний стрій. Обидва напрями збагатили київську 
школу текстилю і визначили її основні художньо-пластичні 
характеристики, що дає можливість фахівцям відрізняти її від інших 
українських шкіл, зокрема львівської. 

Через те, що в Києві не було вищого навчального закладу, який би 
випускав фахівців з художнього текстилю, основними навчальними 
закладами, що готували їх для підприємств столиці України, були 
Львівський державний  інститут прикладного та декоративного 
мистецтва, Московський текстильний інститут, Московське вище 
художньо-промислове училище (колишнє Строганівське), Ленінградське 
вище художньо-промислове училище імені В. Мухіної. Чимало 
випускників Київського державного художнього інституту (майстерня 
Т. Яблонської) також долучилося до створення гобеленів, виконуючи 
замовлення на комбінаті монументально-декоративного мистецтва 
Художнього фонду України: В. Романщак, С. Кравченко, А. Королів, 
О. Гнєдаш, О. Мединський, О. Хівренко, Н. Литовченко та інші. 
Славилося підготовкою фахівців з текстилю і Київське училище 
прикладного мистецтва, попередник нинішнього Київського державного 
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, 
заснованого у жовтні 1999 р. 

Це розмаїття випускників різних мистецьких закладів і довершило 
формування київської текстильної школи1. У 80–90-ті рр. ХХ ст. 
переважна більшість київських художників, які працювали в 
текстильних техніках, були випускниками Львівського інституту. Варто 
сказати, що в цьому інституті викладали такі відомі митці, як Іван 
Севера, Роман Сельський, вони навчались у мистецьких закладах 
Західної Європи і не тільки знали всі напрями та течії сучасного 
мистецтва, а й практично знайомили з ними своїх вихованців. Отже 
випускники інституту вільно орієнтувалися в розмаїтті художньо-
стильових особливостей мистецьких творів, виконаних у різних 
техніках. Доступність інформативного матеріалу (виставки, каталоги, 
альбоми, журнали тощо) давала можливість художникам аналізувати 
твори європейських митців та критично ставитися до їхнього 
художнього рівня. До вихованців цього інституту належать такі відомі 
київські художники, як І. та М. Литовченки, Т. Мороз, В. Федько, 
Л. Жоголь, Т. та Л. Дмитренки, Л. Довженко, Н. Пікуш, Т. Мисковець, 
М. Базак, Л. та Н. Борисенко, Л. Мороз, Н. Лапчик та інші. Характерною 
рисою їхньої творчості є високий професіоналізм, звернення до надбань 
європейського й світового творчого досвіду, а також до народного 
традиційного ткацтва й килимарства, до українського фольклору взагалі 

                                           
1 Велигоцкая Н.И., Жиздринская А.В., Коломиец Н.С. Монументально-декоративное 

искусство в интерьере Украины. – К.: Будівельник, 1989. – С. 78. 
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(пісенного, поетичного тощо). Художники у своїх роботах творчо 
переосмислюють традицію, яка внаслідок інтерпретації набуває нової 
якості. 

Київську школу формує і ряд відомих художників текстилю, які 
працюють у народних традиціях, це О. Машкевич, Л. Ганжа, народний 
майстер С. Ганжа, Г. Холопцева, Є. Миронова, Н. Саєнко та інші. Варто 
згадати і про художників промислового текстилю, за проектами яких на 
Дарницькому та Київському шовкових комбінатах упродовж 60-90-х рр. 
ХХ ст. масовими тиражами виготовлялися вибивні платтяні та 
декоративні меблеві тканини. Вони, вихованці різних художніх закладів, 
вносили спільний вклад у розвиток київського промислового текстилю. 

Цілком природним є твердження про те, що європейська мистецька 
традиція впливала на формування й розвиток київської школи 
художнього текстилю, оскільки Київ у всі часи підтримував всілякі 
стосунки з країнами Західної Європи. Починаючи з Середньовіччя, 
відбувалася жвава зовнішня торгівля з країнами Заходу. Головним 
торговим посередником між Західною Європою і українськими містами 
було польське місто Гданськ. Як стверджує професор Д. Багалій, у XVIIІ 
– І пол. XIX ст. на українські ярмарки привозили товари з різних 
напрямів, у тому числі „з заходу (Сілезія, Польща, Молдавія, Данциг, 
Лейпциг). На українських ярмарках продавалися також вироби з Венеції, 
Франції, Бельгії, Португалії, Іспанії, Італії та Німеччини. „Товари звідти 
поступали переважно через митниці Петербурга, Києва та Василькова. 
Серед товарів, привезених з-за кордону, були килими, ювелірні вироби 
та чудові тканини. Про останні знаходимо досить багаті відомості в 
„заповітах, „дарчих записах” і особливо в „вінових реєстрах”, де 
зазначено не тільки назву тканини, її колір, ціну, але й наявність 
орнаменту”1. Вірогідно, кращі зразки орнаментів західноєвропейських 
килимів і тканин місцеві ткачі запозичували і на свій смак 
інтерпретували. 

У ІІ пол. XX ст., коли ідеологічний тиск на художників було 
послаблено, київські митці-текстильники почали активніше вивчати та 
використовувати європейську спадщину і новітні традиції художнього 
текстилю. Художники Києва знають і поціновують творчість таких 
знаних майстрів європейського гобелена, як Пікара-Леду, Сен-Санса, 
Люрса, Робера. У техніці гобелена працювали також Лєже, Матісс, 
Дюфі, Громер, Вазарелі, які знайшли нові підходи до цього давнього 
виду художньої тканини. Деякі митці (А. та В. Буйгашеви) робили 
спроби по-своєму інтерпретувати стильові прийоми Робера і Пікара-
Леду і це їм вдавалося. Інші художники ставилися до творчості 
французьких майстрів гобелена, як до джерел візуальної інформації, що 
надихали їх на певний емоційний лад (Т. та Л. Дмитренки, А. Королів, 
Т. Кравченко, Л. Міщенко). 

                                           
1 Цит. за: Бутник-Сіверський Б.С. Українське народне мистецтво на виставках-

ярмарках 1840-1850-их років // Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 2. – С. 65. 
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Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що для українського 
художнього текстилю завжди була характерною наявність впливів 
мистецьких традицій сусідніх європейських країн, зокрема балканських 
народів, польського, румунського, угорського, білоруського та 
російського народного ужиткового та професійного мистецтва. 
 
 
 

Юдова-Романова К.В. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР  
ТА ЙОГО СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ  

З ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ 
(за матеріалами соціологічного аналізу публіки театру) 

 
У статті досліджується український театр та його системні 

зв’язки з етнонаціональними цінностями. Автор вважає, що 
вітчизняний театр є невід’ємною складовою частиною світового 
театрального процесу, залишаючись при цьому цілком самобутнім з 
яскравими ознаками національної ментальності. 

 
Театральна культура українського народу бере початок в обрядовій 

міфології стародавніх слов’ян. Умовно її розвиток можна поділити на 
три основні етапи: 

І. Старовинний, обрядовий,  розвій якого завершується у Х ст. 
ІІ. Театр християнського середньовіччя, що проіснував з ХІ до 

ХVІІ ст. 
ІІІ. Новий український театр, що розпочав свою історію від 1619 р. 
День 29 серпня 1619 р. можна формально вважати початком відліку 

історії нового українського театру, оскільки він став першим 
документально занотованим днем показу на сцені українських 
драматичних творів українською мовою. Д.Антонович пише: „В цей 
день в містечку Кам’янці Струмиловій, недалеко від Львова, на ярмарку 
було виставлено дві українські інтермедії, або інтерлюдії, вставлені між 
діями польської драми бакаляра Якуба Ґаватовича, львов’янина; його 
драму виставляли під титулом „Tragaedia albo wiserunek smierci 
przeswietego Jana Chrzciciela, przeslanca Bozego” [„Трагедія про смерть 
пресвятого Івана Хрестителя” – авт.]”1. 

За С.Чорним, третій етап розвитку українського театру поділяється 
на чотири періоди: 

1. 1619-1819 рр. – театр українського бароко; 
2. 1819-1881 рр. – театр українського відродження; 
3. 1881-1917 рр. – побутово-етнографічний театр; 
4. з 1917 р. – революційно-модерний театр. 

                                           
1 Антонович Д. Триста років українського театру. 1619-1919. – Львів: ЛНУ імені 

І.Я.Франка, 2001. – С. 7. 
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Системні зв’язки українського театру з етнонаціональними 
цінностями прослідковуються впродовж всієї історії його розвитку. В 
цій статті за матеріалами сучасних соціологічних досліджень ми 
намагаємося визначити, яке місце займає сучасна і класична українська 
драматургія як носій етнонаціональних цінностей у репертуарі сучасного 
українського театру. 

Із здобуттям Україною незалежності, український театр отримав 
можливість необмеженого самостійного творчого пошуку, а також 
свободу вибору різних організаційних форм.  

Сучасний український театр, і, зокрема, його репертуарна політика й 
аудиторія, став предметом нашого дослідження, яке було проведено на 
кафедрі „Організації театральної справи” Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого. 

В.Мейєрхольд афористично казав, що „репертуар – серце театру”. 
Тобто в ньому відображаються всі ті внутрішні процеси, що складають 
багатогранну будову театрального творчо-виробничого організму. У 
репертуарі знаходять своє відображення широке коло явищ, що 
зумовлюють функціонування самого театру та характеризують 
взаємозв’язок і взаємозалежність суспільних орієнтирів як театру, так і 
глядача. Репертуарна політика складається в процесі постійної взаємодії 
колективу театру з аудиторією і відображає розмаїття соціальних 
зв’язків театрального процесу. Як пише відомий сучасний театральний 
критик С.Васильєв, „зараз принципово розширився репертуарний та 
жанровий діапазон театру. На сцені почали грати п’єси, які досі були під 
категоричною забороною.[...] Можна сказати, що вперше за десятиліття 
український глядач отримав реальний вибір: він зміг обирати видовище 
за смаком, за інтересами, освітнім цензом”1. 

Як відомо, основою сценічного мистецтва є драматургія, вона стає 
джерелом ідей і, при втіленні її на сцені, стає засобом художнього 
відображення дійсності. Літературний матеріал, тобто п’єса – це 
передумова не тільки режисерської творчості, а й творчості всіх 
учасників театрального процесу. Тому при вивченні репертуарної 
політики драматичних театрів України ми зосередили увагу на аналізі 
саме драматургії. 

За інформацією Національної спілки театральних діячів України, у 
2003 р. у 38 містах і обласних центрах України діяло 156 театрів2. Для 
достовірності отриманих висновків і достатньої репрезентативності при 
аналітичному дослідженні тенденцій формування театральної афіші було 
використано матеріали Міністерства культури і мистецтв України про 
репертуар 34 обраних нами театрів. Вибірку було здійснено за такими 
критеріями: жанр театру; культурно-регіональне районування; мова 
театру; художній рівень. 

                                           
1 Васильєв С. Час вибору // Діалог. Культурна політика: міжнародний досвід, теорія, 

практика. – 2003. – № 1. – С. 49. 
2 Інформаційний довідник Національної спілки театральних діячів України на 2003 рік. 

– К.: НСТДУ, 2003. – С. 102-134. 
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Об’єднуючим критерієм відбору театрів стала наявність у репертуарі 
сезону 2001-2002 рр. та запланованому на 2003 рік драматичних вистав 
для дорослих. 

Пов'язуючи репертуарну політику кожного з 34 обраних театрів у 
загальномасову українську тенденцію розвитку, було складено перелік з 
554 п’єс. Досліджуючи весь масив сучасного репертуару драматичних 
вистав для дорослих ми бачимо чітку домінанту п’єс, що в даний період 
виконуються  лише в одному театрі (84%). І тільки 36 п’єс завоювали 
підмостки від 3 до 7 з обстежених нами театрів. Кількісно-якісний аналіз 
п’єс дає змогу зробити висновок, що типовим для театральної ситуації в 
Україні є пошук оригінального репертуару та бажання зробити його 
популярним серед глядачів. 

Використовуючи дані Українського агентства з авторських та 
суміжних прав, вдалося простежити деякі характерні особливості 
відвідування глядачами вистав. У потребах глядачів простежується чітка 
градація між підвищеним попитом на вистави за класичними, 
високохудожніми п’єсами та бульварним репертуаром з комедіями-
одноденками. Театрам доводиться балансувати між бажанням 
дотримуватися високої власної художньої творчої позиції й економічним 
тиском, що змушує творців іти на поступки невибагливим смакам 
публіки. Аналіз визнаних серед глядачів п’єс дає змогу зробити 
висновок, що поряд з дійсно високохудожніми творами лідерами показів 
стають п’єси досить середнього художнього рівня. Але вистави 
розважально-комедійно-бульварного жанру не посідали б перших місць 
у репертуарі театрів, аби глядач не „голосував” за них касовими 
зборами. Тож логічно, мабуть, припустити, що аудиторія в своїх смаках 
теж поділяється на два типи – підготовлену, що вимагає від театру, 
згідно зі своїм зростаючим культурним рівнем, високохудожнього 
репертуару, що вміє належним чином оцінити справжню драматургію, і 
на „ТБМ” (the tired businessman – стомлена ділова людина), про яку ще у 
1944 р. після відвідування Америки і знайомства з тодішньою 
американською публікою писав С.М.Міхоелс: „Вся трагедія полягає в 
тому, що „ТБМ” справжнє мистецтво зовсім ні до чого”1. 

Оскільки театральний репертуар є місцем перетину інтересів театру 
як виробника художньої продукції і публіки як її споживача, для 
перевірки цієї гіпотези нашою кафедрою у сезоні 2003-2004 рр. було 
проведено соціологічне опитування 1270 респондентів у 12 драматичних 
театрах Києва. Цікаво, що 67% опитаних відповіли, що зараховують себе 
до публіки, яка любить театр, але не регулярно його відвідує; 
постійними глядачами, шанувальниками театру себе вважають 15%; 12% 
– глядачами, які бувають у театрі дуже рідко, випадково. І лише 6% 
визнають себе театралами, знавцями театру. Проте, порівнюючи 
виставлені оцінки за виставу різними групами публіки, можна 
простежити закономірність, що здебільшого найнижчу оцінку за            

                                           
1 Михоэлс С.М. Искусство в Америке // Статьи. Беседы. Речи. – М.: Искусство, 1968. – 

С. 223. 
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5-бальною шкалою ставили представники групи глядачів, що відвідують 
театр випадково, а найвищу – постійні глядачі, шанувальники театру. 

Повертаючись до характеристики сучасного репертуару, 
проаналізуємо 724 вистави, що йдуть у 34 обраних нами театрах, 
залежно від літературного матеріалу, що ліг в основу їх створення. 
Спробуємо розподілити всі ці вистави на кілька груп: українська 
класика, українська сучасна п’єса, російська класика, російська сучасна 
п’єса, зарубіжна класика і зарубіжна сучасна п’єса.  

Спершу виділимо окремо українську класичну і сучасну 
драматургію: вона складає менше третини всіх вистав (30%). Але сучасні 
українські п’єси становлять лише половину від кількості української 
класики. 70% припадає на зарубіжний літературний матеріал. Проте є 
сенс у ньому окремо виділити російських авторів, оскільки вони 
складають близько половини (45%) усіх зарубіжних літераторів і навіть 
дещо домінують над українськими письменниками. Автори сучасних 
російських літературних творів за кількістю їхніх вистав у репертуарі 
українських театрів на одному рівні з авторами всіх інших сучасних 
зарубіжних п’єс (17%). Сьогодні український театр у своєму арсеналі 
має значний сегмент класики: українська – 20%; російська – 14%; 
зарубіжна – 21%. Однак найчастіше в афішах театрів зустрічаються 
вистави за літературними творами класиків зарубіжної літератури. 

Щоб простежити взаємозв’язок між репертуарною політикою театрів 
і змінами в уподобаннях публіки кафедрою „Організації театральної 
справи” було проведено експертне опитування 68 театральних діячів, 
серед яких було порівну режисерів і критиків. Ось такі відповіді ми 
отримали на питання „Як змінився інтерес глядачів до вищевказаних 
груп драматургії?”: більшість з експертів вважають, що до української 
сучасної драматургії і класики – знизився, до російської класики – 
залишився без змін, а до сучасної зарубіжної  й російської п’єси та 
зарубіжної класики – зростає.  

Таким чином, глядачі не надають пріоритету національній 
драматургії в українському театрі. Це свідчить про наявність проблеми 
підвищення якості і рівня сучасної української драматургії та рівня 
постановок за українською класичною п’єсою. Очевидно процес 
зниження інтересу до української драматургії є тимчасовим, пов’язаним 
зі зняттям цензури і спробою компенсації прогалини в репертуарі через 
звернення до світової зарубіжної класики. Проте турбує зростання в 
репертуарі театрів відсотку сучасної російської п’єси. Постає проблема 
виховання інтересу української публіки до здобутків української 
драматургії. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що український театр є 
невід’ємною складовою частиною світового театрального процесу, 
споріднений з ним у минулому, теперішньому і, сподіваємось, у 
майбутньому, залишаючись при цьому цілком самобутнім з яскравими 
ознаками національної ментальності. 
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Ярошинський О.Б. (Київ) 

 
ДЕЯКІ НОТАТКИ ДО ПИТАННЯ ПРО  

ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ ТА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 
У статті робиться спроба виділити реальні хронологічні межі 

Української національної революції середини ХVІІ ст. та з’ясувати 
найістотніші особливості її динаміки розвитку на Волині.  

 
Ознайомлення з історіографічною спадщиною показало надто 

великі розбіжності у датуванні Національної революції, щоб обійти цю 
наукову проблему стороною. Як відомо, радянська історіографія          
50-80-х рр. ХХ ст. одностайно твердила про завершення визвольної 
епопеї на початку 1654 р. відразу ж після Переяславської угоди та 
"возз`єднання" з Московським царством. Після ліквідації обов`язковості 
компартійних ідеологічних постулатів, привнесених в історичну науку 
сумнозвісними "Тезами…" 1653 р., досліджувані події тривалий час 
датувалися 1648-1657 рр., що співпадало з часом гетьманування 
Б. Хмельницького. Таких же хронологічних меж та поширених у той час 
дефініцій обачно дотримувався й автор при підготовці кандидатської 
дисертації1. За переконанням вітчизняного джерелознавця Ю. Мицика 
кінцевою датою визвольних подій середини ХVІІ ст. був 1658 р.2 
Натомість В. Борисенко продатував їх 1648-1660 рр.3 За новим баченням 
В. Смолія та В. Степанкова вони тривали з 1648 до 1676 р. і завершилися 

                                           
1 Ярошинський О. Б. Волинь у період національно-визвольної війни 1648-1657 рр.: Дис. 

... канд. іст. наук. – Івано-Франківськ, 2001. – 243 с. 
2 Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 рр.: стан і 

проблеми дослідження // Україна крізь віки. – К., 2000. – С. 125. 
3 Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття: Навч. 

посібник. – 2-ге вид. – К., 1998.– С. 192-193. 
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ліквідацією державних інституцій Правобережної України, що 
співпадало з кінцем гетьманування П. Дорошенка1. Звертає на себе увагу 
й те, що не всі історики оприлюднили підставність своїх здогадок щодо 
кінцевої дати Національної революції.  

Для вирішення проблеми, що розглядається, необхідно перш за все 
ще раз проникнутись змістом досліджуваних подій, що завжди 
визначається сукупністю суттєвих сторін історичних явищ. 
Загальновідомо, що сутність будь-яких явищ виражає головне, 
визначальне в ньому. Віддзеркалюючи зовнішні властивості та 
особливості, вона розкривається в явищах, у яких прихована. 
Перекидаючи місток від цих аксіом до досліджуваної історичної 
дійсності, слід повторити, що найсуттєвішими сторонами Національної 
революції була антипольська, антикатолицька, антифеодальна, а отже – 
національно-визвольна, соціальна боротьба проти польського 
колоніального панування та феодальних порядків, що велася крайніми 
методами. За цією сутністю неважко побачити глибинний зміст 
пов`язаних з нею подій: загальнонаціональну звитягу за звільнення від 
колоніальної залежності Польщі, утвердження української національної, 
політичної, економічної незалежності та якісно інших соціально-
економічних відносин. Зрозуміло, що ця сутність епохальних подій, а 
разом з нею й їх відповідний зміст зберігалися доти, доки основні 
українські зусилля були спрямовані на боротьбу проти Речі Посполитої 
та узаконених нею феодальних порядків. Досить поширене сьогодні 
твердження про те, що антифеодальний аспект боротьби увінчався ще в 
1652 р. частковим утвердженням відносин фермерського типу в 
Східному і поразкою в Західному регіоні України серед дослідників не 
викликає особливих дискусій. Як і те, що після поразки національно-
визвольних змагань на теренах Західної України, боротьба за 
приєднання цих земель велася силами козацької України та її 
тимчасових військово-політичних союзників. Тому й далі 
прослідковувалася нерозривність українського визвольного процесу, 
розпочатого у 1648 р., що тривала доти, доки зазначене 
загальнонаціональне завдання було визначальним у змісті історичних 
подій і не відійшло на задній план іншими, більш болючими для 
тодішніх українців суспільно-політичними проблемами. Зокрема, 
українсько-російська війна 1658-1659 рр., багаторічна громадянська 
війна під гаслами об`єднання двох частин козацької України, 
антиросійський рух 60-х рр. на Лівобережжі, втягнення Туреччини в 
українські справи та відстоювання свого суверенітету перед умовними 
союзниками козацьких гетьманів по обидва боки Дніпра разом з іншими 
визначальними сторонами, що сформували зміст історичного процесу 
60-70-х рр., аж ніяк не вписуються у щойно визначену сутність подій 
Національної революції. Тому, на мою думку, не суперечить історичній 
логіці припущення, що з часу підписання і ратифікації Гадяцької угоди 

                                           
1 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.) / 

Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 7. – С. 94. 
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(осені 1658 – весни 1659 рр.) та офіційного припинення воєнного 
польсько-українського протистояння, змісту Національної революції 
могла б частково відповідати хібащо невдала спроба Ю. Хмельницького 
спільно з московськими військами відсунути на захід польсько-
український кордон наприкінці 1659 р. Однак після підписання 
переяславських статей Ю. Хмельницьким та перетворення козацької 
України в автономну одиницю Московської держави, яка 
використовувала українські військові сили проти Польщі лише у 
власних національних інтересах, робить це припущення надто 
дискусійним. Втягнення згодом Московського царства, Порти у 
боротьбу з Польщею за свій вплив на козацьку Україну, нависання нової 
проблеми московського гніту разом з кровопролитними громадянськими 
війнами, що визначали найважливіші сторони основного змісту подій 
60-70-х рр., дуже далеко відсунули питання про приєднання Західного 
регіону, який складав більшість тодішньої території і населення України. 
Тому мають підставу сумніви про загальнонаціональний революційний 
характер згаданих історичних подій. Однак обговорення цього питання – 
тема іншого дослідження. Отже, з огляду на висловлені міркування, 
Національна революція в Україні розпочалася на початку 1648 р. і 
тривала до підписання та ратифікації Гадяцької угоди Сеймом Речі 
Посполитої в травні 1659 р. 

Вивчення діалектики, характерних рис і особливостей революції в 
окремому регіоні та врахування розвитку визвольного процесу в цілому 
дає підстави для виділення двох основних його періодів. Упродовж 
першого періоду (початок 1648 – середина 1652 рр.) відбувалося справді 
загальнонаціональне розгортання масової антипольської, 
антикатолицької, антифеодальної боротьби представниками всіх 
соціальних груп українства в усіх українських регіонах. Визначальним 
чинником національно-визвольного руху та його могутнім стимулятором 
стала в цей час українська армія, а запорукою її успіхів – повсюдне 
розгортання повстанської боротьби селянством, міщанством, 
православним духівництвом та патріотичною шляхтою. Поряд з 
національними, релігійними мотивами учасників революції 
підштовхували до виступів антифеодальні настрої, що породили лавину 
повстанських акцій, спрямованих на ліквідацію національного, 
релігійного, соціального гноблення. Наприкінці цього періоду 
частковими національними здобутками стало здобуття автономного 
статусу козацької України в межах Київського, Брацлавського, 
Чернігівського воєводств, ліквідація там магнатського землеволодіння, 
кріпацтва, значне обмеження шляхетських впливів, утвердження 
господарств фермерського типу. Разом з цим, на більшості території 
тодішньої України, включаючи й Волинь, національно-визвольний 
процес, поєднаний воєдино з соціальним рухом, зазнав поразки. Це 
суттєво звузило соціальну, демографічну й економічну базу 
Національної революції, прирікаючи на незавершеність виконання 
завдань щодо об`єднання Західного регіону в складі Української 
держави. Принагідно слід відзначити, що цей період на Волині 
характеризувався тривалою, багатоетапною, нерівномірною боротьбою 
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мешканців воєводства проти колоніальної системи Речі Посполитої та 
феодальних порядків і тривав з червня 1648 до березня 1652 рр. 
Початковою (нижньою) датою цього періоду може вважатися червень 
1648 р. Тоді, напередодні приходу в край українських військ, повстанці 
Печихвостів, Стрільча, Матова Луцького повіту розгромили маєтки 
орендаря С. Морштина, розділивши захоплене майно між собою. 
Оскільки цей виступ був одним з найтриваліших і тривав до кінця 
1648 р., а повсюдне наростання з того часу народного руху на Волині 
засвідчене багатьма джерелами, таке датування початку революційних 
подій не може викликати сумнівів. Очевидно, що прихід полків 
М. Кривоноса, П. Головацького, І. Гирі в липні цього ж року лише 
прискорив розгортання масової боротьби у воєводстві, що розпочалася 
під впливом перемог української армії весною 1648 р. у центрі України. 
Кінцевою датою першого періоду може розглядатися березень 1652 р., 
коли відбувалася акція мнішинських селян проти Я. Замойського у селах 
Мнішині і Дорогобужі Луцького повіту. Принаймні з цього часу джерела 
стверджують тільки про окремі поодинокі акції, яких у 1652 р. в цілому 
було менше, ніж у передреволюційні роки. Це приводить до висновку, 
що весною 1652 р. національно-визвольний рух на Волині зазнав 
остаточної поразки, а подальша доля волинян залежала з цього часу 
тільки від загальнонаціональних успіхів у розв`язанні завдань 
Національної революції. Вивчення динаміки розвитку визвольної 
боротьби упродовж першого періоду дало підстави для виділення восьми 
її послідовних етапів, наповнених реальним змістом, відмінних 
розмахом, ступенями активності та результативності повстанського 
руху.  

Другий період (1652-1659 рр.) відзначався тим, що незважаючи на 
різке обмеження демографічних, економічних, військово-політичних 
ресурсів і можливостей, погіршення політичного становища козацька 
Україна доклала максимум зусиль для збереження революційних 
здобутків на своїй території, розгрому Речі Посполитої та возз`єднання 
всіх українських земель у складі Української держави. Для цього періоду 
характерні активні пошуки військово-політичних союзників з метою 
успішного продовження воєнного протистояння з Польщею, дорогою 
ціною здобувався перший досвід українських міждержавних відносин з 
Московським царством, Швецією, Трансильванією, що вибудовувалися 
цими тимчасовими союзниками, виходячи тільки з власних інтересів. 
Через укладення угоди про протекторат московського царя над 
козацькою Україною у 1654 р. різко загострилися взаємини з Кримським 
ханством, яке з непослідовного союзника перетворилося у грізного 
ворога молодої держави і союзника Речі Посполитої. Досвід військово-
політичного співробітництва показав кінцеву малоефективність 
залучених московських, шведських, трансильванських зовнішніх 
чинників, а тривале українсько-польське протистояння призвело до 
взаємовиснаження і змусило сторони шукати шляхів до примирення.  

На сьогодні дослідниками зламано чимало списів навколо 
позаісторичного: “...що було б, якби вдалося реалізувати Гадяцькі 
домовленості”, але залишається маловивченим питання об’єктивних і 
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суб’єктивних факторів, що спонукали старшинську раду при обранні 
гетьманом І. Виговського прийняти ухвалу про укладення перемир’я з 
Річчю Посполитою. Спроба аналізу тодішнього становища на Волині 
показала надуманість історіографічних тверджень про визначальний 
вплив на укладення угоди суб’єктивного фактора, передусім, 
світоглядних орієнтирів новообраного гетьмана та його ролі у 
формалізації старшинського рішення. У цьому західноукраїнському краї 
було вичерпано весь демографічний, господарсько-економічний 
потенціал і перейдено ту грань, яка допускала найменшу можливість 
продовження Української національної революції. Відсутність подібних 
ґрунтовних досліджень становища в інших регіонах, передусім теренах 
козацької України, залишає місце для різнотлумачень розглядуваних дій 
козацької верхівки. У мене не виникає сумнівів, що, виходячи саме з 
комплексу негативних політичних, соціально-економічних, 
демографічних реалій, які залишаються малодослідженими, український 
уряд І. Виговського добивався підписання мирного договору про 
утворення польсько-литовсько-української тріади. На таких умовах 
гетьман обіцяв королю Речі Посполитої “всю Русь під ноги його 
величності привести”1. Як відомо, переговори велися 9-16 вересня під 
Гадячем і завершилися укладенням умов Гадяцького договору 
старшинською радою козацької України. Згодом, 22 травня 1659 р. Сейм 
Речі Посполитої суттєво обмеживши Гадяцькі домовленості, 
ратифікував документ про примирення з козацькою Україною, 
задекларував про утворення Руського князівства в її межах, встановив 
30-тисячний козацький реєстр, утвердив право українців займати 
державні посади у Київському та почергово у Брацлавському і 
Чернігівському воєводствах, зберіг унійну церкву. Те, що затверджений 
Сеймом договірний акт був найневигіднішим для України та 
найприйнятнішим для Речі Посполитої варіантом примирення, ймовірно, 
усвідомлювали тодішні сеймові посли. А тому намагалися згладити 
непривабливість остаточного рішення наданням подарунків гетьману, 
старшині, нобілітацією кількох десятків козацьких родин. Виходячи з 
того, що подальший історичний розвиток не залишив місця для 
реалізації цього акта в частині, що передбачала надання формальних 
прав сильно обмеженій та територіально обрізаній українській автономії 
у межах Речі Посполитої, можна було б погодитися з думкою польського 
дослідника З. Вуйціка, який назвав його “мертвим паперовим 
документом”2. Однак враховуючи пряме функціональне призначення 
цього акта, поспішати викидати його на історичний смітник не варто. 
Адже ратифікація Гадяцького договору красномовно засвідчила 
неспроможність Польсько-Литовської держави задушити оплот 
Української національної революції воєнними засобами. Передагонійний 
стан Речі Посполитої, викликаний українським національно-визвольним 
процесом та тісно зв’язаною з ним воєнною інтервенцією Росії, Швеції, 

                                           
1 Цит. за: Історія України, нове бачення. – К., 1995. – Т. 1. – С. 186-189. 
2 Там само. 
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Бранденбурга, відокремленням Пруссії, був для польських політиків 
настільки очевидним, що навіть найрадикальніші імперські угруповання 
мали йти на суттєві поступки українцям та визнати їхні національні 
права на автономне державне утворення. Водночас ратифікаційний акт 
ознаменував офіційне припинення війни Речі Посполитої проти 
козацької України та схвалення цього факту найагресивнішими 
польськими і католицько-клерикальними групами цієї держави. А 
оскільки воєнне протистояння стосувалося обох ворогуючих сторін, то 
легковажити значенням факту ратифікації після ухвалення умов 
договору суто українською стороною під Гядячем не варто. Тим більше, 
що сеймова комісія С. К. Беньовського була лише посольством, яке 
виробляло договірні засади та подавало їх на розгляд законодавчого 
органу Речі Посполитої. Поряд із цим, укладення і ратифікація 
Гадяцького договору як дві ланки єдиного договірного процесу стали 
завершальною фазою Української національної революції – 
феноменального явища української, польсько-литовської та світової 
історії. Невдалі спроби Ю. Хмельницького відсунути українські кордони 
на захід, приєднати Погориння, частину Поділля, зроблені після 
закріплення ІІ Переяславським договором (27 жовтня 1659 р.) 
московського протекторату над козацькою Україною і розбурхання там 
громадянської війни, відносяться вже до іншого періоду вітчизняної 
історії. Повертаючись до Гадяцького договору, слід визнати, що він 
відобразив допустиму межу українсько-польського компромісу, 
прийнятну для найпоміркованіших представників козацької України і 
найрадикальніших імперських угруповань Речі Посполитої. Гортаючи 
сторінки польської історії, можна переконатися, що це була та межа 
вирішення українського питання в межах Речі Посполитої, яку не змогли 
переступити, а частіше до неї боялися наблизитися польські офіційні 
чинники навіть у часи найбільших власне польських національно-
державних втрат аж до кінця 40-х рр. ХХ ст. включно. Так само цю межу 
не вдалося перейти козацькій Україні, відрізаній незабаром від більшості 
українських земель у складі Московської держави. Але це вже зовсім 
інша історична проблема. 

Виразним недоліком тодішніх дій української верхівки було те, що, 
не зумівши організувати весь внутрішній потенціал української нації в 
першому періоді Національної революції, вона, залучаючи зовнішні 
військово-політичні чинники, не тільки не добилася розв`язання 
національно-визвольних завдань щодо об`єднання Західного регіону 
України, а й фактично легітимізувала право Московської, Шведської, 
Трансильванської держав поряд з Польщею втручатися в українські 
справи. Незважаючи на видимість оправданості мотивів та тимчасових 
дипломатичних успіхів 1654-1658 рр., цей зовнішній фактор незабаром 
стане ще одним зашморгом на шиї української нації. Що стосується 
Волині, то упродовж цього періоду вона перестала відігравати роль 
одного з важливих центрів українського національно-визвольного руху, 
фактично перетворилася у полігон для проведення українсько-
російських, польських, татарських військових акцій і спустошень, 
плацдарм для наступу української армії на західні землі. В 1652-1659 рр. 



Україна – історія 
 

 281

історична доля волинян цілком і повністю залежала лише від 
результативності реалізації політичних планів українського уряду щодо 
західноукраїнського краю. У І пол. 1657 р. українські війська встановили 
свій контроль у Погоринні і були відкликані звідси після підписання 
Гадяцької угоди. З того часу Волинь, як і решта території Західного 
регіону, стала провінцією Речі Посполитої. Цим було поставлено 
останню крапку в історії першої Української національної революції у 
переважній більшості вітчизняних теренів. 

З`ясування поставленої проблеми зобов`язує виділити місце для 
окремих суджень про деякі особливості динаміки розвитку Національної 
революції на Волині. Серед них варто виділити найсуттєвіші: 

національно-визвольна боротьба у воєводстві була тривалою (1648-
1652 рр.) і характеризувалася різним рівнем активності волинян на 
різних її етапах. Вона супроводжувалася всеохоплюючим революційним 
піднесенням восени 1648 р., запеклим відстоюванням визвольних 
здобутків у 1649 р., розділеним вкрапленням червневого і вересневого 
спадів 1649 р., викликаних наступом збройних сил Речі Посполитої та 
Зборівськими домовленостями, літнім (1649 р.) піднесенням поміж цими 
спадами, стимульованим приходом у край українського війська і 
збаразько-зборівською кампанією, різким занепадом визвольного руху 
1650 – І пол. 1651 рр., короткочасним спалахом активізації національно-
визвольних змагань влітку 1651 р. під час Берестецької кампанії, 
остаточним затуханням та поразкою місцевого визвольного руху весною 
1652 р. та відходом волинян від участі в революції в 1652-1659 рр.; 

масштаби, розмах боротьби в краї залежали від її чинників, 
характеру, змісту, мотивації участі основних груп учасників. Найвищого 
піднесення, розмаху, результативності було досягнуто завдяки взаємодії 
загальноукраїнського і місцевого факторів, органічному взаємозв'язку 
між національним, релігійним, соціальним аспектами національно-
визвольного процесу. Ця взаємопоєднуваність сприяла успішному 
відстоюванню визвольних здобутків навіть у несприятливих умовах 
1649 р. та наступних років, що стали часом для найбільших випробувань 
учасників визвольної епопеї в краї. Поразка масового антифеодального 
руху призвела до суттєвого послаблення визвольних змагань, породила 
спалахоподібність їх розвитку, пов’язану, передусім, із перебігом 
загальнонаціонального процесу; 

виразно виступала взаємозалежність розвитку всеукраїнського і 
місцевого революційного руху, результативності дій, планів 
українського війська й уряду та визвольних здобутків волинян. 
Українська армія й уряд відігравали видатну роль визволителів і 
стимуляторів революційної активності у воєводстві. Їхні успіхи чи 
невдачі адекватно впливали на розмах і результативність боротьби в 
краї, спричиняючи її піднесення і спади. У свою чергу, активна 
підтримка всеукраїнських визвольних потуг жителями Волині 
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примножувала революційні національні здобутки. Поразки армії, 
помилки уряду прирікали визвольну боротьбу в краї на неминучу 
поразку. З іншого боку, вимушене дистанціювання волинян та решти 
мешканців Західного регіону від участі в реалізації планів українського 
уряду 1653-1659 рр., послаблювало і нівелювало перспективу виконання 
територіальних завдань Національної революції суто воєнними і 
політико-дипломатичними засобами; 

домінуючу роль у розгортанні Національної революції на восьми 
виявлених етапах визвольної боротьби в краї відіграли селяни і міщани, 
до яких приєднувалися представники духівництва і волинської шляхти. 
Козацтво стало організатором і стимулятором визвольних подій 1648-
1649, 1651 рр. У свою чергу, усі без винятку соціальні групи волинян 
відіграли непересічну роль у формуванні українського війська. 
Антиукраїнська позиція волинської князівсько-панської верхівки і 
значної частини маєткової шляхти, станова неприйнятність для них 
домагань учасників масового антифеодального руху заважали 
досягненню загальнонаціональної мети, нерідко обумовлювали дії, що 
нагадували ознаки громадянської війни; 

усі визвольні здобутки досягалися в ході жорстокої і непримиренної 
кривавої збройної боротьби, що вимагала від учасників засвоєння 
відповідних крайніх форм і методів, тактичних прийомів, високого рівня 
організованості і дисципліни та залежала від результативності воєнних 
дій обох сторін; 

на динаміку досліджуваних подій суттєвий вплив мав також 
геополітичний фактор, що карбував переважно трагічні позначки на 
історичній долі волинян. Використання урядом Б. Хмельницького 
союзницьких послуг Кримського ханства значно підсилило потенційні 
можливості української армії, допомогло забезпечити блискучі воєнні 
успіхи на перших етапах Національної революції, чітко увиразнювало 
національно-визвольні мотиви українських воєнних акцій. Однак з часу 
підписання Зборівського договору жителі краю стали заручниками 
звичних для татар спустошень, особливо нестерпних після 
переорієнтації Криму на союз з Річчю Посполитою після укладення 
Переяславської угоди козацької України з Московським царством. З 
середини 50-х рр. посилилися також московські, шведські, 
трансильванські впливи, що не стали ефективним фактором завершення 
Національної революції в Західному регіоні України. Натомість Волинь 
зазнала нових спустошень, що завершили перетворення краю в зону 
економічної і демографічної катастрофи. 
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Губицький Л.В., Мельник Г.М. (Київ) 

 
ПРАВА УКРАЇНЦІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ:  

ДЕКЛАРАЦІЇ ТА РЕАЛЬНІСТЬ  
(за матеріалами польських військово- 

польових судів 1919-1925 рр.) 
 
У статті, за матеріалами польських військово-польових судів 1919-

1925 рр., досліджуються права українців Східної Галиччини. Українське 
питання в Другій Речі Посполитій було однією з найскладніших 
внутрішньополітичних проблем, для вирішення якої застосовувався 
цілий ряд заходів репресивного характеру, зокрема, у сфері судової 
практики. 

 
Реалії сучасного суспільного буття наштовхують на необхідність 

аналізу попереднього досвіду співжиття українців з іншими народами 
під юрисдикцією чужих держав. Сучасна Українська держава 
задекларувала й впроваджує принципи визнання прав і свобод 
представників національних меншин, інколи нехтуючи природністю 
розвитку і зростанням впливу корінної нації. Такі заходи не притаманні 
іншим державним утворенням. Вони корисні для зростання впливу 
сусідніх держав, які в усі часи, незважаючи на те, де поширювали свій 
вплив – чи на свої етнічні чи на чужі етнічні терени – дотримувалися 
пріоритетів власних національних інтересів. Друга Річ Посполита 1918-
1925 рр. – яскравий приклад відстоювання польських національних 
інтересів за рахунок національних меншин, зокрема галицьких українців. 

Після відновлення держави в 1918 р. як на міжнародному, так і на 
державному рівні Польська Річ Посполита задекларувала визнання і 
дотримання прав та свобод українців Східної Галичини. Так, 21 
листопада 1919 р. Найвища рада остаточно затвердила проект тексту 
угоди між Антантою і Польщею, у якому визнавала 25 річний мандат 
Польщі на управління Східною Галичиною, при умові надання їй 
автономії. У внутрішньопольському законодавстві основним 
документом була Березнева Конституція 1921 р., яка гарантувала, поряд 
із загальними правами громадянам також спеціальні повноваження 
національним та релігійним меншинам (право на збереження своєї 
національності, говорити рідною мовою, дотримуватися своїх 
національних особливостей, право на створення своїм власним коштом, 
контроль і керівництво благодійними громадськими установами та 
школами та іншими виховними закладами, свобода совісті та 
віросповідання, свобода розвитку церковних організацій, а церквам – 
свобода регулювання своїми внутрішніми законами, котрі визнані 
державою і не суперечать загальнодержавному законодавству).  

На засіданні сейму 26 вересня 1922 р. більшістю голосів ухвалено 
"Закон про принципи загального воєводського самоуправління, зокрема, 
Львівського, Тернопільського та Станіславського воєводств". Статут 
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складався із трьох розділів, він відносив до компетенції воєводств 
питання культури, охорони здоров’я, господарства, комунікацій, 
правопорядку, місцевого самоуправління і громадського бюджету. 
Другий розділ "Окремі постанови", що стосувався Львівського, 
Тернопільського та Станіславського воєводств, визначав принципи 
самоуправління у питаннях віросповідання й освіти, крім вищої школи, 
благодійництва, загального будівництва (включаючи будівництво доріг, 
місцевих залізниць), промисловості і торгівлі, воєводського бюджету, 
аграрних питань (за винятком земельної реформи). Сеймики 
східногалицьких воєводств мали складатися із двох палат – польської й 
української. Вони проводили окремі наради, і лише в загальних 
питаннях деякі рішення мали ухвалюватися за згодою обох палат. 
Воєводське управління також мало поділятися на дві національні секції, 
які незалежно одна від одної проводили наради або ухвалювали рішення. 
Загальні питання розв'язувалися на спільних засіданнях. Робочою мовою 
в адміністрації і судочинстві була польська.  

Свідченням рішучого курсу уряду на зміцнення влади в східних 
землях були репресивні дії проти мирного населення, редакцій 
українських часописів, зокрема, “Діла”1, прийняття законів у 1919 та 
1922 роках про надзвичайні суди і ліквідацію в Галичині присяжних 
судів2.  

Розпорядженням Президії Польської ліквідаційної комісії 27 
листопада 1918 р., Міністерства внутрішніх справ від 14 травня 1919 р. 
запроваджено в Східній Галичині надзвичайні суди у воєнний час, а 
розпорядженням 14 жовтня 1922 р. міністр внутрішніх справ спонукав 
до відновлення надзвичайних судів з правами смертного вироку в 
мирний час внаслідок активізації українського руху3.  

Під час ведення воєнних дій, ліквідаційна комісія у м. Кракові в 
листопаді 1918 р. оголосила, що заради покарання “злочинних дій проти 
безпеки життя і майна”, що змушена ввести на всій території Галичини 
військово-польові суди. Грабунки, підпали, пошкодження чужої 
власності, здійснювані на залізниці, телеграфі, телефонних мережах, 
мостах, на промислових установах приватної і державної власності, 
якщо шкода заподіяна на 5 000 корон або посягання на людське життя 
мали підпадати під військово-польовий суд і каралися на смерть4. 
Виконуючи вимоги Тимчасового радчого комітету у Львові було 
оголошено про запровадження надзвичайного судочинства військово-
польових судів в урядовому органі – Львівській газеті 21.12.1918 р. 
№ 1085. 

Поширеною була практика застосування несанкціонованої законом 
сили проти мирного населення українського походження під час 

                                           
1 Центральний державний історичний архів України у м.Львові (далі – ЦДІА України у 

м. Львові), ф. 581, оп. 1, спр. 142, арк. 1. 
2 Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф.1, оп. 52, спр. 70, арк. 9. 
3 ЦДІА у м.Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 3, арк. 102, 139. 
4 Там само, арк. 12. 
5 ДАЛО, ф. 7, оп. 3, спр. 3, арк. 4. 
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бойових дій. Наприклад, архіви містять засвідчені приклади знущань 
польських військових: “перший ліпший жовнір-поляк міг безкарно в часі 
польсько-української війни на терені Східної Галичини, почавши від 
листопада 1918 р. до жовтня 1919 р. позбавити життя кождого 
цивільного українця без огляду на вік, стать і суспільну верству”. 
Польські регулярні війська без суду і слідства замордували 67-літнього 
священика о. З.Підляшецького – пароха Монастириськ та 35-літнього 
священика А.Галібея – тимчасового сотрудника в Монастириськах 
ранком 13 червня 1919 р. в ліску коло села Комарівки. Дня 14 червня 
1919 р. вернули українські війська, а польовий суд 8-ї самбірської 
бригади переслухав в тій справі свідків і перевірив лікарські оглядини 
також в присутності поляка міщанина Ф.Зайковського1. 22 травня 1919 р. 
застрілила польова жандармерія знаного українського діяча о. 
О.Нижанківського із Завадова і сконфісковала в нього 880 000 корон, які 
йому дала до переховання Задаткова Каса в Стрию і 50 000 корон, які 
становили власність його сестри Й.Бобикевичової зі Стрия2. 23 червня 
1919 р. в Збаражі польськими військовими побито та розстріляно 
гімназиста І.Брунета, звинувачено у служінні українцям3. Полонені, 
котрі потрапили до польського полону зізнавалися 2 липня 1919 р. у 
прикладах порушення міжнародного права польськими військовими: під 
час польської інвазії в Збаражі майор Красінський наказав розстріляти 
кількох цивільних людей, жовніри-познанці розповідали, що вони 
вбивають полонених: “того, хто не хоче нам поступитись потрібно 
вбивати”4. 

Після входження польських військ на територію Галичини почали 
працювати військово-польові суди. Наприклад, із захопленням Стрия 
цивільний комісар при польській армії Герговіч, виконуючи рескрипт 
Генерального делегата уряду для Галичини від 15 травня 1919 р., 
оголосив у старостві 23 травня про впровадження на території Галичини 
в окрузі львівського крайового суду надзвичайного судочинства5. 

Практика застосування військово-польових судів тривала і після 
закінчення війни. У травні 1920 р. вироки смерті, видані військово-
польовими судами, мали виконуватися на території колишнього 
російського панування протягом 24 годин, а на території австрійського 
панування – протягом 2 годин від часу оголошення вироку і тільки на 
прохання скараного може бути виділена ще 1 година для приготування 
до смерті6. 

У 1922 р. впровадження надзвичайних судів стало способом 
залякування населення перед виборами. З ініціативи Міністерства 
юстиції до прокурора Апеляційного суду в Львові задля покарання 
“злочинних актів, спрямованих проти майна і мирних жителів Р.П. в 

                                           
1 ЦДІА у м.Львові, ф. 581, оп. 1, спр. 139, арк. 1. 
2 Там само, арк. 6. 
3 Там само, арк. 91. 
4 Там само, арк. 97. 
5 ЦДІА у м.Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 3, арк. 59. 
6 Там само, арк. 42. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 286

деяких округах Малопольщі” впроваджено законодавче розширення 
компетенції військово-польових судів. Міністр Маковський звернув 
увагу прокурора на невідкладне слідство у всіх злочинних випадках, що 
можуть загрожувати громадському порядку, а саме шкідливо впливати 
на перебіг виборів і вільне виявлення волі громадян – виборців. 
Наголошувалося на тому, що обов’язком прокурорських урядів щодо 
злочинності є застосування будь-яких засобів діяльності на підставі 
законів, так, щоб вони повністю опікували громадський інтерес1. 
23 жовтня 1922 р. оголошено про поширення надзвичайних судів у 
Львівському воєводстві2. Воєводське управління узаконювало 
розпорядження про введення воєнних судів для Східної Галичини у 
зв’язку зі збільшенням у воєводствах випадків пограбування, підпалів і 
пошкодження чужої власності, актів саботажу3. Процес оголошення 
"Повідомлення Львівського Воєводства від 23.10.1922 р. про поширення 
військово-польових судів за злочини" затягнувся до весни 1923 р.4 

Рішення про ліквідацію військово-польових судів було прийнято в 
1925 р. Відсутність “органу, який би виконував вироки смерті” було 
достатньою причиною для ліквідації військово-польових судів на 
колишній австрійській території, оскільки військові відмовилися 
виконувати смертні вироки5. 

Таким чином, українське питання в Другій Речі Посполитій було 
однією з найскладніших внутрішньополітичних проблем, для вирішення 
якої застосовувався цілий ряд заходів репресивного характеру, зокрема, 
у сфері судової практики. Польський уряд, захищаючи інтереси 
територіальної цілісності та безпеки власної держави, ігнорував права 
українського населення, декларовані Конституцією 1921 р. та 
зобов’язання Польщі перед країнами Антанти. Подібна політика влади 
мала зворотний ефект і призвела до подальшої консолідації українського 
населення Східної Галичини та поглиблення українсько-польських 
непорозумінь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само, арк. 137. 
2 Там само, арк. 139. 
3 ДАЛО, ф. 1, оп. 52, спр. 26, арк. 2. 
4 Там само, спр. 72, арк. 90. 
5 ЦДІА у м.Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 3, арк. 192. 
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Сацький П.В. (Київ) 

 
ЗНАЧЕННЯ РИЗЬКОГО МИРНОГО  

ДОГОВОРУ 1921 р., СОЮЗНОГО ДОГОВОРУ 1922 р.  
ТА РАПАЛЛЬСЬКОГО ДОГОВОРУ 1922 р. ДЛЯ  

СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВИХ ПІДВАЛИН  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ 

 
У статті автор досліджує значення підписання радянським урядом 

України Ризького та союзного договорів для встановлення 
територіальних меж його юрисдикції та визначення України як 
суб’єкта міжнародних відносин. 

 
Державницькі змагання 1917-1920 рр. створили прецедент та заклали 

правову основу української державності. Стало незаперечним фактом 
існування України як суб’єкта міжнародних відносин. У той період 
закладалася політична та правова база територіального суверенітету, а 
також державності України. Її основою було впорядкування західного 
кордону УСРР та РСФРР і, відповідно, утвореного у 1922 р. СРСР. 
Найважливішими були: Ризький мирний договір 1921 р., Союзний 
договір 1922 р. та Рапалльський договір 1922 р. Досліджуючи значення 
цих договорів для становлення правової основи територіального 
суверенітету України важливим є виявлення значення правової 
спадщини Російської імперії, урядів УНР та Української держави, а 
також значення позиції Німеччини, Польщі та держав Антанти в питанні 
статусу УСРР та її територіального суверенітету. 

Цим проблемам присвячені роботи українських та радянських 
дослідників, що розкривають місце України на міжнародній арені в 
комплексі із РСФРР1.  

Але слід розглянути Україну як самостійний суб’єкт міжнародних 
відносин, незважаючи на особливості стосунків між УСРР та РСФРР 
навіть після підписання Союзного договору в 1922 р. 

Участь представників УСРР у підписанні Ризького мирного договору 
в 1921 р. поряд із представниками РСФРР свідчить, що Україна на той 
час була суб’єктом міжнародних відносин, причому визнаним, зокрема, 
з боку Польщі, котра підписала з УСРР мирний договір, як із суб’єктом, 
рівноправним РСФРР. 

Після підписання Ризького мирного договору проблема легітимізації 
територіальної юрисдикції уряду УСРР тісно перепліталася із 
проблемою визнання радянських республік та визначення їх місця в 
системі міжнародних відносин2. Проблема ж визнання перебувала у 

                                           
1 Волковинський В. М., Кульчицький С. В. Християн Раковський. Політичний портрет. – 

М., 1990; Якубовская С. И. Строительство союзного советского государства. – М., 1960. 
2 Нота Народного комиссариата иностранных дел УССР министерству иностранных 

дел Германии. 20 июня 1920 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-
Литовске до подписания Рапалльского договора. – М., 1971. – Т. 2. – С. 183-184. 
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прямій залежності від прагнення держав Антанти ліквідувати довоєнну 
політико-правову спадщину колишніх імперій – Російської та Австро-
Угорської, вона була не на користь світопорядку, до якого прагнули 
держави Антанти, а саме – обмеження впливу Німеччини та Радянської 
Росії в Європі1. 

Тому й було оголошено політику блокади Радянській Росії, причому, 
про блокаду було підписано угоду, до якої приєдналися всі сусідні з 
РСФРР та іншими радянськими республіками держави. Ця блокада була 
не стільки економічним заходом проти Росії, скільки політико-
правовим. Метою була ізоляція радянських республік від процесу 
формування нової системи міжнародних відносин, оскільки паралельно 
руйнувалася стара, в якій ключову роль відігравала колишня Російська 
імперія. Державам Антанти потрібно було ізолювати в територіальному 
та правовому відношенні Росію та інші радянські республіки від 
Німеччини2, адже політико-правове зближення цих держав призводило 
до відродження старої системи міжнародних відносин. Територіально-
правові відносини між ними фактично визначали геополітичний устрій 
Європи, а визначення територіальних стосунків між цими державами 
легітимізувало підписані договори (Брест-Литовський, договори, котрі 
стосувалися поділів Польщі в ХVIII – на початку XIX ст. тощо і всі вони 
визначали місце держав, що утворилися на уламках колишньої Австро-
Угорщини в системі міжнародних відносин). Спільний кордон між 
Німеччиною та Радянською Росією, наявний до початку Першої світової 
війни та змінений внаслідок підписання Брест-Литовського договору, 
вимагав упорядкування між цими державами прикордонних стосунків. 
Зважаючи на це, питання кордонів між двома державами можна було 
вияснити лише спираючись на зазначені договори, повноправним 
учасником котрих була також і Австро-Угорщина. 

Німеччина відмовилася приєднатися до блокади радянських 
республік, прагнучи закріпити за собою визнання Радянської Росії (але 
не інших радянських республік) у Брест-Литовських угодах3. Адже, 
приєднавшись до блокади, Німеччина не просто відмовлялася від усіх 
договорів з Росією, підписаних до Версальського, а й поверталася до 
стану війни, котрий було припинено Брест-Литовськими договорами і 
саме цю частину договорів Німеччина прагнула зберегти4. 

Ізолювати радянські державні утворення на уламках колишньої 
Російської імперії Антанта прагнула, спираючись насамперед на 

                                           
1 Посол мира. Страницы из дневника лорда д`Абернона (Берлин 1920-1926 гг.). – М., 

1931. – Т. 1. – С. 150. 
2 Троцкий Л. Моя жизнь. – М., 1991. – С. 437. 
3 Нота правительства Германии союзным и присоединившимся правительствам. 

Берлин, 20 октября 1919 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-
Литовске до подписания Рапалльского договора. – М., 1971. – Т. 2. – С. 139. 

4 Разъяснение германской делегации на Генуэзской конференции по поводу 
заключенного германо-русского договора. Генуя, 26 апреля 1922 г. // Советско-германские 
отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. – М., 
1971. – Т. 2. – С. 510. 
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Польщу1, яка утворилася на уламках Російської імперії та Австро-
Угорщини й мала в своєму складі колишні території Німеччини. Польща 
була “вузлом” політико-правових відносин між Німеччиною, Росією й 
Австро-Угорщиною завдяки договорам про поділи Польщі та “ключем” 
для відродження довоєнної політико-правової системи в Центральній 
Європі. Існування незалежної Польщі гарантувало неможливість 
відродження політико-правової спадщини довоєнного часу й 
неможливість її легітимізації Німеччиною та Радянською Росією. 
Україна за цих умов виступала ключовим фігурантом, оскільки 
існування незалежної Польщі та України було на той час практично 
несумісним через те, що Річ Посполита включалася до складу Росії, 
Прусії й Австрії та розглядалась у комплексі з українськими та 
білоруськими територіями, котрі перебували в її складі. 

Виходячи з проблеми розмежування територіального суверенітету 
польського та українського урядів до підписання Ризького договору, 
Польща прагнула ліквідувати українську державність або легітимізувати 
її за своєю ініціативою (визнавши уряд С. Петлюри та його суверенітет 
на Правобережну Україну2). Ліквідувати суверенітет уряду УСРР на 
українські території було для Польщі надзвичайним питанням, 
зважаючи на можливість для УСРР поширити свою юрисдикцію і на ті 
українські території, котрі підпадали під дію договорів про поділи 
Польщі, ініціюючи перегляд правової бази існування відновленої 
Польщі. Український же уряд Х. Раковського прагнув успадкувати 
зовнішні договори УНР та Гетьманату і тут були деякі поступки з боку 
Німеччини, котра погодилася на вимогу уряду УСРР не видавати 
українські активи в своїх банках урядові С. Петлюри3. 

Отже, користуючись територіально-правовим суверенітетом уряду 
УСРР, підконтрольного в правовому відношенні РСФРР, остання могла 
у будь-який момент поставити під сумнів легітимність польської 
юрисдикції на деякі її території, відродити політико-правову спадщину 
Російської імперії та поставити під сумнів саму польську державність. 
Крім того, успадкування радянським урядом України спадщини УНР та 
Української держави було можливим лише в тісних стосунках 
радянських республік із Німеччиною, а це вимагало встановлення 
стосунків між Радянською Росією та Німеччиною на довоєнній 
політико-правовій базі, що тягнуло за собою легітимізацію Брест-
Литовського договору та інших, котрі ставили під сумнів 
територіальний суверенітет та легітимність польської державності. Тому 
Польща приєдналася до блокади радянських республік. 

                                           
1 Телеграмма народного комиссара иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерина 

председателю российско-украинской делегации на мирних переговорах в Риге А. А. Иоффе 
о несовместимости франко-польско-румынского военного союза с советско-польским 
мирным договором // Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – 
М., 1965. – Т. 3. – С. 520. 

2 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – К., 2003. – С. 400-401. 
3 Нота народного комиссара иностранных дел УССР министерству иностранных дел 

Германии. 20 июня 1920 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-
Литовске до подписания Рапалльского договора. – М., 1971. – Т. 2. – С. 183-184. 
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Блокада РСФРР та інших радянських республік здійснювалася 
державами Антанти з метою змусити Радянську Росію приєднатися до 
системи міжнародних відносин у Центральній Європі, яку вони 
формували, причому за умови, що та відмовиться від територіальної 
складової політико-правової спадщини Російської імперії, пов’язаної на 
російсько-німецьких територіальних відносинах. Саме з цією метою у 
Версальському договорі було закладено статтю про можливість для 
Росії отримати свою частку німецьких репарацій, але за умови визнання 
боргу Російської імперії та пропонувалися варіанти сплати російського 
боргу за рахунок репарацій з Німеччини1. Радянська Росія відмовилася 
від таких пропозицій, прагнучи зберегти можливість відродження 
політико-правової спадщини Росії у стосунках з Німеччиною. 
Приєднавшись до пропозицій Антанти вона фактично визнавала б 
Версальський договір та відмовлялася слідом за Німеччиною від дії усіх 
положень Брест-Литовського договору, включаючи стан миру між двома 
державами. Базою Брест-Литовського договору були російсько-німецькі 
відносини до Першої світової війни. 

Прагненням Антанти не судилося здійснитися, оскільки між РСФРР 
та Німеччиною був підписаний Рапалльський договір, котрий означав 
визнання Радянської Росії, але вже не спираючись лише на окремі 
положення анульованого РСФРР Брест-Литовського договору. Їх дія 
була недоцільною для РСФРР та БСРР після підписання Ризького 
договору з Польщею, останній фактично став відмовою від брест-
литовської спадщини у питанні західного кордону радянських 
республік, адже спільного кордону з Німеччиною вони не мали. Але 
позиція голови уряду УСРР Х. Раковського в питанні відмови від 
коштів, залишених у Рейхсбанку урядом П. Скоропадського2, залишала 
УСРР можливість реанімації в деяких позиціях Брест-Литовського 
договору УНР із державами Четверного союзу. Українські активи в 
Рейхсбанку розмістив український уряд, котрий діяв на підставі цього 
договору. Таким чином, успадкування активів, чого прагнув уряд УСРР, 
передбачало постановку питання про встановлення стосунків між УСРР 
та Німеччиною на базі Брест-Литовського договору, підписаного 
державами Четверного союзу із УНР, державного утворення в кордонах 
більших, ніж кордони УСРР після підписання Ризького договору. 

Брест-Литовським договором Росія встановлювала західні кордони 
свої та Білорусії, тому РСФРР була уповноважена представляти на 
ризьких переговорах також БСРР. Україна підписувала Брест-
Литовський договір з державами Четверного союзу окремо, відповідно, 
УСРР в Ризі була представлена окремою делегацією, тому УСРР та 
РСФРР, підписуючи Ризький договір разом, взаємно погоджувалися на 
ліквідацію брест-литовської спадщини у питанні кордону з Польщею. 

                                           
1 Посол мира. Страницы из дневника лорда д`Абернона (Берлин 1920-1926 гг.). – М., 

1931. – Т. 1. – С. 170. 
2 Из письма полномочного представителя РСФСР в Германии Н. Н. Крестинского 

народному комиссару иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерину // Советско-германские 
отношения. 1922-1925 гг. Документы и материалы. – М., 1977. – Т. 1. – С. 59-60. 
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Рапалльський договір задовольняв Антанту в плані відмови від 
брест-литовської спадщини1, але руйнував сенс блокади Радянської Росії 
й передавав їй ініціативу у формуванні системи міжнародних відносин у 
Центральній Європі. 

Німеччина не хотіла визнавати радянський уряд України2, її 
непокоїло прагнення українського уряду отримати репарації з 
Німеччини, як правонаступника Російської імперії3. 

Уряд УСРР втратив для РСФРР усяке значення як самостійний після 
підписання договорів із Польщею та Німеччиною в Рапалло. Тому для 
уряду РСФРР стало доцільним утворення СРСР та централізація 
зовнішньополітичної діяльності радянських республік. 

Створення Радянського Союзу було необхідним кроком для 
радянських республік, особливо для Росії, котра прагнула стати 
правонаступницею Російської імперії. Адже Брест-Литовський договір 
легітимізував Радянську Росію як правонаступницю Російської імперії. 
Остання була в стані війни з країнами Четверного союзу, тому 
підписання мирного договору Радянської Росії з Німеччиною та її 
союзниками означало успадкування радянським урядом російської 
політико-правової спадщини. 

Ліквідувати Брест-Литовський договір було в інтересах Радянської 
Росії насамперед тому, що нарівні з нею правонаступницею російської 
політико-правової спадщини ставала й Україна (УНР), яка підписала 
також мирний договір із Німеччиною та її союзниками і була визнана 
правонаступницею Росії4. Радянська делегація в Брест-Литовську 
включала представників і радянського уряду України, але їх не визнали 
країнами Четверного союзу5. Отже, Німеччина мала всі підстави не 
визнавати цілісності Росії на чолі з радянським урядом у межах 
колишньої Російської імперії. 

Після підписання Версальського договору Німеччина прагнула 
зберігати легітимність деяких позицій Брест-Литовського мирного 
договору, мотивуючи це тим, що його умови дотримуються де-факто як 
Німеччиною, так і Росією, отже, він діє й обидві держави визнають одна 

                                           
1 Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой 

// Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М., 1965. – Т. 3. – 
С. 521-524. 

2 Письмо министерства иностранных дел Германии министерству хозяйства. Берлин, 
21 апреля 1922 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до 
подписания Рапалльского договора. – М., 1971. – Т. 2. – С. 501. 

3 Запись беседы министериальдиректора МИД Германии А. Мальцана с послом 
Великобритании Д`Аберноном о Рапалльском договоре и его распространении на 
Советские республики. Берлин, 6 июля 1922 г. // Советско-германские отношения. 1922-
1925 гг. Документы и материалы. – М., 1977. – Т. 1. – С. 52. 

4 Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной 
стороны, и Украинской Народной Республикой – с другой. 9 февраля 1918 г. // Советско-
германские отношения. 1922-1925 гг. Документы и материалы. – М., 1977. – Т. 1. – С. 300. 

5 Телеграмма статс-секретаря ведомства иностранных дел рейхсканцлеру. Восточный 
фронт, 30 января 1918 г. // Советско-германские отношения от переговоров в Брест-
Литовске до подписания Рапалльского договора. – М., 1968. – Т. 1: 1917-1918 гг. – С. 265. 
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одну, а Радянська Росія заявляла, що не визнає Версальського договору, 
чим посилювала легітимність Брест-Литовського. 

Для РСФРР була вигідною позиція Німеччини щодо підписання 
Ризького договору з Польщею, Німеччині ж було вигідно утримувати 
часткову егітимність Брест-Литовського договору, зокрема щодо 
України, тому що уряд УСРР тривалий час діяв паралельно з урядом 
УНР, котрий підписував Брест-Литовський договір, і уряди перебували в 
стані війни. Отже, радянському уряду правонаступництво спадщини 
УНР неможливо було здобути без визнання його повноважень УНР або 
Українською державою чи уповноваженими цих урядів, котрі 
перебували в екзилі. За умови визнання Німеччиною уряду УСРР 
правонаступником уряду, котрий підписував з нею Брест-Литовський 
мирний договір, ставав уряд УСРР. 

Німеччина прагнула мати переваги в стосунках із Радянською 
Росією, спираючись на слабку легітимність українського радянського 
уряду з метою  встановлення на вигідних умовах стосунків із 
радянським урядом Росії. Таким чином, Німеччина мала змогу закласти 
підвалини ревізії Версальського договору завдяки відновленню 
стосунків із РСФРР (були натяки на внесення в мирний договір між 
Польщею та РСФРР 1920 р. за ініціативою Росії статті про зміну 
західного кордону Польщі на користь Німеччини1). Але визнання 
легітимності радянського уряду України з боку Польщі свідчило б про 
те, що політика Німеччини у питанні невизнання легітимності уряду 
УСРР не мала суттєвого сенсу в стосунках із Радянською Росією, 
оскільки держава – знаряддя тиску Антанти на Росію та Німеччину 
визнала український радянський уряд та його територіальний 
суверенітет у чітко визначених межах2. 

Німеччині необхідно було налагодити стосунки з Радянською 
Росією, тому що після підписання Ризького договору варто було чекати 
налагодження стосунків між РСФРР та країнами Антанти. Тому 
Німеччина, користуючись невигідними для Росії умовами, 
запропонованими Антантою на Генуезькій конференції, форсувала 
підписання договору із Радянською Росією (Рапалльського)3. 

За такого ходу подій Росії необхідно було утворити єдине державне 
утворення СРСР під власною егідою, щоб остаточно ліквідувати правові 
наслідки Брест-Литовських договорів із нею та з УНР. Одним із цих 
наслідків була легітимізація української державності та територіальний 
суверенітет. А це могло стати проблемою у визначенні статусу 

                                           
1 Письмо председателя советской делегации в Лондоне в редакцию «Юманите» с 

опровержением слухов о включении в условия Советско-Польского мирного договора 
статьи в пользу Германии. Париж, 16 августа 1920 г. // Советско-германские отношения от 
переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. – М., 1971. – Т. 2. – 
С. 224. 

2 Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой 
// Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М., 1965. – Т. 3. – 
С. 521-524. 

3 Пять лет красной дипломатии // Чичерин Г. В. Статьи и речи по вопросам 
международной политики. – М. 1961. – С. 230. 
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радянських республік – України та Білорусії, могло дати підстави для 
перегляду Ризького договору та дипломатичних досягнень РСФРР у 
стосунках із Польщею, країнами Антанти, та з Німеччиною. 

Німеччина також могла переглянути політико-правовий статус 
українських територій, котрі перебували під юрисдикцією уряду УСРР, 
оскільки вона тривалий час не визнавала радянського уряду України. 
Крім того Німеччина зазнавала тиску з боку Антанти після підписання 
Рапалльського договору із РСФРР і це утримувало її від поширення дії 
цього договору на інші республіки. Делегація РСФРР на конференції в 
Генуї була уповноважена представляти уряд, котрий фактично 
поширював свій суверенітет на українські території в складі УСРР. 
Представник УСРР – керівник радянського уряду України 
Х. Раковський був у складі радянської делегації в Генуї. Тому визнання 
повноважень та територіальної юрисдикції уряду Х. Раковського на 
українські території в складі УСРР у межах договору про утворення 
СРСР з боку РСФРР та згода учасників Генуезької конференції на 
участь представника УСРР в її роботі, було значним досягненням у 
процесі визначення територіальної та політико-правової основи 
української державності. 

Після підписання Рапалльського договору Німеччина погодилася на 
поширення дії цього договору на всі республіки СРСР, у тому числі й 
УСРР1. Цим Німеччина остаточно ліквідувала брест-литовську 
спадщину, котра стояла між нею та урядом УСРР. 

Це було значним завоюванням радянської дипломатії не лише 
російської, а й української. Все це могло бути втрачено разом із Ризьким 
договором. Утворення СРСР заклало підвалини для з’ясування стосунків 
із провідними державами. Німеччина не могла поставити під сумнів 
територіальну юрисдикцію радянських урядів, у тому числі й 
українського, хоча щодо українських територій продовжував діяти за її 
ж ініціативою Брест-Литовський договір. Кордони з радянськими 
республіками владнала Польща через Ризький договір. Тому з 
ліквідацією Брест-Литовського договору по відношенню до українських 
територій створенням СРСР було визначено його місце в світі. 

Таким чином, укладення Ризького та Рапалльського договорів та 
підписання договору про утворення СРСР мало надзвичайне значення 
для встановлення кордонів теперішньої України. Чіткі кордони мають 
велике значення в питанні державності, оскільки на їх основі має 
відбуватися визнання держави на міжнародній арені та розбудова 
відносин із нею. Крім того, створено вагомий прецедент для того, щоб 
Україна могла вважатися державним політичним утворенням, котре має 
чітко визначену територію, на основі якої існувала радянська 
республіка, а в 1991 р. на основі територіальної та політико-правової 
бази УРСР вдалося створити незалежну державу Україну. 

                                           
1 Запись беседы министериальдиректора МИД Германии А. Мальцана с послом 

Великобритании Д`Аберноном о Рапалльском договоре и его распространении на 
Советские республики. Берлин, 6 июля 1922 г. // Советско-германские отношения. 1922-
1925 гг. Документы и материалы. – М., 1977. – Т. 1. – С. 52. 
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Визначення територіальної юрисдикції українського уряду та 
кордонів України має надзвичайно важливе значення при дослідженні 
процесу зміни кордонів УРСР у подальші роки, що важливо для 
розбудови стосунків із сусідніми державами, зважаючи на геополітичні 
зміни в Європі із розширенням та трансформацією Європейського 
Союзу. Відповідно, виникає можливість також дослідити еволюцію 
політико-правової ситуації в Європі у контексті процесу становлення 
політичних атрибутів державності України. 
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Макушинська Г.П. (Запоріжжя) 
 

ФОРМИ І ЗАСОБИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ  
МУДРОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

ЯК ФЕНОМЕНА ЙОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО СПОСОБУ  
ЖИТТЯ І ДУХОВНОЇ ЄДНОСТІ 

 
У статті розглядаються різноманітні жанрові прояви мудрості 

українського народу (дума, балада, легенда, прислів’я, приказка, 
поговірка, пісня тощо) і наводиться їх світоглядно-мотиваційні 
соціокультурні визначення. Автор доходить до висновку, що мудрість 
українського народу виражається цими константами  історичного 
буття і є підтвердженням незаперечності його існування у вигляді 
об’єктивного духу минулих поколінь, що визначає сучасне буття та 
конституює людей у народ як органічну соціокультурну духовно 
споріднену спільноту. 

 
Останнім часом у науковій думці значна увага приділяється аналізу 

різних аспектів мудрості українського народу та її підґрунтя – 
характерології (ментальності). З початку 90-х років ХХ ст. з’явилася 
численна кількість публікацій як сучасних дослідників, так і видатних 
попередників, заборонених у минулому і тому привабних своєю 
новизною. На сьогодні український науковець має широкі можливості 
доступу (у тому числі електронного) до вивчення доробку багатьох 
закордонних мислителів з означеного напряму. Сучасні українські вчені, 
серед яких у межах нашого дослідження на особливу увагу заслуговують 
І.Бичко, В.Горський, І.Гончаренко, О.Донченко, Ю.Романенко, 
Ю.Канигін, П.Кононенко, В.Крисаченко, В. Скуратівський та багато 
інших, сходяться на одному – необхідності реформування та зміцненні 
духовної сили й єдності суспільства, особливо його провідної верстви 
(еліти), першочерговою якістю якої є самопізнання (світопізнання) як 
спосіб життя. На нашу думку, цей спосіб життя, врешті-решт, 
визначається як мудрий. Цьому процесу сприятиме відродження 
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специфічних проявів народної мудрості, закарбованих як у ментальності 
українців, так і в різноманітних жанрових формах. 

Перш за все слід зазначити, що ми розглядаємо народну мудрість як 
форму знання, у якій лаконічно, чітко і виразно виявляється його 
духовно-практична енергія, джерелом її є органічна народна цілісність, 
вкорінена як у певному біогеоценозі, так і в соціокультурній спадщині, 
арсеналом якої є історична пам’ять народу. Коли мова йде про 
специфічні прояви мудрості, потрібно, на нашу думку, враховувати 
насамперед такі критерії: 

а) кількісний вимір духовної енергетики, що її містить усталена 
величина, якою і є  біогеоценоз, його ентелехія; 

б) якісний вимір, яким є енергетика історичного духу, властива 
кожному народові, акумульована в надбаннях матеріальної і духовної 
культури. Це динамічна складова, оскільки її вплив залежить від двох 
основних чинників. Перший залежить від тих соціокультурних впливів, 
які зазнавав, відчував і акумулював у собі той чи інший народ; другий – 
від того, якою мірою індивід, соціальні верстви, народ у цілому насичує 
своє сучасне духовне життя духом своїх попередників. Поєднання 
зазначених факторів визначає специфічні особливості мудрості будь-
якого народу, мудрості, що є органічною домінантою поведінки, а не 
такою за змістом, яку знають сучасники, але не залучають її до способу 
безпосередньої духовно-практичної  діяльності. 

Однією з характерних особливостей духовного складу українського 
народу є велике розмаїття форм, що є засобами (знаряддям) для 
висловлення всього (або ж досить широкого) спектру його душевних 
переживань і сподівань. Кожна з форм має свою специфіку, пов’язану з 
можливостями вираження найрізноманітніших нюансів, що стосуються 
як внутрішнього життя окремої людини в його соціально-духовних 
аспектах, так і суспільного, починаючи з внутрішньонародних взаємин і 
закінчуючи міжнародними; стосуються вони також вирішення 
загальнолюдських і загальнокосмічних світоглядних засад. 

Суперечлива, складна ментальність українців, докладно 
проаналізована багатьма вченими, і в тому числі названими вище, 
виражається у формах мудрості самого народу. До них належать дума, 
балада, поговірки, прислів’я, пісня, плач, загадка, перекази, казки, 
сповіді, афоризми тощо. Соціально-філософських досліджень, 
присвячених змістовному їх аналізу, на жаль, майже не існує. Між тим, 
на переконання Ф. Бекона, “геній, дух і характер народу проявляється у 
його прислів’ях”1. Таке твердження цілком вірне для генія українського 
народу, духовна скарбниця душі якого закарбована не лише у 
прислів’ях. 

Отже, проаналізуємо форми народної мудрості. 
Дума. Їй належить провідна роль у конституюванні змістовних 

характеристик народної свідомості, визначенні головних напрямів 
індивідуальної та суспільної життєдіяльності. Дума – це форма 

                                           
1 Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: В 2 т. – М.: Наука, 1972. – Т. 2. – С. 97. 
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світоглядно-пізнавального заглиблення допитливого розуму по 
відношенню до об’єкта, що має вирішальне або ж визначальне значення 
для людини, соціалізованій у собі самій, а тому такій, що відчуває 
гостру потребу в налагодженні та утвердженні “думного” способу 
життя суспільства в цілому. 

У даному випадку не можна обійтися без Шевченкових дум. Головне, 
чим переймається національно свідома душа поета, це – історична 
недоля народу та його відчуження від істинних провідників і 
благодійників, які, власне, і є духом самої України, і в яких – сама  
Україна. Недоля полягає в тому, що її шукають не в себе вдома, не в 
Україні, а в чужих землях, чужих, а не “рідних краях”. 

У багатьох фрагментах поетових дум знаходимо підтвердження дії 
субстанційно-визначальних рис народного характеру. Тут є місце своєму 
і чужому, плачу, горю і веселій посмішці, єдності душ і неминучій 
розлуці, великій любові і розпачу від її нездійсненності. Проте є і новий 
мотив – глибока внутрішня драма і зовнішній спокій: “утру сльози, ніхто 
не побачить”. Звідси і дещо не зовсім адекватне сприйняття типового 
українця – легковажний, веселий, простакуватий, хитрий і т. ін.; 
найцінніше в ньому – працьовитість і схильність до кар’єризму, тому 
потрібно за ним уважно стежити, щоб не забрався занадто високо і не 
став сам для себе господарем “у своїй хаті”. 

Українському характеру властива найвища міра поетичного 
осягнення світу, його поезія – найвищого якісного ґатунку. Поезія – це  
мова і дух душевної драми народу, яка крає і розриває його серце 
протягом усієї його історичної долі-недолі, волі-неволі, любові-розлуки, 
пустки-пастки в своїм домі серед своїх чужих (“гірше ляха свої люди 
тебе роздирають”)… Звідси й Кулішеве – Шевченкове: “Наша дума, 
наша пісня, не вмре, не загине”, і власне Тарасове “Думи мої, думи мої, 
лихо мені з вами! Нащо стали на папері сумними рядами?..” 

Дійсно, “нащо”? Ми переконані, що дума і пісня, поезія в цілому, є 
найхарактернішою рисою української народної мудрості. І навпаки: 
народна мудрість має властиву їй форму вираження саме в пісенно-
поетичній формі. Якщо, наприклад, визначити плач, голосіння, то ці 
форми є способом хорового співу народу, його колективним голосом. Не 
випадково Платон вважав ознакою варварства і дикунства відсутність у 
роду-племені хорового співу, тому  “без роду, без племені” означає 
також без народного співу. Український народ створив близько 300 
тисяч пісень, серед яких чільне місце належить жанру думи. Творчість 
Т.Г.Шевченка є пророцтвом не за вказівкою влади чи критиків, а тому, 
що рядки його поезії органічно й гармонійно асоціюються з народним 
співом, перетворюються на народні думи, спонукають народ до 
духовної, душевної, сердечної  активності. Сам митець залишив нам такі 
показові рядки: “А я тілько вмію плакать, тілько сльози за Україну… А 
слова – немає… А за лихо… Та цур йому! Хто його не знає! .. А надто 
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той, що дивиться на людей душою (курсив – Г.М.) – пекло йому на сім 
світі, а на тім…”1 

Отже, мудрість українського народу, уособлена в його пророках, 
душевно-сердечна, тому й тяжка, сумна, драматична й трагічна. Але 
думи органічні для нього такою ж мірою, як і рідна земля (антеїзм): 
“Думи мої, думи мої, квіти мої, діти!”2 Це ті вічні, свіжі, нев’янучі квіти 
мудрого слова, спрямованого до нас – сучасних, тоді ще “ненароджених 
земляків”. 

Спорідненою з думою формою вираження народної мудрості є 
балада. Звичайно, цей жанр народної творчості не є питомо українською 
формою, проте сутнісно дуже близька до думи і набула поширення в 
Україні в ХІХ ст., хоча її зародження на українському духовному ґрунті 
пов’язують з ІІ пол. ХVІ ст. Значного розвитку балада набула в поезії 
радянського періоду, зважаючи на піднесеність завдань комуністичного 
будівництва, які щирою і простою, довірливою народною душею, 
представленого поетами переважно селянського походження, 
сприймалися досить натхненно3. 

У контексті нашого дослідження балада постає як пісенно-
романтична міфопоетична форма оспівування героїчно-подвижницьких 
звершень народу, який долає труднощі на шляху досягнення мети, як 
засіб увічнення народних героїв, до слави яких він причетний, будучи для 
них невичерпним джерелом духовної і фізичної наснаги. Літературно-
поетичний жанр, в якому найповнішою мірою виражена сутність балади, 
зміст і квінтесенція народної мудрості, – це, в першу чергу, поема. 

Віковічні особливості характеру українського народу яскраво і 
показово втілені у сучасній поемі-баладі Івана Драча “Чорнобильська 
мадонна”. Ми є свідками того, що трагедія на ЧАЕС дала потужний 
поштовх для філософської рефлексії щодо її знаковості в долі українців: 
це неминуче покарання за накопичений внутрішній і зовнішній бруд та 
занедбану духовну єдність, й поштовх до катарсичного очищення 
народу, який через цю недолю вистраждає щасливу долю. У рядках 
цього твору бачимо апокаліптичну картину нашої народної долі, 
своєрідну філософію історії як соціально-духовну картину душевних 
переживань, сконцентрованих в “очитому серці” поета. Звернемо увагу, 
що всі визначальні характеристики як світової долі, так і людини 
позначаються власними іменами. Звідси й велика і велична в своїй 
душевній і духовній драмі література. Драмі трагічній, бо народ мудрий 
одвічною наївно-романтичною дитячо-довірливою і водночас дитячо-
суперечливою вірою в заступництво провидіння. Але звідки йому 
взятися, на тлі вродженої сварливості, коли: “Любов молода ненависна – 
Ненависна, бо звідки Ти іншої візьмеш любові; Коли кров клекотить І 
ненависть ходить по крові”?4 

                                           
1 Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1989. – Т. 1. – С. 85. 
2 Там само. – С. 86. 
3 Драч І. Лист до калини. – К.: Веселка, 1994. – С. 117. 
4 Там само. – С. 238. 
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Ознака дорослої мудрості – брати уроки в історії віків (Геґель), але 
виявляється, що “невидимі ноги” її “босих слідів Пропечатували перед 
нами, перед юними і сивими, А дурними справіку синами”1 , даремно.   

Українці тяжіють до освіченості і в цьому мають багато спільного з 
єврейським народом. Але якщо останні здатні спільно створити 
політичний соціум – державу, то перші тривалий час ставилися до неї 
по-дитячому: радіють досягненням науки й освіти, але не прогнозують 
наслідків їх технічного втілення, адже прогноз – це передбачення 
соціальних наслідків для життя: свого і прийдешніх поколінь, багато з 
яких уже не з’явиться. В “Оді молодості”, що входить у поему-баладу, 
читаємо: “Світ ідіодствує, хоч зверху мудрішає, Врятований ще раз 
життям молодим. За безладу безмір, за кар’єри і премії, Немов на війні, 
знову вихід один: За мудрість всесвітню дурних академій Платим 
безсмертям – життям молодим”2. 

Справа, звичайно, не в “дурних академіях”, а у відсутності твердих 
моральних переконань, властивих дорослій людині, тій, яка доросла не 
до розуміння в предметно-дотичній формі втілення розуму, а в мудрості, 
яка визначає спосіб життя людини в суспільстві і суспільства в кожній 
людині. Вдача українця – споглядально-чуттєва, образно-предметна, 
визначена вічністю міфу, а не часом релігії. Ось чому наука, що не стає 
наукою життя, а технологією, небезпечна для “життя молодих” (не 
мудрих), для життя взагалі, бо воно вічне у своїй молодій красі.  

З іншого боку, балада в українській народно-поетичній мудрості має 
також і життєствердне оптимістичне спрямування. Так, у тій же 
поетичній збірці І. Драча “Лист до калини” є цикл балад, що славлять і 
природу, і, так би мовити, породу нашого народу. “Балада про 
соняшник” – гімн поетичній природі Всесвіту і поетичній натурі 
української дитини, яка дивується чудові світобудови: “Поезіє, сонце 
моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько Відкриває тебе для себе Щоб 
навіки стати соняшником”3. 

До родових форм закріплення і функціонування народної мудрості 
належать також легенди, які є засобом збереження його історичної 
пам’яті через усний переказ від покоління до покоління, від пращурів до 
нащадків. Цілком закономірно, що атрибутом народної спільноти є  
спільна історична пам’ять і народ як незаперечна історична дійсність, 
народ як суспільство у своїй дієвій цілісності більш реальний і 
справжній у легендах і переказах, ніж у наявній сучасній очевидно-
емпіричній достовірності. Кожний народ – легендарний у своїй історії, 
тому він і є історичною формою спільності. Без легенд і переказів немає 
народу, бо немає історичної спадковості, зв’язку поколінь, передачі 
історичного досвіду, взагалі, всього, що називається об’єктивним духом 
історії й самою історією. 

Дуже цікаві й цінні думки щодо значення легенди у формуванні і 
конституюванні народу як органічної духовно-соціальної цілісності 

                                           
1 Там само. – С. 240. 
2 Там само. – С. 259. 
3 Там само. – С. 14. 
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містяться у книжці Г.Гачева “Национальные образы мира”. Він зазначає, 
що народ – це вічність у тілесній формі: кожний індивід знає, що помре, 
але живе, немовби він вічний. Ця емоційна недовіра до власної смерті 
достатня, щоб відчувати безсмертя народу”. На його переконання, 
“кожний народ, якщо він народ, виходить зі своєї винятковості: “Тільки 
ми покликані до звершень, тільки ми можемо дати світові щось”. Це як 
національне змагання: “Хто краще?” – тут скритність загрозлива”1. 

Отже, легенди й перекази є нічим іншим, як змаганням народів у 
мудрості та її змісті. Вічність має тільки духовний вимір, оскільки 
матерія не промовляє. Міфопоетична домінанта свідомості сприяє тому, 
що легенди займають провідне місце у світогляді народу, чим, можливо, 
можна пояснити консерватизм у сприйнятті наукової картини світу і, 
відповідно, досить повільний поступ в утвердженні демократично-
правових норм суспільного життя. Приклади легендарних героїв 
надихають народні маси значно більше, ніж звитяжність християнських 
святих чи моральна самовідданість інтелектуалів. 

Якщо проаналізувати легенди українського народу, подані 
Г.Булашевим2, можна помітити, що космологічних і природознавчих 
легенд значно більше, ніж пов’язаних із суспільним життям. Така 
специфіка відповідає космізму народної свідомості та гіпертрофованій 
індивідуально-природній афективній вдачі українця, який завжди 
полюбляє мірятись силою з представниками тваринного світу, стихіями 
природи, ніж у моральній досконалості, до якої його спонукає нав’язана 
християнська віра з її закликом бути досконалим, як досконалий Отець 
Небесний. Це не свідчить про аморалізм народної свідомості, а є 
логічним продовженням, світоглядних засад суб’єктивного ідеалізму. 
Переважна більшість українців схильна до того, що саме “вони у своїй 
поведінці можуть претендувати на моральну чистоту і стати 
легендарним” не тільки у переказах, а й у сучасному житті суспільства. 
Звідси, можливо, постійні дорікання на недолю. 

Звичайно, легенди більшою мірою опоетизовували минуле, яке, на 
відміну від знедоленого сьогодення, було героїчним. Тому вони із 
задоволенням переказувались від людини до людини, від покоління до 
покоління, зберігаючи, таким чином, не стільки історичну органічну 
дійсність, скільки зміст народних уявлень і сподівань, зміст народної 
мудрості, адже легенди-перекази завжди супроводжувалися певними 
моральними повчаннями і висновками. Що для українського народу 
дуже характерно: не будучи за життя між собою у великій пошані через 
звичний індивідуалізм, вони свято вшановували померлих, особливо ж 
тих, хто багато добра приніс людям, але не був пошанований належним 
чином через ганебну заздрість. Це характерно для народної мудрості 
взагалі: народ обмірковує лише те, що вже відбулося, тому і відкриває 
розум у минулому. Щодо майбутнього, то він більше сподівається на 
вдачу, щасливу долю, а не на аналітичний прогноз. “Якось воно буде” – 

                                           
1 Гачев Г. Национальные образы мира. Космопсихологос. – М.: Наука, 1997. – С. 317. 
2 Див.: Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та 

віруваннях. – К.: Довіра, 1992. – 414 с. 
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це його кредо, а не “буде згідно з розумом історії”, яка для нього не 
об’єктивно-фактична, а легендарно-фантастична. 

Говорячи про форми виявлення народної мудрості, не можна обійти її 
невичерпний арсенал у вигляді казок, билин, бувальщин, оповідей, 
пісень. Ми виходимо з того, що якраз казкова і пісенна спадщина будь-
якого народу, українського надзвичайно високою мірою, відображає і 
виражає всю сукупність і весь обшир його душі. Мова творить народ, а 
народ створює мову як мову насамперед своєї душі, тому розповідає про 
всі її бажання, включно до найпотаємніших. Якщо освічена людина 
скорочує процес мовлення понятійним мисленням, то проста людина не 
бажає абстрагуватись від першоджерела – від внутрішніх душевних 
імпульсів, про які й складає казки. 

Казка є формою безпосереднього проголошення специфічного 
народного світобачення, світовідчуття, світосприймання, об’єктом 
якого є природа і суспільство у їх гармонійній взаємодії. Казка – це 
народна міфологія, mithos і є розповідь, сповідь, оповідь (-ка,-ки), слово 
загалом. Казка – це викарбувана історією духовна їжа народу, дитячий 
рівень світоглядних уявлень, що супроводжує його в повсякденному 
житті, духовно об’єднує в суспільну цілісність, незважаючи при цьому 
на вікові відмінності між індивідами органічного природного (не 
штучного) соціуму. Коли говорять, що “вустами дитини промовляє 
істина”, точно відтворюють її духовне народження: вона прагне казки-
мудрості, величі мудрості духу більше, ніж тлінної фізіологічної їжі чи 
одягу. Тому казка, її зміст  тотожні самому народові, духовному 
просторові його душі, через казку народ конституює незаперечну 
дійсність специфічної форми загальносвітового та об’єктивно-
історичного духу пізнання й самопізнання. Без казкової творчості немає 
ні повноцінної дитини, ні дорослої людини, ні народу. На користь такого 
вислову говорить той факт, що багато народів-завойовників долають 
свою дикунсько-варварську вдачу запозиченням казок поневолених 
ними народів, цивілізуючись саме таким чином. Хоча цей шлях 
непрямий, тому що запозичене не є душевно споріднене, а тому не 
завжди супроводжується духом вдячності, душевним благородством. Це 
стосується  і давніх еллінів, які вважали єгиптян, персів варварами, хоча 
у них запозичили багато чого, і римлян, які асимілювали еллінську 
міфологію, і росіян, які вважають “руські народні казки” своїми, а не 
києворуськими. 

Мудрість казки не тільки у всьому її змісті, у самій формі, яка легко 
сприймається всіма без винятку, адже ніхто не оминає дитячого віку і 
віковічних бажань. Вона й у тому, можливо, насамперед у тому, що це 
перша форма переходу суджень-речень у судження умовиводи. Тобто це 
школа народного мислення, загальнонародна родова школа мислення 
для кожного представника народу, кожного індивіда. 

Мова йде про розвиток допонятійного пізнавального мислення. 
Поняття у своєму абстрагуванні, формалізації та ідеалізації заходять за 
межу безпосередньо-душевного осягнення їх змісту. Навпаки, 
умовиводи ґрунтуються на змісті всієї казки-розповіді, казки-сповіді, 
казки-епопеї людського життя. А це вже прислів’я, моральна настанова 
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не якоїсь однієї особи, авторитетність думки якої не обов’язкова, а, по-
перше, всієї епічної історії, по-друге, якщо однієї особи, то, безумовно, 
божественно-героїчної, по-третє, історії повчальної драматизмом подій і, 
як правило, перемогою життєстверджуючого начала, яке, по-четверте, 
започатковує понятійно визначений дух народного розуму, його (народу) 
спроможність сформувати сенс життя. 

Отже, прислів’я насправді є квінтесенція народного характеру, 
духовна спрямованість його намірів, стисла форма конституювання 
його мудрості, зрозуміла всім і прийнятна для всіх, а тому така, що 
виражає особливість його світобачення і світорозуміння. Оскільки 
стискує зміст усіх слів казково-драматичного епосу життєвої народної 
долі, воно досить часто виступає як згорнене протиріччя, протилежності 
якого у своїй суперечливій взаємодії стимулюють індивідуальні 
міркування кожного, хто насичує свою свідомість їх змістом, який є 
змістом народного духу, народної історії. Це дуже важливо відзначити в 
умовах сучасної космополітизованої і багато в чому анонімної системи 
освіти. 

Духовний потенціал амбівалентного прислів’я суттєво доповнюється 
приказками і поговірками. Вони є допоміжними сходинками на шляху 
до формування прислів’я і розуміння його змісту. Якщо прислів’я має 
смислову завершеність, повчальний характер і є відносно самостійним, 
то приказка не має повчального характеру, говориться “до слова”, 
підтверджує й узагальнює якусь думку. Що стосується поговірки, то нею 
можна вважати форму народної мудрості, яка закріплює якісь усталені 
спостереження щодо особливостей розвитку подій у природному та 
суспільному середовищі, що є постійною умовою людського буття. 

Приказки демонструють схильність українського характеру до 
обговорення найрізноманітніших проблем природного чи суспільного 
устрою “на людях” у гурті, його допитливість, активну зацікавленість у 
міжлюдській комунікації та спілкуванні. Поговірка “мовчання – золото” 
не для говірливих українців, тому таким настійливим є бажання щось 
сказати “до слова”, “підтакнути”, проявити себе словом на 
підтвердження панівної думки, або ж на її заперечення обов’язковим 
втручанням у хід розмови, проте не завжди обов’язковим із точки зору її 
суті. Звідси часте використання приказок у софістичних цілях: заявити 
про себе  і “збити з пантелику” лідера. Тому й переважає супровід будь-
яких дебатів не уважним пізнавальним дослуховуванням (аперцепція) до 
логосу думки, а сумісний галас аудиторії, гурту тощо, коли 
співбесідники не чують один одного, бо їм більш приємно чути і слухати 
самих себе. 

Форма поговірки задовольняє потребу в автономній мудрості. 
Спостереження є найдемократичнішим методом емпіричного рівня 
пізнання. Тому кожний, маючи свій власний життєвий досвід, залюбки 
узагальнює його і залюбки повторює. Ось чому вони мають досить 
широке індивідуальне й регіональне розповсюдження, збігаючись і 
душевно, і територіально із розмаїттям говірок. 

Для змістовного аналізу прислів’їв, приказок і поговірок, що 
відображають визначальні риси характеру українців, ми використали 
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фундаментальну працю М.Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке 
інше”1, у якій зібрана їх величезна кількість з усіх земель України. Якщо 
уважно проаналізувати зміст прислів’їв, можемо бачити глибокі 
онтологічні й гносеологічні відкриття, суголосні з ідеями мислителів 
світового рівня – Геракліта, Конфуція, Платона, Сенеки, Лейбніца. 
Розум – основа всього сущого, тому слід бути мудрим розумом, мати 
власний розум. Важить не сама людина, а розум самий по собі або ж 
розум у будь-якій іншій людині, який і складає її цінність. Звичайно ж, 
розум життєво-практичний, з яким слід “кумувати”. Індивідуалістичне 
начало українського народу підкреслюється також застереженнями щодо 
«дурної надії» на щось і на когось. Маємо утвердження не просто 
егоцентричного начала, а суб’єктного, тобто активного і відповідального 
за себе, свої вчинки, свій достаток. Надія на Бога добра, але сподівання 
на його чи людську милість марні, ненадійні. Тому й немає апології 
надії, а є та ж апологія розуму, який може бути провісником; немає 
також необхідності бути вірним вимогам абстрактного розуму – слід 
жити відповідно до конкретних життєвих ситуацій, які справді 
вимагають у деяких випадках ставити свічку чортові. Тобто це зовсім не 
канони православно-християнські, а значно більшою мірою язичницькі, 
гедоністичні, а не аскетичні. Але у поєднанні виходить постійна 
душевна напруга і суперечливість, в якій домінує мудрість: “Гуляй 
дитина, покіль твоя година”. 

Бог для українця – це мудрий і справедливий порадник, а не 
безпосередній помічник, втілення розуму, злагоди, душевного спокою. 
Українець не вважає себе богоподібним, але “без Бога ні до порога”, 
оскільки він є внутрішньою совістю для кожного, а не щось 
трансцендентне над усім і всіма. Це своєрідний монотеїзм на 
індивідуально-особистісному рівні: “Усе Божеє, тільки гріхи наші; Кому 
Бог поможе, то все переможе; З одним Богом на сто ворог; Не родить 
рілля, але Божа воля; Бог суде так, як люде”. 

Допитливість, як відомо, започатковує процес пізнання. Це душевний 
стан дитини. Але якщо народ тисячоліття тільки ставить питання, а не 
шукає відповідей на них, його свідомість залишається дитячою, такою, 
яку задовольняє казка і приказка (прислів’я). Ось чому багато з них за 
змістом  і формою запитально-суперечливі, такі, що лише говорять про 
початок і начала, але не йдуть від них шляхом інтелектуальної дедукції, 
не розгортають систему мислення, не спричиняють систематизоване 
теоретичне мислення. Коротка ж і стисла образна форма швидко 
запам’ятовується, але її можливості щось комусь довести мінімальні. 
Ось чому так багато прислів’їв, але обмаль філософських систем. У 
цьому переконують такі вислови: «Ніхто не знає о Божім світі; Кілько 
світа, тілько й дива; Хто в світі не бував, той дива не видав. …той чуда й 
дива не видав; Початок і не можна знать, відкіля узявся; Ніхто не може 
світа пережити». 

                                           
1 Див.: Українські приказки, прислів’я і таке інше: Збірники О.В.Марковича та інших. 

Уклав М. Номис. – К.: Либідь, 1993. – 766 с. 
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Маємо чітку й виразну орієнтацію: “Якщо я (індивід) чогось не знаю, 
то цього ніхто не знає”. Це справді так: знання є поняттями і результатом 
теорії пізнання. А теорія передбачає як систему пізнавального мислення,  
так і начало у вигляді чистого беззмістовного поняття, з якого 
починається його змістовне наповнення. При цьому поняття перебуває 
поза процесом доведення – з нього виводяться інші поняття методом 
інтелектуальної інтуїтивної дедукції. Таким чином долається чуттєве 
незнання й утверджується вічність процесу пізнання, утверджується 
людина як розумна істота.  

Почуття власної групової назви, спільних пращурів та спільної 
історичної пам’яті тривалий час не мали в українців потужного діяльно-
духовного потенціалу. Про це свідчить і не досить значна кількість 
прислів’їв щодо старовини, яка, проте, як і нині, була кращою від 
сьогодення. Цьому заважають як інородні  чинники, так і соціальна 
нерівність та несправедливість у суспільстві. 

Чинниками народної єдності значно більшою мірою слугують 
природні фактори, ніж людські. Так, маємо субстанційно-субстратні 
імперативи: “Дніпро – батько ; Січ – мати, а Великий Луг батько; Наш 
Луг батько, а Січ мати – одде треба помірати”. 

Дух народної звитяжності уособлює козак і козаччина. Але це 
героїчна простота народної душі, якій протистоять злі душі, найперше 
москаля, ляха, жида, німця. Добра козацька душа тим, що не має злих 
умислів, вона простодушна, розбишацька і водночас захисна, оборонна: 
“Чубатий йде – лихо за собой несе; “Чим грішен?! – “Малим родився, 
пъяним умер, нічого не знаю…” – Іди душа в рай!” (справді, проста 
християнська душа); “Зроду-віку козак не був і не буде катом!; Де козак, 
там й слава; Степ та воля – козацька доля”; “З москалем дружи, а камінь 
за пазухою держи”. 

Наведені вислови не означають властивої українцям ксенофобії. Ми 
схильні пояснювати такі визначення радше тяжким соціально-
економічним, політичним і духовно-культурним становищем України. 
До того ж поділ на “своїх” і “чужих” має глибокі історичні корені – 
людство не народжується як людство взагалі, а тільки у певних формах 
загалу – родоплемінних спільнотах. Навпаки, ми бачимо, що українці 
досить самокритичні до самих себе, що властиво народам, які мають 
різко виражену етнічну пам’ять, або ж які її зовсім не мають, властиво 
досить незначною мірою. Звідси й сум українця: “Хоч добрий чоловік, та 
москаль”. Надмірна самокритичність стає, на жаль, стійкою формою 
національного самоприниження, на тлі якого сусідні народи, маючи свої 
біди, отримують можливість безкарно принижувати тих, хто відчуває від 
цього якесь нездорове задоволення.  

Те, чого індивідові чи народові не вистачає, він починає 
ототожнювати, звеличувати, ідеалізувати. І згідно з діалектичними 
закономірностями, досягає духовних вершин у своїх думках-гадках, 
думках-сподіваннях, творячи високу духовну культуру, найперше – 
літературу, до того ж суцільно  народну. Матеріально забезпечені 
народи її не мають, у них слабка драматургія життя. Все це також 
зафіксовано в народній мудрості: “Сильного руку Бог один судить; 
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Благородні – хіба голодні; Який-такий уряд луччий, ніж проста служба; 
Не тикай (не кажи ти), бо мене цар гудзиками обтикав; Скоро взяв 
московську сумку, то й за чортову думку; Більшому більше й треба; 
Великому велика й яма; Велике дерево поводі росте; Великим панам 
трудно правду казати”. 

Нелегко правду говорити і звичайним людям. Але не лише тому, що 
за неї переслідують “сильні світу цього”. Правда не буває простою за 
змістом, чого проста народна душа окремого індивіда, та ще й 
індивідуаліста, не може збагнути, тому не сприймає будь-яку складність. 
Вона, звичайно, присутня у всій сукупності народної мудрості, а тому 
досить суперечлива. Великому пану “трудно правду казати” не 
обов’язково через те, що він споконвіку брехун, а насамперед через те, 
що його правда концептуальна, її треба вибудувати як цілісну 
теоретичну систему знання. Але в народній свідомості пан – це людина з 
матеріальним достатком, або ж на службі у апріорно неправдивої і 
неправедної держави, яка пригнічує бідних і знедолених. Якщо ж 
концептуальну правду розповідає бідна людина, їй також не вірять, бо 
вона довго говорить, а увага до чогось метафізичного досить коротка, а 
якщо він і розумний, то постає питання, чому ж він бідний? Мабуть, він 
все ж таки: “Бідний, бо дурний, дурний, бо бідний”. Саме така логіка на 
рівні державного управління не дала розкритися духовному потенціалу 
народів СРСР і тривалий час не давала і не дає розвинутися сучасній 
Україні: розумні люди в очах народу не можуть бути бідними 
матеріально: “Не Біг панів роде, а лихо їх робе; Біс та його діти панують 
у світі; Хто не звик правди поважати, той завше ласий панувати; То 
пани, а ми люде”. 

Народна мудрість відчувала істину соціального буття набагато 
глибше, ніж ті, хто хотів із Івана зробити пана. Це і є соціальна 
філософія народного духу, його філософія історії. А історія суспільства 
з’явилася разом із розподілом праці на розумову – панську, царську, але 
у духовно-пізнавальному сенсі, і фізичну. Народ загалом сприймає цей 
поділ як справедливий (для наукової свідомості – об’єктивний), хоча й 
бурчить із такої своєї долі. Проте власне недолею він називає той стан, 
коли із свинопаса роблять пана, тобто залучають до того виду діяльності, 
який йому не властивий. “Що мужик, то гадюка; Маж мужика медом, а 
він пахне салом”. Це не означає, що він не бажає волі; він не сприймає 
той стан, коли неволять його волю до життя якоюсь ідеологією – він має 
бажання жити так, як йому велять його бажання. 

Спокуса бути рівним з усіма у всьому лукава, наслідок мудрувань 
бісових голів. Вона аморальна, бо провокує змагання в кількості речей і 
грошей, а не в якісному самовдосконаленні. Звідси й мудрі прислів’я 
щодо убогості, щастя, долі, нещастя, кривди та ін., з яких можна 
почерпнути багато слушного: “А що ж ми зробим, що убогі: Бог багатий, 
то й нам дасть; Люде не мруть від голоду, але від хліба; Чого нема, то й 
Бог не візьме, Менше на дворі, легше голові; На голому, як на святому; 
Багатий! багато дечого нема”. 

У прислів’ях українського народу маємо цілий спектр щастя і 
нещастя, правди і кривди, побратимства і гордині. А головний їх мотив – 
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жаль з приводу того, що в біді, горі, журбі людина досить часто 
залишається на самоті, про неї забувають. Тому їй залишається єдина 
надія – на Бога. Але ще раз підкреслимо, це не моністично-народний 
Бог, який би з’єднав весь народ в усіх його гараздах і негараздах, а Бог 
індивідуальний, Бог, який втішає, бо іншого джерела втіхи немає. 
Звичайно, широкий вжиток мають християнські заповіді на зразок: “Що 
собі не мило, і людям не зич; Що мені нині, то тобі завтра”. А в житті 
часто виходить інакше: в щасті і в радості людина одна, а вже в горі 
просто самітня – її плачу ніхто не бажає чути, хіба що втішитись чужим 
горем: “По чім дурного знать? По тім, що плаче”;  а залишається одне – 
“Терпи, душа, спасенна будеш”. 

Народна мудрість демонструє багато прикладів засудження 
індивідуалізму, якщо він, на її думку, межує з гординею, хвалькуватістю, 
впертістю, норовистістю, в’їдливістю, вередливістю: “Є люде, є й 
людища; Народ – як товар у череді: усякі є; Кривого дерева в лісі 
найбільше; Люд вже здавна коверзує – з того лихо й плазує”. Розумні 
думки, але недієві, тому що не на них базується суспільство, а на 
протилежних властивостях. Тому вірною є лише констатація 
небажаного, яка, проте, не конституює, як тепер визначаємо, 
громадянське правове суспільство. Його основа – повага до гідності 
кожного і самого себе. “В своїй хаті – своя правда, своя сила і воля” 
(Т.Г.Шевченко). Це складне почуття, яке не передбачає заздрощів до 
інших. А саме вона й підштовхує до того, щоб поспішити кваліфікувати 
повагу до себе як погорду, чванливість і т. ін: “Гордим Бог позбива рог; 
Горда душа в убогім тілі; Підняв морду так, що й кочергою носа не 
достанеш; Величний, як жидівський патинок; Чваницця, як дурень 
латкою; Наше тільки й добре”. 

Широта душевного простору української душі, безкінечність не 
зовсім упорядкованих суб’єктивних бажань породжує таке ж настійливе 
бажання спокою. Загалом вдача українського народу справді спокійна, 
розважлива і щира; смиренність і терпимість є одвічними його 
характеристиками, суттєво посиленими християнськими заповідями. В 
цьому мають прояв онтологічні начала: рівновага є нормальним станом 
системи, а сам українець є тією точкою рівноваги між безмежним небом 
і святою землею (підкреслимо – святе для нього не стільки небо, скільки 
земля). Звідси просто благоговійне ставлення до спокою: “Святий 
спокою, добре з тобою!” Ні пошук того кому і де “жить хорошо”, ні 
визволення святинь Господніх, а  спокій і воля – одвічні його прагнення.  

Розум – це смиренність і спокій, мир, злагода; але ж як утриматися 
від того, щоб не посваритися із кимось іншим, який – така вже константа 
суб’єктивістського соліпсизму – чомусь виводить із рівноваги. Із неї ж 
виводить і власне серце, під яким українська свідомість розуміє не лише 
лагідне серденько, а й сердитість, енергію бажання, яку втримати в собі 
нелегко навіть… горобцеві. Звідси складність конституювання 
загальнонародної цілісності, утвердження такого важливого 
народотворчого атрибуту, як почуття солідарності, єдності спільної долі, 
тому що єдність недолі тимчасова, не конструктивна і взагалі 
принизлива. “Дай серцю волю, заведе в неволю” – це всі розуміють, але 
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саме така ясність сердечних мотивацій, на жаль, домінує в історичний 
долі українського народу. Це той сердечний бунт і гнів, проти якого 
застерігав великий знавець українського характеру М.В.Гоголь.  

Святість спокою породжує святість колективно-гуртового начала в 
народних прислів’ях, приказках і поговірках: “У гурті то й смерть не 
страшна; Святився б гурток, коли б не чортова ззіжа; Святилась гуртова 
робота, та чортова ззіжа; Громада – великий чоловік; Більший чоловік 
громада, як пан; Хто од товариства одстане, нехай од того шкура 
одстане”.  

Гуртове начало органічно переходить у родове і в почуття “рідного 
краю”: “До свого роду хоч через воду,… хоч по шию в воду; Нема в 
світі, як родина!” І водночас зовсім протилежне: “Такий рід, хоч на лід; 
Рідні край Божа, та ні в кого отночувати; Нема роду без вироду; Лучче 
на родині (в сенсі – на рідній землі – Г.М.) кістьми полягти, ніж на 
чужині слави натягти; Ой, гай, зелений гай! Чужая країна, не веселая 
година!; Не вздихай! Не одному тобі чужая сторона – і нам не всім своя; 
Погана птиця, що своє гніздо паскудить; Отечество на язиці, а в серці 
облуда”. 

Широко представлена опозиція “свої” – “чужі”, але межа своїх 
досить невелика – це родина, сім’я або ж поселення, навіть якийсь 
куточок у ньому: “Свій своєму не ворог; Свій своєму лиха не мислить; 
Свої люде, не татари, – не дадуть загибати”. Але з приводу надійності 
своїх є також і багато сумнівів: “Свій своєму все-таки тиць лиха в груди; 
Хоч свій, та гірше чужого” . Також  наявне і толерантне ставлення до 
чужого: “ Свого ледачого не хвали, а чужого доброго не гуди”. 

Домінантою все ж залишається своє власне, особисте: “Важкий 
ворог, як у себе дома та у своїм роді; Ворогу все оддай, а сам так 
останься – аби дальше од лиха;  На чиєму возі сидіть, того й волю 
волить; Хоч у рідного тата – але не моя хата; Хоч ми собі брати, але наші 
кишені не сестри; То чорт не рука, що собі не дба”. 

Ми вже відзначали схильність українського народу до 
індивідуалізму, прагнення свободи волі, яка на такому ґрунті, звичайно 
ж, функціонує як свавілля. Саме воно стає світоглядною основою 
політичного анархізму, на підставі якого навряд чи можливо побудувати 
як громадянське суспільство, так і правову державу. У цьому можна 
бачити глибинні корені української бездержавності: свавілля вдачі 
досить таки швидко втомлюється від спільної влади, як і від влади 
взагалі. З іншого боку, пошук правди триває постійно. Але правда не 
може бути висловлена занадто стисло, а більш розгорнутий виклад 
також втомлює. Українська душа більш звична до того, щоб бачити 
очима те, що зрозуміти можна слухом. Але виходить так, що “за великим 
носом нічого не бачить”, хоча і дуже цього бажає: “Був у Римі та й папи 
не бачив; Зорі щитаєш, а під носом не бачиш; Назад очей ні в кого ніт, 
тільки у рака”. 

У цьому світоглядна і методологічно-пізнавальна драма українського 
народного характеру. Народ шукає правди очитої більше в предметно-
речовій очевидності, аніж духовними очима, читаючи мудрі книги. 
Багато слави, правди, але без знання того, що це означає понятійно, у 
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контексті системного мислення, правда виявляється тільки словом – 
вона у прислів’ях, приказках, поговірках, але не в житті: “Хто любить 
світ, той любить правду; Хто по правді жиє, тому й Бог дає; На правду 
мало слів; Правда розмислу не потребує; Правда кривду переважить”.  

Представлений аналіз змісту народної мудрості у формах прислів’їв, 
приказок  подає свою правду, яку начебто можна бачити. Поряд із цією 
формою важливе і найпоказовіше місце у вираженні народного 
характеру українців має пісня – співаномовна форма трансцендентного 
духовно-історичного зв’язку етносу. Як зазначає доктор 
мистецтвознавства С.Й.Грица, “звуковий + словесний образ складають 
діалектичний синтез – пісню, що є співаною мовою ситуативно-
життєвого призначення. …  Коли ж осягнути пісню в розвитку, 
становленні, то побачимо її стереоскопічний образ у 
найрізноманітніших виразово-емоційних і значеннєвих відтінках”1. 

Народна правда пісні полягає в тому, що зміст чується як засобами 
тексту, так і мелодії. Він до того ж досить легко запам’ятовується, ось 
чому саме народна пісня найближча до особливостей українського 
характеру. Це дає підстави вважати український народ вічним у своїй 
пісенно-поетичній унікальності. 

Пісня живе і функціонує в різних територіальних, часових та 
особистісних вимірах. Щоразу кожен виконавець народної пісні 
(професійний чи непрофесійний) вкладає в неї своєрідну частку своєї 
душі та “модус мислення середовища”, тобто “синтез понятійних і 
рецепторних елементів, що утворює світоглядну систему установок і 
орієнтацій творчої діяльності” – а саме: ментальність2. Недарма 
Т.Г.Шевченко, коментуючи власні враження від співу “полуземлячки” 
Грекової, писав у “Щоденнику”: “наші пісні їй не далися, особливо 
жіночі. Відривчасто, різко, національної експресії вона не вловила…”3 І 
не дивно, що українські пісні у виконанні “землячки” М.В Максимович  
звучали “так седечно (курсив – Г.М), прекрасно, що уявив себе на 
берегах широкого Дніпра…”4 Звичайно, зрозумілим є те, що мова йде не 
про оцінку професійного рівня виконання, а про “поетично мудре”, за 
визначенням Ю.Урманцева5, сприйняття національного як у тексті, так і 
в гармонії мелосу. 

У статті недоцільно здійснювати детальний аналіз змісту українських 
народних пісень. В усьому їх жанровому розмаїтті (історичні пісні, 
героїчні пісні, пісні-балади, пісні-поеми, пісні-жарти, пісні-приспівки, 
колядки, щедрівки, веснянки, купальські пісні, жниварські пісні тощо), у 
змістових і мелодійних варіаціях закодована вся історична доля 
українського народу, сконцентровано дух народної єдності. 

                                           
1 Грица С.Й. Ендогенна природа фольклору // Філос. і соціол. думка. – 1994. – № 7-8. – 

С. 64, 66. 
2 Там само. – С. 72. 
3 Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 5 т. – К.: Дніпро, 1979. – Т. 5. – С. 202. 
4 Там само. – С. 206. 
5 Урманцев Ю.О. О формах постижения бытия // Вопросы философии. – 1993. – № 4. – 

С. 101. 
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Долю кожного народу супроводжує велика кількість пісень, що 
виражають його дух. До того ж кожен народ завжди обирає якусь одну, у 
якій цей дух представлений у сконцентрованому вигляді. Маємо на 
увазі, звичайно, гімн. Не випадково, що саме гімн надихає народ на 
боротьбу за свободу і незалежність держави, а завоювання  народу 
розпочинається насамперед із знищення національних святинь, у тому 
числі й гімну. Серед усіх цих святинь саме гімн і пісні найважче 
заборонити, оскільки ніхто ніколи не міг заборонити думати чи 
відчувати. 

У тексті офіційно затвердженого гімну “Ще не вмерла України ні 
слава, ні воля” уславлюється не тільки героїчна і славна Україна та її 
народ, а й сама пісня: Це не звичайний прояв романтизму; українському 
духові тривалий час бракує єдності, але суспільно-політичні події, 
пов’язані з виборами Президента України демонструють те, що вона 
народиться не від  ідеологічних чи партійних програм, а саме зі спільної  
“нашої думи, нашої пісні”, із завзяття і щирої праці всього народу на 
чолі з його справжніми провідниками, які є не просто територіально 
українськими, а й духовно, культурно, історично спорідненими з духом 
“Українського народу – громадянами всіх національностей”1. 

Отже, проаналізовані форми і засоби детермінації народної мудрості 
(дума, балада, легенда, поговірки, прислів’я, пісня казка, тощо) і 
наведені їх світоглядно-мотиваційні соціокультурні визначення дають 
підстави стверджувати, що народна мудрість безпосередньо пов’язана з 
визначальними рисами народного характеру, особливості якого вона, 
власне, і відтворює у невичерпній сукупності формулювань. Звідси – 
наявність у її змістовній частині потужних загальнолюдських 
характеристик, основою яких є спільність психофізіологічних типів 
(архетипів), модифікаціями яких є соціальні характери, що відповідають 
специфіці суспільного буття кожного народу. Це дає змогу говорити про 
об’єктивний дух загальнолюдської історії як незаперечну усталену 
соціокультурну реальність, зміст якої є необхідною умовою створення 
загальносвітової цивілізації. 

Багатство душевного складу українського народу, його духовна 
енергія втілились у багатожанрові форми вираження мудрості. В них 
знайшов своє втілення багатовіковий досвід народу, його суперечлива 
доля, зумовлена як об’єктивними чинниками, серед яких геополітичне 
положення країни, так і суб’єктивними, до яких ми відносимо 
драматичний душевний склад, вимірюваний різнобічними 
спрямуваннями інтересів, бажань, сподівань, настроїв, відчувань, 
ідеалів, недостатньо впорядкованих раціональним мисленням, тому 
визначених інтуїтивно, отже, не завжди прогнозованих. 

Враховуючи очевидні глобальні проблеми сьогодення, необхідність 
долучення сучасної людини до скарбниці мудрості світоустрою, вічності 
                                           

1Див.: Конституція України. – К.: Україна, 1996. – 56 с. 
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народного буття вже не потребує особливого обґрунтування. Саме через 
таке органічне долучення не перерветься ланцюг буття історичного духу 
українського народу і, відповідно, не зникне його голос із 
загальнолюдського суголосся духу, він продожуватиме втілюватися в 
сучасних формах і способах функціонування народної мудрості. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ВІДНОСИН  
КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ  
ТА ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОГО  

ВЛАСНИКА, ГОСПОДАРЯ, ПРАЦІВНИКА 
 
У статті зроблено категоріальний аналіз поняття “власність”, 

визначено основні шляхи механізму реалізації відносин колективної 
власності, охарактеризовано проблеми формування відповідального 
власника, господаря, працівника, визначено особливості колективної 
власності в сільськогосподарських колективах. 

 
В умовах переходу до ринкових відносин в економіці України 

реформуються відносини власності, відбувається роздержавлення. Поява 
нових видів власності відіграє велике значення адже це сприяє розвитку 
ринкових відносин, нових видів господарювання. 

Україна, як і інші постсоціалістичні країни, перебуває сьогодні в 
процесі переходу від однієї економічної системи до іншої. Часто зміст 
цього періоду визначається як перехід від командно-адміністративної 
економіки до ринкової. Проте маємо зауважити, що західна економіка 
давно вже є не ринковим, а змішаним господарством, де держава відіграє 
значну роль в економічній системі; з іншого боку, командно-
адміністративна економіка також була змішаною, оскільки директивно-
планові зв’язки були доповнені товарно-грошовими відношеннями. Тому 
можна стверджувати, що протягом десяти років відбувається перехід від 
змішаної економіки одного типу до змішаної економіки другого типу, де 
в першому випадку основою слугували планово-директивні відношення, 
а в другому – ринкові. У даний час відбувається зміна політичної і 
державної системи, оновлення економічних основ суспільства, 
пристосування до вимог світового ринку, зміна духовно-культурних 
орієнтирів суспільства. Найважливішим фактором і метою змін, на 
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думку Данилова О.М., є ринковий характер системи, що виникає, тобто 
„змагальництво всіх можливостей суспільства”1. 

Реформування відносин власності передбачає здійснення комплексу 
правових, економічних, технічних і організаційних заходів, що мають 
відповідати характеру змішаної моделі економіки. Успішна реалізація 
цих заходів залежить від їх ретельного теоретичного обґрунтування, 
нормативного, правового, методичного забезпечення, правильного 
визначення напрямів та етапів реформування відносин власності; 
розробки економічного механізму їх регулювання. 

Спектр актуальних теоретичних і практичних питань сучасного 
розвитку економіки України досить широкий. Він зумовлений 
трансформацією української економіки, що передбачає якісне 
перетворення в суспільному виробництві, системі економічних відносин, 
в усій структурі відтворення – у виробництві, системі економічних 
відносин, розподілі, обміні і споживанні. В основі цих перетворень 
лежать відносини власності, що втілюють складну структуру й 
взаємодію її основоположних сторін, – привласнення, володіння, 
розпорядження й використання факторів виробництва. 

Різноманітність форм власності – об’єктивне економічне явище, що 
випливає з реальної складності й багатоплановості економічного життя 
суспільства. У процесі еволюційного розвитку багатогранних форм 
власності відбувається пошук  найбільш ефективних форм організації 
виробництва і на цій основі – шляхів соціально-економічного поступу 
суспільства. 

Дослідженню власності як основоположної економічної категорії 
завжди приділялася велика увага. Ще за часів античних цивілізацій 
категорію “власність” характеризували в соціально-економічному 
контексті. Так, Демокріт вбачав у приватній власності необхідну умову 
боротьби за існування2, а Платон – непорушність і стабільність власності 
вважав найважливішою умовою створення ідеальної держави3. За часів 
античності відношення і права розпорядження стали основою державної 
системи, сформувалось римське право, в основу якого покладено 
розпорядження, володіння, використання. 

Проблеми приватної власності розглядаються в працях А. Сміта. Так, 
зокрема, в “Дослідженні про природу і причинах багатства народів” він 
виступає проти великих землеволодінь, зазначаючи: “Де є велика 
власність – там велика нерівність. ...Багатство небагатьох передбачає 
злигодні багатьох”4. 

                                           
1 Данилов А.Н. Переходное общество. Проблемы системной трансформации. – Минск: 

Университетское, 1997. – С. 73. 
2 Всемирная история экономической мысли. – М.: Мысль. – 1987. – Т. 1. – С. 116. 
3 Платон. Законы. Собр. соч. Под ред. А.Ф. Лосева. – М.: Мысль. – 1972. – Т. 3. – Ч. 2. – 

С. 210-211. 
4 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1935. – Т. 2. – 

С. 249. 
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Підтримували приватну власність Д.С.Мілль, Д.Рікардо. І, навпаки, 
соціалісти-утопісти Т. Мор, Т. Кампанелла вбачали в приватній 
власності корінь зла, несправедливості та соціальної нерівності. 

Великої уваги питанням власності надавали Р.Оуен, Ш.Фурьє. На 
думку А. Сен-Сімона, категорія власності – історична, її характер 
змінюється з розвитком суспільства. 

Таким чином, невеликий екскурс в історію вивчення проблеми 
власності показує зацікавленість феноменом власності відомих 
філософів та економістів. 

Разом з тим і сьогодні постає питання вирішення комплексу проблем, 
пов’язаних з реалізацією різних форм власності в сучасних умовах 
розвитку економіки України. Протягом останніх десятиріч в економічній 
літературі велась своєрідна “битва цитат”, у якій прибічники 
протилежних точок зору, наприклад про те, що власність – це тільки 
юридична (В.Н.Черповець, А.К.Покритан, В.П.Шкредов та ін.), лише 
економічна категорія (А.М.Єрьомін, М.В.Колганов, М.Д.Колесов та ін.) 
робили спроби підкріпити свої висновки цитатами з робіт класиків 
економічної теорії. Так, В.П. Шкредов підтримував тезу про те, що 
власність – це лише юридична категорія, яка виступає як правове і 
вольове поняття. В своїй монографії “Економіка і право” він акцентує 
увагу на тому, що власність виступає “в якості системи реальних 
правовідносин, як юридична (вольова) форма вираження економічних 
процесів виробництва і відтворення”1. 

Подібну точку зору підтримує і А. Рябченко, який на сторінках 
журналу “Економіка радянської України” (1991 р.) висловив думку про 
те, що “форма власності відображає спосіб присвоєння, виступає його 
формою, але правовою, а не економічною. Нічого економічного ні в 
одній з форм власності немає”2. 

У відповідь на таке бачення власності маємо зауважити, що юридичні 
і правові категорії та норми відображають лише реальні економічні 
відношення. Відношення власності реалізуються через свої економічні 
форми, а право лише юридично закріплює об’єктивні економічні факти. 

На думку відомого дослідника відносин власності І.В.Лазні, 
необхідно розмежувати поняття “економічна форма реалізації 
власності”, під якою дослідник розуміє “фактичне привласнення 
(перетворення в належність) власником об’єктивних умов виробництва і 
безпосередніми виробниками відповідної кожному з них частини 
результатів виробництва”, і “економічні методи реалізації власності”, що 
трактуються як “способи, прийоми, конкретні економічні дії, за 
допомогою яких досягається поєднання факторів виробництва, 
використання об’єктивних умов виробництва та відчуження-

                                           
1 Шкредов В.П. Экономика и право: опыт экономико-юридического исследования 

общественного производства. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1990. – С. 4. 
2 Рябченко А. Формы собственности и способы присвоения при социализме // 

Экономика Советской Украины. – 1991. – № 3. – С. 22-29. 
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привласнення суспільством, колективами та індивідами новоствореного 
продукту”1.  

Таким чином, проаналізувавши стан розробленості проблеми в 
сучасній економічній науці, ми ставимо перед собою такі завдання: 
уточнити зміст категорії “власність”; визначити шляхи механізму 
реалізації відносин власності; охарактеризувати проблеми формування 
функцій відповідального власника, господаря, працівника; визначити 
особливості колективної власності в сільськогосподарських колективах. 

Поняття “власність” в “Економічній енциклопедії” визначається як 
“система об’єктивних відношень, що історично змінюються, між людьми 
в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання, які 
характеризують привласнення засобів виробництва і предметів 
споживання”2. 

Політекономічний словник трактує поняття власності як “відношення 
людей один до одного з приводу привласнення засобів виробництва і 
створюваних з їх допомогою матеріальних благ”3. 

Таким чином, на основі проведеного теоретичного аналізу 
визначення поняття “власність”, під ним розуміємо складну сукупність 
суспільно-виробничих відносин, що складаються між власниками 
виробництва та безпосередніми виробниками з приводу присвоєння 
умов суспільного виробництва та його результатів. 

Кожна з форм власності залежить від конкретних історичних умов. 
Тому, за словами авторів підручника “Основи економічної теорії”, коли 
дія факторів, що зумовили її виникнення, припиняється, то вона має бути 
замінена на іншу, прогресивнішу форму4. Разом з тим форми власності 
реалізовуються не в чистому вигляді, адже кожна з них несе в собі риси 
нового. 

Загальний зміст поняття “реалізація власності” утворює процес 
вилучення з об'єктів власності їх корисних властивостей або доходів у 
різних формах. Першим ступенем даного процесу є охоплення об'єкта 
власності реальними, економічними відносинами володіння, 
розпорядження і використання, тобто перехід власності з форми спокою 
(свого юридичного змісту) у форму руху – виробничі відносини, які 
утворюють економічний зміст власності. Другим ступенем механізму 
реалізації власності є перехід виробничих відносин у конкретні 
економічні форми (заробітну плату, прибуток, ренту, дивіденд, процент, 
маржу і т. д.), що є особливими формами доходу, в яких здійснюється 
реалізація відповідних об'єктів власності. Через ці доходи відбувається 
привласнення (купівля) суб'єктами власності нових економічних благ, 
тобто перетворення їх на своє надбання, що й утворює сутність процесу 

                                           
1 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. А.М.Румянцев. – М.: 

Сов. Энциклопедия, 1979. – Т. 3. – С. 11. 
2 Лазня І.В. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні: 

Автореф. дис…д-ра екон.наук. – К., 1997. – С. 570. 
3 Политическая экономия: Словарь / Под ред. М.И.Волкова и др. – 3-е изд., доп. – М.: 

Политиздат, 1983. – С. 404. 
4 Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Підручник. – 

К.: Вища шк., 1995. – С. 29. 
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реалізації власності. Тому єдність виробничих (економічних) відносин та 
їх конкретних економічних форм утворює цілісний механізм реалізації 
власності як відносин привласнення суб'єктами власності відповідних 
часток суспільного продукту. 

Індивідуалізація власності в межах акціонерної форми є основою 
демократизації економічних відносин в середині не тільки корпорації, а 
й усієї економічної системи суспільства, оскільки передбачає участь 
кожного акціонера як у самому процесі виробництва, так і в процесах 
володіння, розпорядження та використання умов і результатів 
виробництва свого підприємства. Будучи акціонером, співвласником 
підприємства, кожен працівник несе економічну відповідальність за 
результати господарської діяльності. Взявши це до уваги, можемо 
зауважити, що добробут члена кожного підприємства ставиться в пряму 
залежність від результатів його діяльності.  

Спільне майно – матеріальна підстава для колективних (спільних) дій 
і досягнення загальних підприємницьких цілей. Спільне майно – основа 
підприємства. Істотною рисою колективних підприємств є те, що 
утворюється колективна власність не як сума внесків окремих 
працівників, а як власність усього трудового колективу. Однак для 
забезпечення максимальної зацікавленості працівників в ефективній 
роботі підприємства, виникає необхідність персоніфікації власності, 
визначення частки кожного працівника в колективній власності. Таку 
персоніфікацію можливо реалізувати кількома шляхами: працівнику 
може бути відкритий особовий рахунок або видані цінні папери на суму 
його вкладу, іншими словами, відбувається акціонування колективної 
власності. Проте маємо відзначити, що права такого робітника, 
порівняно зі звичайним акціонером, суттєво звужені, оскільки він не має 
права продавати свою долю в колективній власності нікому, крім 
колективу підприємства і розпоряджається нею до звільнення з 
підприємства. 

Корпоративна (акціонерна) форма власності, на думку І.В.Лазні, є 
економічним феноменом, оскільки “вона є однією з форм приватного 
привласнення і приносить власнику акцій прибуток відповідно до їх 
вартості, а не до кількості вкладеної праці”1. Окрім того, за умови, коли 
власник акцій одночасно є  працівником підприємства, то на акції він 
отримує дивіденди, а за свою працю отримує заробітну плату. 
Враховуючи те, що акціонерна власність виникає як об’єднання 
приватних та інших власників, тобто вона стає інтегрованою, 
перетворюючи різних власників у колективного Лазня І.В. робить 
висновок, що акціонерна власність – “це специфічна власність, що 
поєднує індивідуалістичні і колективістські засади, тобто є приватно-
колективною”2. 

Відчуваючи себе власниками,  працівники проявляють підвищену 
цікавість  до покращення фінансового стану свого підприємства і тому 

                                           
1 Лазня І.В. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні: 

Автореф. дис…д-ра екон.наук. – К., 1997. – С. 16. 
2 Там само. 
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працюють старанно. На зарубіжних підприємствах колективної 
власності продуктивність праці в середньому на 10% вища рівня інших 
типів підприємств. Про це свідчать дані опитувань, проведених у США 
Національним центром по створенню колективної власності: 81% 
респондентів вважають, що в компанії, якими володіють самі робітники, 
приділяється значно більше уваги якості праці, ніж на приватних  
фірмах; 69% відповіли, що на підприємствах колективної власності люди 
працюють продуктивніше і старанніше, ніж на інших фірмах. Висока 
продуктивність праці і прибутковість підприємств пояснюється значною 
мірою, широкою підтримкою держави1. 

Колективне привласнення стимулює енергію, здібності, зацікавлене 
ставлення кожного до функцій, які вони виконують, до господарства, 
породжує високу мотивацію праці. Колективну власність ми можемо 
назвати трудовою, тому що вона ґрунтується на праці самого власника, 
який працює безпосередньо на себе. В особі власника поєднується  і 
відповідальний власник, працівник і господар-підприємець, що 
забезпечує йому економічний і юридичний суверенітет, свободу 
господарської діяльності і свободу вибору. Економічна свобода 
породжує економічну відповідальність за результати господарської 
діяльності. Економічна самостійність і відповідальність власника за 
збереження і збільшення своїх ресурсів у поєднанні з ринковими 
принципами породжують внутрішні високі мотиви до праці. На думку 
дослідників саме “відношення працівника до праці – найважливіший 
фактор, що впливає на ефективність виробництва, якість роботи і 
продукції. Від цього залежить ефективність використання виробничих 
ресурсів”2. 

На наш погляд, у сучасних умовах важливе значення для підприємств 
колективної форми власності має реалізація працівниками всіх прав 
власника: володіння, використання і розпорядження майном 
підприємства, виробленою продукцією й отриманим прибутком, а також 
участь в управлінні підприємством. 

Колективна форма власності створює реальні передумови для 
ефективного господарювання, цивілізованої організації праці, 
врахування можливостей і талантів кожного працівника, а відтак формує 
високі гарантії добробуту і всебічного розвитку кожного працівника. Всі 
таланти: перспективного менеджера, інженера, робітника найповніше та 
найкраще розкриваються в колективі, у якому панує дух співробітництва 
і взаємодопомоги, взаєморозуміння, високої відповідальності. Власність 
праці і виробництва можна вивести лише шляхом наукової абстракції. 
Насправді вони діалектично взаємодіють як праця і виробництво. Із 
власності праці, наприклад, акціонерної чи колективної, вона 
трансформується у власність виробництв (не слід забувати, що 

                                           
1 Керемецкий Я. Демократия на производстве и коллективная собственность в США // 

Вопросы экономики. – 1990. – № 9. – С. 137-138. 
2 Макаренко П.Н., Мельник Л.Л., Макаренко А.П. Концептуальная оценка потенциала и 

проблем частных и коллективных форм хозяйствования // Економіка АПК. – 1999. – № 11. 
– С. 51. 
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підприємства теж є власниками чи співвласниками на кооперативних чи 
пайових правах інших виробництв). І навпаки, власність виробництв 
шляхом діалектичного взаємопереходу стає власністю робітників, 
оскільки вони виконують його функцію. Звідси власність праці завжди 
проявляється через власність виробництва і навпаки. Тому власність 
робітника на його функції буде проявлятися лише через власність на 
засоби виробництва, що використовуються цими робітниками. У свою 
чергу, власність виробництва проявляється через володіння працею в 
формі його різних функцій, необхідних для створення кінцевої 
споживчої вартості. 

З проведеного нами аналізу стає зрозуміло, що відокремлюються 
завжди робітник і функція виробництва, а  усуспільненню підлягають 
функції праці і засоби виробництва, що становлять сутність виробничих 
відносин. Ці відносини в своєму розвитку завжди випереджатимуть 
економічні (трудові і виробничі) відносини власників, що й буде 
основою суперечностей між ними. Протиріччя ці природні, вічні і 
формою їх розв’язання в кожний момент буде становлення адекватних 
форм власності. 

Слід відзначити, що робота на колективному підприємстві сприяє 
подоланню відчуженості працівника від власності, адже будучи 
власником, працівник працює на себе. Ще в своїх працях К.Маркс 
відзначав те, що на колективному підприємстві не існує протилежності 
між працівником і капіталістом, між продавцем робочої сили і 
власником засобів виробництва, що її купує, оскільки за такої форми 
власності вони співпадають: “… в межах цих фабрик знищується 
протилежність між капіталом і працею, хоча на початку лише в такій 
формі, що працівники, як асоціація є капіталістами по відношенню до 
самих себе, тобто застосовують засоби виробництва для експлуатації 
своєї власної праці”1. 

Повна або часткова власність працівників підприємств отримує все 
ширші масштаби. Для достатнього рівня трудової мотивації працівникам 
компаній повинно належати не менше 25-30% усієї кількості акцій. Ці 
акції персоніфікуються між працівниками залежно від трудового внеску 
кожного з них. Більш широко потрібно практикувати залучення 
працівників до управління підприємством. Проте виконання цього 
завдання потребує обмеження розмірів підприємства, передусім, за 
чисельністю працівників. На підприємствах з невеликою кількістю 
працюючих є більше можливостей кожному працівнику брати участь в 
управлінні. Вирішення найважливіших питань виноситься на 
обговорення загальних зборів усіх членів трудового колективу. Із 
збільшенням кількості працівників можливість кожного брати участь в 
управлінні підприємством та прийнятті важливих рішень істотно 
зменшується. На колективних підприємствах, де працює кілька тисяч 
робітників фізично неможливо організувати загальні збори трудового 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. (в 50-ти томах). – М.: Политиздат, 1955-1981. – 

Т. 25. – Ч. 1. – С. 483. 
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колективу, а вибір делегатів від певної кількості працівників на 
конференцію колективу унеможливлює участь в управлінні, робить її 
формальною. 

При створенні колективу працівників-акціонерів на великих 
підприємствах керівництво ними може здійснюватися тільки через 
найманих професійних менеджерів, підконтрольних представницькому 
органу власників. Функція розпорядження на такому підприємстві 
значною мірою віддаляється від функції володіння. За такої умови 
працівник не буде відчувати себе господарем на підприємстві, його доля 
у власності складає незначну суму. Саме тому отримані дивіденди 
будуть лише додатковим джерелом прибутку. 

На прикладі підприємств колективної власності знаходить своє 
підтвердження закон про взаємний перехід кількісних і якісних змін. 
Наприклад, чим більшим буде підприємство, тим менша кількість 
працівників буде відчувати себе власниками засобів виробництва, які 
братимуть участь в управлінні підприємством. Звідси можемо зробити 
висновок, що оптимальними для функціонування колективної власності 
будуть дрібні і середні підприємства, на яких створюються ширші 
можливості для участі кожного працівника-власника в управлінні. 

Участь працівників підприємств у власності й управлінні формує 
нову культуру виробництва, демократизує його і в підсумку стає 
могутнім фактором підвищення ефективності виробництва. Власність 
працівників є однією та єдиною альтернативою номенклатурній 
приватизації з її авторитарними методами управління виробництвом. 

У сучасних умовах процес праці означає тісне поєднання 
індивідуального з колективним. Кожен працівник, який має певну 
професію, використовує специфічні засоби виробництва, ставить перед 
собою конкретну мету і т. ін., тобто його праця є індивідуальною. Проте 
переважна більшість людей працює в колективі, і результати діяльності 
окремого індивіда залежать від праці всього колективу (якість продукту, 
взаємодопомога, особливості керівництва тощо). Внаслідок цього 
виникає нова продуктивна сила, результати якої повинні бути 
колективною власністю, йти, передусім, на задоволення потреб 
(будівництво житла, розширення масштабів виробництва тощо). Частина 
результатів колективної праці повинна розподілятися між працівниками 
залежно від стажу, рівня кваліфікації та ін. Внаслідок цього в умовах 
демократичного суспільства, на думку С.Мочерного, діє закон єдності 
колективної праці і колективної власності, який найповніше діє на 
трудових колективних підприємствах1. 

У розвинутих країнах світу межі привласнюваних найманими 
працівниками об’єктів власності поступово розширюються. Крім 
домашнього майна, частина з них стає власниками засобів виробництва 
(у формі цінних паперів), грошових вкладів. Проте розвиток рис 
людини-власника, як правило, відстає від розвитку рис людини-

                                           
1 Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Економіка України. – 1999. – 

№ 1. – С. 77. 
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працівника, що поглиблює суперечності закону єдності праці і власності. 
Вони виявляються в суперечності потреб людини-працівника і людини-
власника у структурі економічних потреб. 

Нині у розвинутих країнах світу, за словами С.Мочерного, 
відбувається формування працівника, якому притаманні такі основні 
риси: високий професійний рівень, творчі здібності, які дістають свій 
прояв у відчутті нового, здатності критично оцінювати досягнуті 
результати, бачити недоліки і знаходити шляхи їх усунення, у бажанні 
постійно підвищувати свій рівень освіти та кваліфікації, у наявності 
багатопланової кваліфікації тощо; економічне мислення, що зумовлює 
уміння визначати оптимальні шляхи підвищення ефективності 
підприємства, галузі і т. ін., оволодіння найновішими прийомами 
технологічних, проектно-конструкторських розробок, високу техніко-
технологічну культуру, орієнтацію на найраціональніше використання 
економічних та природних ресурсів і т.д.; добра підготовка до 
організаційної та управлінської діяльності (знання найновіших методів і 
форм організації праці, вміння ефективно організовувати працю 
трудового колективу, контактувати з партнерами тощо); вироблення 
певних психологічних якостей (цілеспрямованості, сумлінності, 
працьовитості, психологічної стійкості)1. 

Відомо, що переважна більшість селян світу поєднують у собі 
власника, господаря, працівника у власному господарстві. Тому, на 
думку О.Онищенка, що “і наші сучасні селяни, хоча й виховувалися в 
умовах колективного господарювання, психологічно не сприйматимуть 
відділення в їх особі статусу працівника від статусів власника і 
господаря, яке має місце в господарських товариствах”2. 

При реформуванні господарств у нові підприємницькі структури 
основна увага, на нашу думку, повинна акцентуватися на зміні статусу 
селянина та забезпечення йому прав господаря, власника, підприємця. 
Основним критерієм при цьому повинна стати форма власності. 
Характерною ознакою нових господарських структур з колективними 
формами господарювання є персоніфікація майнових відносин у 
поєднанні з різними формами праці й організації виробництва: 
господарські товариства, кооперативи, асоціації, спілки тощо. Адже з 
цим пов’язано становлення нових мотивів виробничої діяльності. Адже 
робота в таких структурах змушує працювати не лише руками, а й 
головою. 

Серед різноманітних форм організації праці в 
сільськогосподарському виробництві  завжди значну роль відігравали 
виробничі колективи. На нашу думку, підвищувати ефективність 
виробництва можна лише за умови появи якісно нового типу виробника, 
який поєднуватиме в собі функції власника, керівника і безпосередньо 
виробника, адже лише об’єднання  функцій власності, праці та 
управління в одній особі створює додатковий імпульс до ведення 

                                           
1 Там само. 
2 Онищенко О. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: оцінка положень 

формування і функціонування // Економіка України. – 1999. – № 1. – С. 64. 
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виробництва найефективнішим способом.  Найближче до цього, за 
словами В.А.Пуліма та В.П.Рябоконя, селянські (фермерські) 
господарства, які “тісно пов’язані із сім’єю, з внутрішніми 
матеріальними і духовними потребами, з її прагненням до відтворення, а 
це перетворює таке господарство у специфічну форму 
життєзабезпеченості та надає йому необхідну в даний момент соціальну 
спрямованість найефективнішим методом: прагненням змінити в 
сімейному бюджеті співвідношення між споживанням і 
нагромадженням”1. 

Реформа сільськогосподарського сектору, що здійснюється нині, 
покликана, на наш погляд, насамперед створити на селі прошарок 
ефективних власників, які будуть спроможними, використовуючи 
фінансові, трудові та матеріальні ресурси, виробляти достатню кількість 
конкурентоспроможної продукції. 

Таким чином, за умови добросовісного, творчого ставлення до 
праці, раціонального використання засобів і результатів діяльності 
підприємства колективної власності мають значні переваги над іншими 
формами господарювання, адже саме за такої форми організації 
підприємства в одній особі поєднується і власник, і працівник, і 
господар. 

Основна мета сучасних економічних реформ, на нашу думку, має 
полягати в створенні такої системи відносин власності, за якої кожен 
працівник, зокрема, та трудовий колектив в цілому зможуть реалізувати 
себе як господарі, власники засобів і результатів виробничої діяльності. 
Для реалізації цієї мети потрібно подолати відчуження людини від 
засобів і результатів праці, сформувати почуття власника через 
вкладення працівником своїх заощаджень у діяльність підприємства, 
спрямовану на поліпшення показників виробництва, використання 
особистих заощаджень для розвитку колективної власності, підвищити 
соціальну активність працівників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Пулім В.А., Рябоконь В.П. Реформування сільськогосподарських підприємств і 

реалізація прав власності селянами // Економіка АПК. – 1999. – № 11. – С. 8. 
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Фісун А.О. (Сiмферополь) 

 
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ  

ФАХІВЦІВ І ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПОТЕНЦІАЛУ  
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Стаття присвячена вдосконаленню підготовки фахівців та 

використанню їхньої інноваційної діяльності для економічного 
піднесення. Якщо минуле століття було періодом формування підвалин 
економіки інноваційної діяльності, то ХХІ ст. відкриває нові, небачені 
раніше можливості для стрімкого зростання господарства тих країн, 
які зможуть оволодіти науковими звершеннями і мистецтвом широкого 
використання їх у виробничій практиці.  

 
I. Вступ (постановка проблеми). Розвиток інноваційного потенціалу 

і формування виробничої функції з використанням високих технологій 
вимагає удосконалення підготовки фахівців та органічного поєднання 
науки, підприємництва, менеджменту і державного регулювання з метою 
стимулювання процесу створення та впровадження нововведень, що 
зможе забезпечити стабільне економічне зростання. Реалiзацiя 
інноваційного потенціалу суспільства особливо актуальна в сучасний 
період переходу України до ринкової економіки.  

Досягнення будь-якого серйозного ділового успіху завжди пов’язане 
з новими науково-технічними розробками, раціональне використання 
яких дає змогу підприємцю перемогти своїх конкурентів у боротьбі за 
ринки збуту продукції, у досягненні економії собівартості її 
виготовлення, в одержанні економічного прибутку. Науково-технічні 
нововведення лежать в основі перебудови матеріального світу, а 
використання сукупного їх потенціалу в конкретному часовому відрізку 
може слугувати джерелом для здійснення стрибкоподібного 
накопичення матеріальних благ, які містять значно більше кількісних і 
якісних властивостей порівняно з традиційно існуючою базою. По суті 
науково-технічні нововведення – це реалізація творчості окремих людей 
або їх колективів. Чим складніше нововведення, тим більшої сукупності 
знань ідентичних і суміжних професій потребує його розробка і 
доведення до стадії впровадження. Частіше всього науково-технічні 
нововведення матеріалізуються у створенні вдосконалених зразків 
знарядь праці, у виготовленні споживчої продукції з підвищеними 
сукупними корисними властивостями, в заміні традиційних 
прогресивнішими технологічними процесами, що спричиняє 
необхідність відповідних змін в організаційних і управлінських 
системах.  

ІІ. Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Під 
інноваціями розуміють більш складні техніко-економічні явища, що 
містять у собі кілька комплексів нововведень, здатних кардинально 
змінювати виробничу функцію, надаючи їй більш потужного потенціалу. 
Іншими словами, інноваційні процеси є локомотивною дією, здатною 
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витягнути в єдиному русі кілька взаємопов’язаних ланцюгів 
економічного, підприємницького, управлінського характеру і 
спричинити революційний переворот у перебудові виробничої функції, 
що в комплексі стає джерелом різкого підвищення продуктивності праці 
й економічного зростання. Науково-технічні нововведення та 
інноваційні процеси, їх виробничий потенціал створюють відповідний 
рівень НТП, який у свою чергу є фундаментом для розробки і 
впровадження продуктивніших знарядь праці, новіших технологічних 
процесів, сучасніших зразків конкурентоздатної продукції порівняно з 
існуючими, традиційними. 

Ефективне використання заново створеного потенціалу нововведень 
та інновацій спричиняє наступний виток розвитку НТП, за якого 
виникають нові виробництва, галузі, пропорції та взаємозв’язки, що 
неодноразово освiтлювалось у працях вчених-економiстiв1. Діалектика 
розвитку всіх складових НТП має закономірний характер і в історичному 
аспекті відтворюється в поступальному накопиченні потенціалу 
науково-технічних нововведень та інновацій. Разом з цим ускладнюється 
структурний зміст останніх, викликаючи необхідність створення 
науково-дослідних інститутів, проектно-конструкторських установ та 
експериментальних організацій, що спеціалізуються на розробці й 
обслуговуванні функціонування зразків нововведень та інноваційних 
процесів. Тобто розробка нововведень та інновацій з плином часу 
набуває більшою мірою характеру суспільної творчості порівняно з 
ранніми етапами історичного розвитку, коли у відкриттях і 
нововведеннях більшу роль відігравали індивідуальні здібності й 
таланти окремих особистостей. Закономірно, що суспільна творча 
діяльність вимагає використання також досконаліших форм координації, 
менеджменту та державного регулювання інноваційними процесами, які 
різняться між собою залежно від низхідної чи висхідної тенденції 
економічної динаміки. 

ІІІ. Постановка завдання. Економічна криза, спад виробництва і 
його депресивний стан спричиняють звуження попиту на 
підприємницьку діяльність та скорочення зайнятості 
висококваліфікованої робочої сили. Крім того, низький техніко-
організаційний рівень вітчизняних підприємств, їх неритмічне 
функціонування і банкрутства не дають можливості студентам, 
передусім, технічного та економічного фаху отримувати повноцінні 
практичні навички, що саме по собі впливає на погашення творчого 
підприємницького потенціалу. Ринкові ж умови господарювання 
ставлять підвищені вимоги до реалізації творчих здібностей фахівців, 
працюючих на підприємствах, що потребує вдосконалення й 
використання їхніх знань у практичній діяльності. 

ІV. Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні в 
процесі навчання доцільно особливу увагу надавати вмінням студентів 

                                           
1 Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка 

України. – 2001. – № 11. – С. 4-13. 



Україна – економіка 
 

 323

практично використовувати теоретичні знання через систему широкого 
залучення їх до участі в лабораторних роботах, семінарах, конференціях. 
Зокрема, у вищих навчальних закладах (ВНЗ) необхідно впровадити 
вивчення таких дисциплін як “Основи наукових досліджень” і 
“Організація інноваційної діяльності” та створити умови для тісної 
співпраці фахівців зі студентами з метою адаптації їх до виробничих 
потреб і подальшого отримання відповідної посади. 

Інтенсифікація використання на підприємствах новаторських ідей 
працівників акумулюється в різних напрямах (див. рис. 1): у модернізації 
і підвищенні автоматизації устаткування, що функціонує, що сприятиме 
зниженню питомих витрат живої й уречевленої праці; в економії 
основних і допоміжних матеріальних ресурсів завдяки впровадженню 
безвідхідних технологій і дотримання режиму економії на всіх стадіях 
виробничого процесу; у впровадженні організаційних нововведень, 
спрямованих на використання переваг поточного виробництва, групових 
методів обробки виробів, підвищення спеціалізації, попередження 
причин виникнення браку, досягнення оптимальної потужності та 
усунення диспропорцій між окремими взаємопов’язаними цехами, 
дільницями підприємства, що сприятиме суттєвому зниженню 
матеріальних і трудових витрат. 

Посилений пошук ідей у сфері зростання якісного потенціалу 
продукції, підвищення рівня техніко-технологічної бази виробництва та 
зниження матеріальних і фінансових витрат вимагає створення системи 
мотивації подальших організаційно-технічних розробок для зростання 
ефективності виготовлення й збуту продукції. Така система мотивації 
робітників використовується на всіх етапах організації виробничого 
процесу від підготовки сировинних матеріалів для запуску її у 
виробництво до збуту виготовленої продукції. У цьому контексті 
справедливим є висновок менеджерів японської фірми “Соні 
корпорейшн”, що ніхто не зможе краще вдосконалити виробничу 
операцію, ніж робітник, який кожен день її виконує. Тому основним 
завданням менеджерів є створення таких умов на підприємстві, за яких 
розкривались би творчі здібності працюючих (не чекаючи вказівок 
зверху) для вдосконалення виробничих процесів на основі аналізу 
негативних факторів та розробки методів їх усунення. Подібний процес 
має закономірність відтворюватись постійно на вищому рівні 
досконалості. 

Розвиток ринкових відносин спонукає до пошуку виробничих 
резервів на всіх етапах переробки продукції, що потребує організації на 
підприємствах науково-конструкторських і експериментальних відділів, 
секторів, лабораторій із забезпеченням їх необхідними приладами та 
інструментами. Для масового впровадження організаційно-технічних 
нововведень на підприємстві доцільно поставити оплату праці й 
соціальне стимулювання в безпосередню залежність від внеску 
працівників в інноваційну діяльність. 

Такий організаційно-технічний моніторинг завжди стає ефективним 
джерелом для подальшої генерації творчих ідей. Позитивна репутація 
фірми щодо розвитку нововведень сприяє залученню активного творчого  
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потенціалу працівників, що дає зворотній зв’язок, коли локальний 
успіх народжує помножений загальний успіх фірми1. 

Для повноцінного розвитку інноваційних процесів у масштабах 
України вкрай необхідна тісна взаємодія системи “наука - виробництво” 
з владними структурами, яка реалізує себе у створенні комплексної 
державної програми економічного зростання. Державна програма 
трансформується в програми економічного розвитку окремих регіонів, 
районів, промислових центрів тощо. Інструментами проведення в життя 
такої програми є фінансово-кредитна, податкова, цінова, інвестиційна та 
амортизаційна сфери політики, спрямовані на iнтенсифiкацiю 
інноваційної діяльності2. Проводячи курс на iнтенсифiкацiю інновацій, 
державне регулювання створює сприятливе інфраструктурне 
середовище для формування ринку нововведень, який поділяється на дві 
частини: ринок інноваційного продукту i ринок висококваліфікованої 
робочої сили. Такі ринки мають свої специфічні суб'єкти попиту i 
пропозиції. Орієнтація створених нововведень на масове їх тиражування 
для потреб виробництва посилює роль науки у формуванні ринку 
інноваційного продукту, що диференціюється на ринки знарядь праці, 
ресурсозберігаючих технологій та конкурентоспроможної споживчої 
продукції. 

Створення інноваційного продукту неможливе без включення в 
ринкову систему висококваліфікованої робочої сили, яка насправді є 
творцем нововведень, розроблюваних науково-дослідними 
академічними, галузевими та прикладними інститутами, проектними, 
експериментальними установами та ВНЗ. Передумовою створення ринку 
нововведень у країні є не тільки підготовка вчених, підприємців, 
спецiалiстiв високої категорії, а й розвиток наукоємних організацій з 
необхідним забезпеченням їх засобами праці для досліджень i 
експериментів та інформаційними технологіями. 

Науково-технічною базою для досліджень є лабораторні корпуси, 
iнформацiйно-обчислювальнi центри, маркетингові i патентні відділи та 
сектори обґрунтувань економічної ефективності нововведень. 
Експериментальну базу випробувань нововведень складають полігони, 
стенди, заводи з виготовлення дослідних зразків нової техніки з 
наступною їх передачею у промислове освоєння. Створення відповідної 
інфраструктури ринку нововведень сприяє значному збільшенню попиту 
на висококваліфікованих спецiалiстiв. В умовах технiчних зрушень в 
економічній кон’юнктурі завдяки широкому впровадженню нововведень 
у виробничу практику така залежність набуває тенденції стабільного 
зростання попиту на висококваліфіковану робочу силу: техніків, 
технологів, економістів тощо. 

 

                                           
1 Тоехиро К. Стратегия и структура японских предприятий. – М.: Экономика, 1987. – 

284 с. 
2 Александрова В. П. Формування державних науково-технічних програм та 

стимулювання їх реалізації // Проблеми науки. – 1998. – № 9. – С. 8-10. 





Україна – економіка 
 

 327

V. Висновки з даного дослідження. Фактор праці завдяки його 
специфічним особливостям має унікальну можливість сприяти 
зменшенню вартості інших виробничих факторів i тим самим 
пом'якшувати їх вплив на підвищення цін та розвиток інфляції. Такою 
унікальною можливістю найбільшою мірою володіє сегмент ринку 
висококваліфікованої робочої сили, здатної знижувати рівень 
уречевленої праці завдяки створенню ресурсозберігаючих технологій, 
досягненню високих якісних показників продукції та забезпеченню 
підвищення потужності, ремонтоздатностi, довговічності знарядь праці в 
експлуатації. 

Тоді згідно з кількісною теорією грошей відбудуться наступні 
зрушення в економічній системі: зниження цін на товари; збільшення 
доходів господарюючих суб’єктів; формування суспільного фонду 
накопичення; розширення інвестиційного простору; підвищення 
добробуту i соціального забезпечення населення. 

Таким чином, стимулюючи високу зайнятість працездатного 
населення, підвищуючи професіоналізм трудових ресурсів, готуючи 
армію спецiалiстiв високої квалiфiкацiї, держава забезпечує умови для 
створення ринку нововведень, досягнення потенційного ВНП та 
зниження інфляції. 
 
 

Клімагіна І.І. (Біла Церква) 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
У статті досліджується правове регулювання видатків місцевих 

бюджетів на соціальне забезпечення. Мова йде про розподіл 
повноважень між державою та органами місцевого самоврядування. 
Автор вважає, що належне виконання місцевою владою своїх функцій 
залежить від рівня її фінансової автономії. 

 
Досвід свідчить, що головною функцією держави в сучасній 

економіці є здійснення комплексу узгоджених заходів економічної 
стратегії й тактики. Загальна мета застосування державного впливу на 
економіку полягає в тому, щоб розглядати людину як мету виробництва, 
примусити економіку функціонувати як фактор розвитку людства, а не 
людину – як фактор виробництва, надати ринковій економіці “ринкового 
обличчя”1. 

Хронічна незбалансованість та низька ефективність державних 
фінансів, що зберігаються і під час економічного зростання, зумовлені 
системними помилками бюджетної політики, її суто фіскальною 
спрямованістю. Має відбутися соціальна переорієнтація економічної 

                                           
1 Орлюк О. П. Фінансове право. Навч. посібник. – К.: Юрінінком Інтер, 2003. – C. 75. 
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політики. Зокрема, у соціальній сфері головними завданнями мають 
стати цілеспрямоване забезпечення надійних передумов реалізації прав і 
свобод громадян у всіх їх виявах, утвердження середнього класу – 
основи політичної стабільності та демократизації суспільства, значне 
обмеження загрозливої диференціації доходів населення та подолання 
бідності. Визначальним у подоланні бідності є соціальний захист 
найменш забезпечених верств населення. 

Соціальний захист – це категорія розподільчих відносин, продукт 
ринкової економіки. В умовах державної власності їй немає місця у 
взаємовідносинах держави й населення, оскільки держава не може 
захищати громадян від самої себе. 

Поняття “соціальний захист” містить більше політичного змісту, ніж 
економічного. З’явившись у процесі мітингових баталій різних 
політичних сил, воно увійшло до законодавчої та економічної лексики, 
не піддаючись суворій перевірці на зміст. Захист – це дія, що може не 
відбутися без волі захисника і завжди залежить від нього, через 
відсутність можливостей вона може залишитися лише наміром.  

Тим часом кожному громадянинові потрібні соціально-економічні 
гарантії, закріплені законодавчо. В іншому випадку не можна досягти 
соціального миру між населенням, державою і підприємцями, а отже, й 
економічної стабільності в країні. Соціально-економічні гарантії мають 
здійснюватися за трьома основними напрямами. Перший полягає в тому, 
що держава повинна гарантувати кожному громадянину, зайнятому 
трудовою діяльністю, нормальний рівень добробуту через мінімальний 
рівень заробітної плати, помірні податки і невтручання в 
підприємницьку діяльність. 

Другий напрям – це задоволення пріоритетних потреб суспільства, 
які держава не може довірити кожному громадянину самостійно. До них 
належать потреби у здобутті загальної освіти, вихованні дітей і підлітків, 
проведенні культурно-освітньої роботи, підготовці кадрів, організації 
охорони здоров’я і розвитку фізичної культури членів суспільства. 
Держава законодавчо гарантує задоволення перелічених потреб за 
рахунок бюджету, у мінімально достатніх розмірах, у формі безплатних 
послуг. Співвідношення таких послуг завжди повинно поєднуватися з 
розміром стягуваних з громадян прямих і непрямих податків. Це також є 
умовою соціальних гарантій. 

Третій напрям має на меті вирівнювання рівнів життя окремих груп 
населення, недостатня забезпеченість яких пов’язана переважно з 
причинами, що не залежать від їхніх трудових зусиль. Такими 
причинами можуть бути підвищене навантаження утриманців на 
працездатних; стан здоров’я; вік; втрата роботи; кризові явища в 
економіці. У цьому випадку формами задоволення відповідних потреб 
можуть бути пенсії, допомога, стипендії, грошові виплати, їх індексація, 
матеріальна допомога, пільги з податків, платежів і послуг. Наведені 
форми соціальних гарантій сприяють тому, що стають можливим 
підтриманням життєвого рівня, а також сприяють розвитку здібностей 
людини незалежно від її матеріального становища, рівня заробітної 
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плати і впливу економічних та інших зовнішніх факторів по відношенню 
до громадян. 

Є ще одна проміжна група соціальних гарантій, що містить усі 
можливі пільги. Їх частка незначна, а динаміка потребує окремого 
дослідження1. 

Взагалі гарантії держави полягають у тому, що вона, по-перше, 
створює умови для самозабезпечення життєво необхідними благами, для 
задоволення власних потреб; по-друге, вилучаючи у громадян частину 
створеного ними національного доходу, повертає їм (поза зв’язком з 
вилученою частиною) блага і послуги у формі освіти, дошкільного 
виховання, охорони здоров’я, культурного обслуговування, соціального 
страхування і забезпечення; по-третє, за рахунок вилучення у громадян 
частини національного доходу надає певну кількість благ і послуг тим 
громадянам, які за фізичними даними неспроможні самі забезпечити 
себе всім необхідним (пенсії інвалідам з дитинства, утримання будинків 
для інвалідів і людей похилого віку, надання різних видів допомоги). 

В умовах незалежної держави створення національної системи 
соціального забезпечення населення має першочергове значення. 
Найважливішими напрямами створення цих гарантій є такі: 

реалізація прав громадян на працю та допомогу з безробіття; 
оплата праці та мінімальний розмір заробітної плати; 
підтримання життєвого рівня населення шляхом перегляду 

мінімальних розмірів основних соціальних гарантій в умовах зростання 
цін на споживчі товари і послуги; 

надання державної допомоги, пільг та інших видів соціальної 
підтримки малозабезпеченим громадянам і сім’ям, які виховують дітей; 

матеріальне забезпечення по досягненню пенсійного віку, тимчасової 
чи постійної втрати працездатності, втрати годувальника тощо. 

Здійснення перелічених заходів потребує чіткого визначення джерел 
їх фінансування. Держава має забезпечувати за рахунок бюджетних 
коштів лише мінімально гарантований рівень медичного, культурного, 
побутового й соціального обслуговування населення насамперед 
найменш соціально захищених громадян. 

Однією з форм соціального забезпечення населення є соціальне 
страхування, а саме: на випадок безробіття; медичне; від нещасних 
випадків на виробництві; пенсійне. 

Під безпосередньою опікою держави перебувають найуразливіші 
верстви населення (діти, пенсіонери, інваліди, малозабезпечені сім’ї, 
безробітні). Захист їхньої купівельної спроможності здійснюється 
шляхом періодичного перегляду розміру пенсій та соціальної допомоги з 
урахуванням зміни споживчих цін. Для забезпечення принципу 
адресності в наданні такої допомоги 18 вересня 2004 року Кабінет 
Міністрів України прийняв постанову № 1215 “Про підвищення рівня 
пенсійного забезпечення” з 1 вересня 2004 року до пенсій, розмір яких (з 

                                           
1 Василик О.Д. Державні фінанси України. Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1997. – 

С. 193; Кравченко В. Місцеві фінанси України. Навч. посібник. – К.: Знання, 1999. 
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урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової 
допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації, 
інших доплат до пенсій, установлених законодавством) не досягає 
прожиткового мінімуму на 2004 рік для осіб, які втратили 
працездатність (284,69 грн.), встановлюється щомісячна державна 
адресна допомога (дотація). 

Також прийняті у 1994 р. Закони України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”; “Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, 
зосередили увагу уряду, Міністерства соціального захисту, Міністерства 
оборони, Міністерства фінансів та їх органів на місцях на організацію 
виконання вищезазначених Законів. 

Визначальним напрямом розвитку допомоги сім’ям з дітьми є 
зростання їхніх грошових доходів за рахунок системи державної 
допомоги. Одним з важливих елементів цієї системи є Закон України 
“Про державну допомогу сім’ям з дітьми”. Ним передбачено часткову 
компенсацію втрат у заробітку одному з членів сім’ї, тимчасово не 
зайнятому в суспільному виробництві у зв’язку з доглядом за дитиною 
віком до 3-х років. У межах цього Закону фінансування державної 
допомоги сім’ям з дітьми провадиться з фонду соціального страхування, 
Пенсійного фонду та з коштів державного і місцевого бюджетів. 
Основним джерелом фінансування є кошти місцевих бюджетів. 

Але місцеві бюджети залежать значною мірою від повноважень, які 
мають здійснювати органи місцевого самоврядування. Саме витрати на 
виконання цих повноважень визначають рівень коштів, необхідних для 
фінансування бюджетів. 

Закон від 12 травня 1997 року “Про місцеве самоврядування в 
Україні” є першою спробою дати чітке визначення повноважень органів 
місцевого самоврядування. А в 1994 р., держава передала на 
обслуговування органами місцевого самоврядування певну кількість 
соціальних послуг, фінансування будинків для людей похилого віку, 
субсидування їдалень та будівельних кооперативів. Містам обласного чи 
республіканського значення держава передала у власність заклади 
охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг, культури, міського 
транспорту, міських доріг та інші служби, що знаходилися на їх 
територіях. Безсумнівно, це було необхідно для процесу децентралізації, 
проте одночасно це потягло за собою збільшення поточних витрат 
відповідних місцевих бюджетів1. Але через відсутність законодавства, 
чіткої концепції щодо відповідних повноважень держави та органів 
місцевого самоврядування різних рівнів, повноваження, що мають 
сьогодні територіальні громади, залишаються залежними від рішень 
вищої влади та від питання доцільності. Зокрема, це стосується функцій, 
переданих на виконання місцевим бюджетам без відповідного виділення 
коштів для їх забезпечення. 

                                           
1 Жерар Марку. Фінанси місцевих бюджетів України. – Рада Європи, програма 

ADACS, 2001. 
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Бюджетний кодекс уточнює розподіл повноважень, вказуючи, на які 
бюджети мають зноситися відповідні видатки (ст. 81-90), що не 
виключає можливості передачі здійснення цих видатків іншими 
органами управління. Стаття 81 розрізняє, таким чином, три типи 
видатків на здійснення повноважень за рахунок коштів державного 
бюджету та місцевих бюджетів: видатки державного бюджету, які не 
можна передавати; видатки, визначені функціями держави, які можна 
передавати; та видатки на реалізацію прав і обов’язків Автономної 
Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий 
характер та визначені законами України. На цій основі стаття 86 
визначає розмежування видів видатків між місцевими бюджетами з 
урахуванням критеріїв повноти надання послуги й наближення її до 
безпосереднього споживача. Виділяють три групи видатків: 

1) видатки по наданню соціальних послуг, гарантованих державою, 
розташованих найближче до споживачів, що здійснюються з бюджетів 
сіл, селищ і їх об’єднань; 

2) видатки на надання основних соціальних послуг, гарантованих 
державою для всіх громадян України, що здійснюються з бюджетів 
районів та незалежних міст; 

3) видатки на надання соціальних послуг, гарантованих державою 
окремим категоріям громадян, чи видатки, пов’язані з особливими 
програмами, потреба в яких існує у всіх областях, і які здійснюються з 
бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. 

Але слід зазначити, що визначення в бюджетному кодексі є досить 
нечіткими, особливо щодо другої та третьої групи видатків. Путівник по 
бюджетному кодексу України дає більш задовільні визначення: 

1) селищам, селам та іншим населеним пунктам відповідають 
видатки суто місцевого значення (дошкільна та початкова освіта, 
первинна медична допомога), при цьому зазначається, що в містах 
районного значення із середніми школами та районними лікарнями чи 
культурними закладами саме районні бюджети відповідають за їх 
утримання; 

2) видатки, користувачами яких є ширше коло ніж чисто місцеве, 
покриваються бюджетами районів та міст обласного значення (загальна 
середня освіта, загальна медична допомога, спеціалізовані установи 
соціального захисту, такі як будинки для громадян похилого віку); 

3) видатки, що можуть потенційно зачіпати все населення області, чи 
видатки на окремі категорії громадян покриваються з обласних бюджетів 
чи бюджету Автономної Республіки Крим1. 

Міста обласного значення та райони надають обов’язкові соціальні 
послуги за рахунок виділених державою субвенцій. Дані видатки слід 
розуміти як сукупність видатків, виділених на відповідні послуги, 
включаючи видатки на персонал та інвестиційні витрати. Але 

                                           
1 Бюджетні взаємовідносини між областями та територіальними громадами у 

Російській Федерації. – Страсбург, Рада Європи, програма АDACS. 
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бюджетний кодекс передбачає, крім цього, ще різні типи субвенцій для 
фінансування інвестицій (ст. 101-106). 

Усі ці положення відображають певний прогрес у процесі більш 
чіткого розподілу повноважень між державою та органами місцевого 
самоврядування різних рівнів, із тим лише застереженням про 
переважання державної адміністрації на рівні областей та районів. Але і 
в цьому питанні логіка бюджетного кодексу не відповідає точно логіці 
закону “Про місцеві самоврядування”. Закон намагається, попри вище 
зазначених двозначностей, визначити широке коло власних повноважень 
територіальних громад у порівнянні з делегованими повноваженнями, 
прийманні на рівні міста, селища та села. Навпаки, за логікою 
бюджетного кодексу обрахування видатків на виконання здійснюваних 
повноважень (ст. 80-90) враховуються при визначенні обсягу державних 
меж бюджетних трансфертів у доповнення до податкових чи інших 
доходів, передбачених законом для покриття видатків на рівні 
визначених норм, розрахованих на національній базі. Крім того, 
бюджетний кодекс визначає сукупність видатків місцевих бюджетів, що 
не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 
Тому ці видатки мають фінансуватися виключно з власних доходів 
місцевих бюджетів, інших ніж закріплені доходи (ст. 91). А ці видатки 
стосуються не зовсім незначних функцій, а дорожнього господарства, 
місцевого громадського транспорту, програм соціальної допомоги, 
місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства (все це 
сказано в дуже загальних термінах, але в інших статтях цього немає). 
Йдеться про видатки місцевих бюджетів узагалі, а не спеціально міст, 
селищ чи сіл, тобто це стосується також районів та міст обласного 
значення. Отже, мабуть, слід розуміти, що це й є сфера власних 
повноважень органів самоврядування, тоді як решта повноважень 
принаймні деякі з них, є функціями держави, що виконуються органами 
місцевого самоврядування, але режим яких є різним і залежить від 
способу фінансування та контролю, здійснюваного вищим органом 
влади. 

Отже, закон “Про місцеве самоврядування в Україні” включає 
розподіл повноважень на власні повноваження органів місцевого 
самоврядування і делеговані, хоча бюджетний кодекс містить тільки 
класифікацію видатків. 

Читаючи Бюджетний кодекс, можна було б зробити висновок, що 
справжніми видатками місцевих бюджетів є видатки, записані в статті 
91, що не враховуються статтею 88, 89. Таке тлумачення може 
ґрунтуватися на тому факті, що видатки, перераховані в статті 91, часто 
характеризуються самим законом як видатки “місцевого значення”, а 
також на місцевому характері доходів, зазначених у статті 89. Проте 
стаття 86 про критерії розмежування видів видатків між місцевими 
бюджетами характеризує видатки кожного виду як такі, що відповідають 
“соціальним послугам, гарантованих державою”, у тому числі й ті, що 
записані в статті 91. Проте Верховний Суд України вважає, що виплата 
заробітної плати вчителям входить до місцевої компетенції. 
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По мірі того як, починаючи з 2002 р., застосовуються повністю 
положення про різницю між видатками, що враховуються і не 
враховуються при визначені трансфертів, з’являються й інші труднощі. 
Дійсно, функції, що відповідають нарахованим видаткам, визначаються 
тільки їх місцевою значимістю, тому цілком можливо, що органи 
місцевого самоврядування будуть намагатися надати деяким місцевим 
об’єктам значення більш ширшого, ніж просто місцеве для їх врахування 
при обчисленні трансфертів. Таке можливо для соціальних програм, 
культурних та художніх програм, підтримки кіно й засобів масової 
інформації, спортивної діяльності, будівництва доріг та інших, що мають 
тільки місцеве значення. Їх вартість не враховується при визначенні 
обсягу трансфертів. Але якщо їх значення перевищує місцеві рамки, то 
вони входять до прогнозного плану 89 статті, і тоді їх вартість 
враховується при визначенні трансфертів.   

І саме в процесі будівництва місцевих фінансів в Україні має бути 
враховано важливу закономірність, що засвідчує взаємопов’язанність 
функцій місцевої влади та рівня її фінансової автономії. Цю 
закономірність можна визначити таким чином: обсяг фінансової 
компетенції місцевої влади має відповідати функціям і завданням, що 
покладаються на місцеві органи влади. 
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УКРАЇНА – РЕЛІГІЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дементьєва В.В. (Краматорськ) 

 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА:  

РОЗКОЛ ДОБИ МЕЖИЧАССЯ 
 
У статті досліджуються актуальні в політичній та історичній 

науках проблеми розколу православної церкви в Україні, висвітлені 
основні фактори церковного конфлікту, його рівні, функції, межі 
здійснювання, а також продемонстровані механізми політизації церкви 
для досягнення будь-яких політичних цілей.  

 
Аналіз церковного розколу доби межичасся, тобто доби становлення 

державностi в Україні, багато дослідників (В. Анісімов, Р. Южаков, 
В. Єленський, М. Кирюшенко, С. Осиновський, В. Перебенесюк, 
М. Рибачук, О. Уткін, О. Шуба та ін.) починають з пошуку політичних 
факторів дестабілізації релігійного життя в країні. При цьому політика 
визнається як початковий фактор розколу. Так ряд компетентних 
дослідників у галузі релігієзнавства, державно-адміністративних 
працівників, які займалися релігійною проблематикою, після проведення 
експертного аналізу релігійних розколів дійшли висновку, що причини 
релігійної нестабільності в Україні в процентному співвідношенні такі: 

боротьба за право володіння культовими спорудами і майном – 88%, 
втручання політичних партій і громадських організацій – 60%, 
некомпетентність місцевих органів влади – 56%, 
загальна криза і поширення беззаконня – 36%, 
прагнення залучити віруючих інших церков – 32%1. 
Однак нам здається, не слід замикатися на цих фактах і бачити в 

усьому лише політичні інтереси. У церковному розколі важливу роль 
грає безліч факторів, серед них варто виділити наступні: 

Людський фактор 
Людський фактор в тому, хто і який церковний чин займає, у якому 

                                           
1 Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика // Тези третьої Міжнар. наук.-

практ. конф. – Тернопіль: НДІ “Проблеми людини”; Чернівці: КВГІ, 1995. – 210 с. 
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приході і ким служить, що може відбутися у випадку церковного 
об'єднання (деякі священики можуть, наприклад, втратити приходи, 
деякі єпископи – чини і т. д.). Цілий ряд архієреїв як у Києві, так і в 
провінції дуже зручно «вписалися» в ситуацію, різко підвищивши на 
початку 90-х років особистий рівень добробуту. Ці люди задоволені 
своїм становищем, і не бажають брати участь у будь-якій діяльності, що 
загрожує зміною існуючого стану речей. Людський фактор виявляється 
також на рівні особистих контактів високопоставлених ієрархів церкви з 
державними посадовцями різного рангу, та в особистих амбіціях глав 
деяких церков. 

Культурно-історичні фактори 
Ці фактори виявляються у величезній ролі церкви в історії України та 

в потребі встановлення історичної справедливості у співвідношеннях 
різних конфесійних утворень. Поряд з цим у суспільстві зростає потреба 
знайти загублені формули що надають сенс людському устрою, 
орієнтири і вищі цілі буття. Однак усі ці ідеальні категорії 
переломлюються в площині стику культур – латинської (західної) і 
греко-візантійської (східної), – осередком якого стала Україна. 

Географічний фактор 
Вплив географічного фактора на внутрішній православний церковний 

розкол виникає з того факту, що межі церков не завжди збігаються з 
кордонами держав. Багато православних храмів колишнього СРСР було 
розташовано на території України. Відмовитись від них Московському 
патріархату досить складно, тим більше, що тут мають місце і фінансові 
проблеми. 

Фінансово-економічний фактор 
Сучасна церква – це могутня фінансова імперія. Фактично кожен 

прихід – комерційне підприємство, діяльність якого зовсім непрозора і 
безконтрольна (з боку державних структур). Наприклад, гроші в 
церковну касу надходять не тільки через продаж релігійно-культових 
речей або за допомогою пожертв впливових спонсорів, а й через різні 
економічні підприємства та угоди. Відповідно до матеріалів досліджень 
Р. Южакова щодо проблем фінансової діяльності РПЦ, ця церковна 
структура «є головним співзасновником РАТ «МЕС», яке у середині 90-х 
рр. очолило список найбільших нафтових спецекспортерів. 

Під контролем РПЦ донедавна діяло АТЗТ «Артгемма» – 
підприємство, створене для огранювання алмазів». При цьому, 
«очевидно, що значна частина церковних фінансів протікає через 
«тіньові» економічні зони держав»1. Фінансово-економічна діяльність, 
звичайно, не є винятково прерогативою РПЦ. Українські церкви також є 
великими соціально-фінансовими структурами, у розпорядженні яких 
знаходяться колосальні людські ресурси і кошти, нерухомість, 
включаючи закордонну. Вони впливають на ЗМІ, тісно контактують з 
першими особами країни, беруть участь у різних фінансових угодах і 

                                           
1 Южаков Р. Еще раз о комплексе власти, Никоне и о Голубых патриотах // 

http://www.klimov.kiev.ua/ Books/KK/Kh-p04.htm 
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банківських операціях, що приносять ніким неконтрольовані доходи. 
Вони є конкурентами і (набагато рідше) партнерами по бізнесу, що не 
може не відбитися на взаєминах церков. 

Проте вищевказані фактори лише поглиблювали розкол 
християнських церков, але самі по собі вони не можуть розглядатися як 
причини розколу. Причини розколу варто шукати, виходячи з того, що 
церква є не тільки соціально-духовним, а й політичним суб'єктом. 
Можливо тому представники наукових кіл і духівництво готові визнати 
факт, що чисто релігійних, канонічних, обрядово-культових причин у 
жодному із сучасних церковних розколів немає, тобто залишається 
розглянути політичні фактори як домінанти посталої конфліктної 
ситуації в церковному середовищі. Для цього варто провести чіткий 
поділ між канонічною церковною діяльністю і неканонічною, тому що 
саме в сфері неканонічних дій розгортається політичне підґрунтя 
розколу.  

Відомо, що з самого початку канонічно дійсною була визнана в 
середовищі Православних Помісних церков УПЦ на чолі з Володимиром 
(Сабоданом). 

Найбільш скандальною інституцією в цьому сенсі довгий час 
вважалася УПЦ – Київський Патріархат. І завзяті поборники цієї церкви 
(Л. Кравчук, А. Гусєв, депутати М. Сирота, П. Шейко, В. Шишкін та ін.), 
і супротивники (В. Анісімов, депутати І. Дорошенко, С. Головатий, 
В. Івасюк та ін.) сходилися в одному – це досить політизована структура, 
але якщо перші сприймають цей факт у руслі позитивно-національних 
настроїв, то другі, – як фактор розколу і дестабілізації церковного життя 
України. Власне, однозначної думки з даного питання і не може бути. З 
одного боку, релігія часто в політичній історії виступала як основна 
складова легітимації влади і церква, як найбільш структурована і 
мобільна з релігійних інституцій, грала при цьому вирішальну роль. 
Однак в умовах багатопартійності, у епіцентрі боротьби за владу 
різноспрямованих політичних сил виникла нестандартна для історії 
православної церкви ситуація. Необхідність легітимізувати зовсім різні 
політичні проекти і дії, внаслідок яких виникає неузгодженість 
канонічних і політичних інтересів усередині самої церкви: канонічно 
церква має бути підлегла Московському патріархату, але як політичний 
суб'єкт, повинна функціонувати в інтересах української державності, 
тобто має бути Помісною. Створення структури УПЦКП, можливо, 
неминуча реакція на посталу ситуацію, а так само ще один факт на 
користь того, що церква – політичний суб'єкт – сама по собі в даному 
випадку несе потенції розколу. Особливо чітко це прослідковується в 
геополітичному вимірі. Тоді церковний розкол в Україні доби межичасся 
з'являється як великий політичний конфлікт: 

1) як складова геополітики великих держав (Константинополь – Рим); 
2) як вибір культурних або ціннісно-політичних орієнтирів (Москва – 

Київ – Львів); 
3) як інструмент релігійного фактора за політичними цілями 

(наприклад, підтримка деякими політичними партіями визначених 
церковних структур УГКЦ – націонал-демократів, УАПЦ – 
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американських політиків, УПЦКП – соціал-демократів і т.д.); 
4) як елемент регіоналізації України за конфесійними ознаками 

(Центр і Захід України – сфера найбільшого впливу УПЦ - КП і УАПЦ, а 
також УГКЦ, РКЦ; Південь і Схід – УПЦ, що перебуває в канонічній і 
молитовній єдності з Московською патріархією). 

На першому макрорівні відбувається зіткнення інтересів двох 
найбільших релігійно-цивілізаційних центрів Константинополя й Риму. 
Саме тому ситуація в Західній Україні дуже схвилювала на початку 90-х 
років східних патріархів. Наприклад, архієпископ Афінський і всея 
Греції Серафим виступив з обвинуваченням на адресу Папи Римського з 
приводу того, що той «користується трагічною ситуацією в Східній 
Європі, щоб зміцнити там позиції Ватикану»1. А Всесвітній патріарх 
Варфоломій I не виключив можливості повного розриву відносин з 
Римським престолом. «Ми засуджуємо дії уніатів, що знаходяться під 
юрисдикцією Римо-католицької церкви... експансія Ватикану в Східній 
Європі і Росії нанесла надто серйозний удар діалогу», – заявили 
предстоятелі Східних церков2. Таким чином, через геополітичні інтереси 
не виключене загострення відносин між центрами православ'я і 
католицизму. Активна діяльність Всесвітнього патріарха Варфоломія I 
по ліквідації внутріправославного розколу в Україні була пов'язана з 
розумінням того, що сам по собі розкол, поділ, міжконфесійні конфлікти 
дискредитують, послабляють, руйнують позиції православ'я в країні, 
даючи шанси зміцніти католицьким церквам.  

Однак не тільки взаємини Константинополь – Рим тривожили в ті 
часи Всесвітнього патріарха Варфоломія I. Друга проблема виникла і 
здобула розвиток у руслі взаємодій між Константинополем і Москвою. 
Зіткнення інтересів тут відбулося на рівні геополітичного ревізіонізму, 
що приймає форми пошуку історичної «правди» і справедливості. Так, 
наприклад, у швейцарській пресі («Daily Zeitung») були опубліковані 
матеріали з приводу повідомлень Константинопольського патріарха про 
плани щодо ревізії рішень, прийнятих у 1686 р. Царьградським 
патріархом Діонісієм. У той час під тиском політичних обставин були 
зігноровані історичні інтереси Царьграду, внаслідок чого відбулася 
передача Київської митрополії під юрисдикцію Московського 
патріархату. І тепер, посилаючись на «Патріарший і Синоїдально-
Канонічний Томос» патріарха Грегора VII (1924 р.), де говориться, що 
«Відділення від Нашого Престолу Київської митрополії (1686 р.) і 
православних Митрополій Литви і Польщі, що залежали від Київської, а 
також приєднання їх до Святої Московської церкви, відбулося не згідно 
до канонічних правил»3. 

Всесвітній патріарх сподівався після переговорів з Алексієм II 
поступово домовитися про зміни на православній карті світу. Наскільки 
це могло стати реальним, можна судити за заявою у грецькій пресі 

                                           
1 Анисимов В. Истинный лик филаретовского патриархата. Сб. статей и документов в 

трех книгах. – К., 1999. – Кн. 1. – С. 11. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 26. 
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самого Алексія II, який висловив думку, що не існує теологічних заборон 
проти того, щоб Московська церква зайняла перше місце в 
православному світі, а Московський патріархат став другим (поряд з 
католицьким Римом) полюсом християнства. Таким чином, досить 
відкритим текстом, дві найбільші православні церкви висловили свої 
геополітичні претензії і владні устремління.  

Другий рівень українського релігійного політичного конфлікту 
охопив культурні і ціннісно-політичні орієнтири в рамках такого 
церковного протистояння Москва – Київ – Галич. Як уже відзначалося, 
складне геополітичне становище України викликало безліч різних 
пропозицій і думок із приводу подальшого напрямку розвитку держави. І 
в цьому сенсі особливо актуальною стала ідеологічна функція церкви. 
Підпорядкування української православної церкви Московському 
патріархату прямо чи побічно могло вплинути на зближення з Москвою, 
причому зближення не стільки релігійно-духовне, скільки ціннісно-
політичне. Але для такого зближення необхідна наявність такого факту 
як культурна спільність. Питання з політичної сфери перекидається в 
сферу культури. І якщо в східній частині України, де російськомовне (а 
мова – найважливіша умова близькості культур) населення становить 
більшість, і, відповідно, більше церковних одиниць Московського 
патріархату, відповідальність держави за збереження національно-
культурної самобутності уявляється багатьом у прагненні не переймати 
стандартів, що діють у Європі, у відчуженні від європейських цінностей, 
а також у визнанні подібності історичних доль Росії, України і Білорусії, 
а, виходить, і в прагненні до тісного співробітництва і дружби з 
народами цих країн. Найголовнішим недоліком у діяльності УПЦ, 
недоглядом на функціональному рівні цієї церкви стало індиферентне 
ставлення до національної ідеї. І це логічно. Служіння в УПЦ (як і в 
РПЦ) ведеться старослов'янською мовою, обрядово-культова практика 
уніфікована за загальноросійськими стандартами, словом, дехто вважає, 
що УПЦ у цей перехідний період меншою мірою причетна до 
національно-відтворюючих інтересів державного будівництва.  

З «українського Заходу» прийшла в політичне життя України ідея 
про необхідність Єдиної Національної церкви. В цих регіонах більшість 
складають греко- і римо-католики і тому багатьом уявлялося, що 
національна церква має бути католицькою. Близькими культурами 
завжди вважалися польська, словацька, тобто Україна тут є частиною 
Європи. У даному випадку поняття Європа вживається в контексті 
геополітичного виміру як протиставлення слов'янізму (і центру 
слов'янського світу – Москві). Політичні орієнтири і цінності таких 
церковних утворень як УГКЦ, УРКЦ, УПЦ КП, УАПЦ більш-менш були 
пов'язані з процесами т. зв. національної реставрації, пошуками 
національної ідентичності і духовного самовизначення українського 
народу. Всі вони були у відчужені від найбільш численної християнської 
конфесії в Україні УПЦ через присутність такої політичної домінанти, як 
дистанціювання від Москви – політична незалежність вимагає також і 
духовної незалежності. 

Таким чином, різноспрямовані ціннісно-політичні вектори 
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розбивають культурний світ України на два полюси: слов'янський і 
європейський, і в цьому вимірі конфлікт церков вимальовувався на тлі 
конфлікту культур (точніше на тлі їх ціннісно-політичної орієнтації). 
Власне, культурна домінанта розколу церков в Україні складалася в 
підміні церковних характеристик, властивих релігійним організаціям 
(благодатна – не благодатна, канонічна – не канонічна, ведуча до 
порятунку – ведуча до загибелі і т.д.), поза церковними (наша – не наша, 
українська – московська, київська – львівська і т.д.). Виник, наприклад, 
термін «московське православ'я», хоча навряд чи хтось може пояснити, 
чим воно відрізняється від харківського чи житомирського. Українська 
православна церква до Московської себе ніколи не відносила і тільки в 
політико-ціннісних інтересах необхідна була фіксація опозиції по лінії 
«наша – не наша», тобто УПЦ МП – УПЦ КП. Отже, штучно створена 
ціннісно-орієнтаційна різноплановість православних церков мала 
органічно вписатися в політичну кон'юнктуру розколу. 

Далі слід зазначити, що останнім часом переважна більшість 
дослідників схильні розглядати церковний фактор у плані його 
інструментального використання різними політичними силами. 
Конфлікт цих сил і обумовлював церковне протистояння, 
найважливішим аспектом якого стала боротьба за електорат. Особливо 
активізується взаємодія політиків з церквами в період передвиборної 
компанії.  

Для вищевикладених процесів інструменталізації релігійних 
конфесій у політичних цілях характерними можна назвати два моменти: 

Перше. Українська політична еліта розглядає церкву як винятково 
соціальний інститут і практично відсутнє сприйняття церкви в її, власне, 
духовному (боголюдському) вимірі. Звідси поширюється явне прагнення 
багатьох політиків розглядати церкву як засіб політичної чи етнічної 
мобілізації1, як транслятор деяких ідеологічних доктрин, як виховно-
патріотичну установу, що прийшла на зміну КПРС. 

Друге. Спостерігається розшарування релігійних пріоритетів, що у 
соціально-політичному процесі свідчить про все більшу регіоналізацію 
країни за конфесійними ознаками. Тобто «спектр політичних сил, 
зацікавлених у використанні релігії або в спиранні на неї, досить 
великий – від окремих політичних діячів (зокрема, депутатів), партій і до 
незареєстрованих офіційно, але згрупованих через захист своїх 
корпоративних інтересів регіонально-кланових утворень і «партій 
влади»2. Спектр релігійно-конфесійних пропозицій також досить 
широкий: крім предстоятеля УПЦ митрополита Київського та всея 
України Володимира (Сабодана); незважаючи на неканонічний статус (в 
тому значенні, що він не підтверджений Константинополем) в Україні 
також є патріарх Київський і всея України-Русі Філарет (Денисенко); 
патріарх Київський і всея України-Русі Полікарп (Огірків), а також 
«місцеблюститель» патріарха УАПЦ Василь (Бондарчук). В областях 

                                           
1 Там само. – С. 34. 
2 Наукові записки: Зб. наук. пр. Серія: Політологія і етнологія. – К.: ІПіНД, 1998. – 

Вип. 6. – С. 134. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 340

виникли самозвані митрополити, архієпископи, єпископи, які активно 
спираються на місцеву політичну еліту. Наприклад, із слів секретаря 
Кримської єпархії УПЦ КП ієрея Павла, влада в Криму підтримує тільки 
УПЦ, що очолює Володимир Сабодан. УПЦ присутня на всіх офіційних 
заходах республіки. Таким чином, зв'язок між пріоритетами місцевих 
органів влади і рішенням релігійно-конфесійних проблем 
прослідковується досить чітко. Така ж ситуація склалася і в Донецькій 
області, де віруючі церков, підлеглих УПЦ, не допустили Філарета до 
проведення літургії в храмах.  

Релігійні конфлікти у латентному вигляді тривають і можна 
відзначити наступні тенденції розвитку конфліктних ситуацій: подальше 
розширення кризи світового православ'я; особливу роль при цьому 
будуть грати людський фактор і геополітичні інтереси Константинополя, 
Москви і Ватикану; особливу роль взагалі в занепаді традиційних 
культів стане відігравати, т. зв., релігійний екстремізм; зміцнення на тлі 
кризи православ'я позицій католицьких і протестантських церков, а 
також нетрадиційних утворювань; періодичне згасання і загострення 
міжконфесійних конфліктів; поглиблення їх регіонально-політичного 
дисонансу (закони в кожному регіоні підпорядковані політиці та 
інтересам певних адміністративних кіл). 

На відміну від світового рівня, в самій Україні поряд з негативними 
тенденціями існує також ряд позитивних моментів, що мають тенденції 
подальшого розвитку: продовження процесів християнського 
відродження: реставрація старих культових приміщень, будівництво 
нових; ріст числа духовних навчальних закладів (недільних шкіл, 
богословських факультетів і т.д.); розширення літературної бази; вихід 
церкви за рамки духовного братерства; церква перетворюється в 
реальний морально-виховний суб'єкт; проблеми українського 
православ'я можуть бути вирішені винятково на основі консенсусу 
церков, а не возз'єднання, з чого випливає, що створення єдиної 
Помісної церкви в найближчому для огляду майбутньому нереальне. 

У підсумку можна стверджувати, що церковне протистояння в 
Україні доби межичасся хоча практично і не мало релігійно-
фідеїстичних основ, забезпечувалося політичними, історичними, 
культурними, економічними, етнонаціональними чинниками. Розкол у 
соціумі породив церковний розкол, а не навпаки. Кожний з учасників 
конфлікту бажав вписатися в долю України на правах нової провідної 
ідеологічної сили – особливої форми духовно-політичного 
володарювання. 
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Баранівський В.Ф. (Київ) 

 
РЕЛІГІЯ, ЦЕРКВА ТА ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена з’ясуванню ролі релігії та церкви в розбудові 

Збройних сил України. 
 
Досліджуючи питання відносин релігії, церкви та Збройних сил, слід 

проаналізувати стан та тенденції розвитку релігійної ситуації в Україні. 
Остання є певним середовищем, у якому відбуватимуться процеси 
взаємовідносин Української держави і церкви, церкви та війська. 

Церковно-релігійна ситуація в Україні є відмінною від тих, що 
склалася в більшості постсоціалістичних країн Центральної та Східної 
Європи: в Україні немає офіційно домінуючої церкви, з якою асоціювало 
б себе суспільство або переважна його частина. Кожна з церков є 
переважно регіональною. Водночас у західних та центральних регіонах 
України відзначається переважний вплив Української Православної 
церкви Київського патріархату, а у східних та південних регіонах – 
Української Православної церкви Московського патріархату. Але згідно 
з законодавством України, усі церкви, релігійні організації мають рівні 
права щодо своєї діяльності.  

Станом на 1 січня 2002 р. в Україні діє 27.072 релігійні організації, 30 
церков та конфесій, що об’єднують 86 центрів та управлінь, а також 27 
нечисленних (по 1-3 громади) новітніх релігійних рухів і течій1.  

Важливе значення у висвітленні проблеми впливу релігійного 
чинника на процес реформування Збройних сил України має аналіз 
релігійності населення України. Активізація церковно-релігійного життя 
на зламі     80-90-х років XX ст. відбилася в значному, порівняно з 
радянським часом, підвищенні рівня релігійності українського 
суспільства. Якщо протягом 70-х років XX ст. конкретно-соціологічні 
дослідження фіксували рівень релігійності населення України в межах 
15-20%, то з початку 90-х віруючими себе ідентифікують, як правило, 
55-60% опитаних2. Враховуючи, що результати відповідного 
моніторингу протягом останнього десятиліття залишаються сталими3, 
можна стверджувати, що рівень релігійності населення в Україні є 
стабільним і в цілому відповідає європейським показникам. 

За результатами опитування, проведеного соціологічною службою 
Українського центру економічних і політичних досліджень у серпні 
2000 р., віруючими себе визнали 57,8% респондентів; 22,5% віднесли 
себе до таких, хто вагається між вірою і невір’ям; невіруючими 
вважають себе 11,9% опитаних, переконаними атеїстами – 3,2%. Ще 

                                           
1 Церкви і релігійні організації України у 2001 році // Довідник / Ред. колегія: 

В.Д.Бондаренко (головний ред. та ін.). – К.: VIP, 2002. – 18 с. 
2 Церква і суспільство // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 40-59. 
3 Головаха Є., Папіна Н. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1997 рр.): 

соціологічні показники (таблиці, ілюстрації, коментар). – К., 1998. – С. 84. 
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2,6% респондентів засвідчили свою байдужість до питання віри, 2% – не 
визначилися з відповіддю. 

Конфесійну належність засвідчили 77,3% респондентів з числа 
віруючих: 66% опитаних вважають себе православними; 7,6% греко-
католиками; 0,5% – римо-католиками; 2% віднесли себе до різних 
протестантських напрямів; 0,7% – до ісламу; 0,3% – до іудаїзму; 0,1% – 
до язичництва. “Просто християнами” назвали себе 6,9% респондентів. 

Примітно, що за досить високого рівня декларованої релігійності 
респонденти засвідчили значно нижчий рівень довіри до церкви – 
повністю довіряють їй 33,1% опитаних, причому з числа віруючих – 
лише 48%. 

Невисокою є релігійна активність віруючих: релігійні служби, 
зібрання і служіння відвідують лише 69,4% з них, причому лише 39,1% – 
не рідше, ніж раз на місяць; майже половина віруючих (49,6%) 
відвідують служби лише на релігійні свята. Вважають, що віруюча 
людина повинна обов’язково відвідувати релігійні служби, здійснювати 
релігійні обряди та глибоко знати основи релігійного вчення, лише 
17,6% опитаних (серед віруючих – 24%). Майже третина респондентів 
(27,9%) впевнені, що віруючий може взагалі не відвідувати служби, не 
здійснювати обряди і зовсім не знати основ вчення (серед віруючих 
таких 21%). 

Переважна більшість респондентів не вважає за необхідне навіть 
конфесійну визначеність релігійної віри: з тим, що людина може бути 
просто віруючою і не сповідувати будь-якої конкретної релігії, 
погодилися 64,4% опитаних, з числа віруючих – 58,1%. 

Потребують церкви для спілкування з Богом лише трохи більше 
половини віруючих (53,2%), 12,7% засвідчили, що їм достатньо 
спілкування з Богом “сам на сам”. Лише 7,7% віруючих вважають, що 
віра дає їм “почуття спільності у вірі, духовної сім’ї”, тобто власне 
церкви. 

Отже, є підстави для висновку про досить значний розрив між 
релігійністю населення та його фактичною участю в діяльності церкви. 
Саме цим розривом можна пояснити, чому більшість з тих, хто вважає 
себе православними (55%), не відносять себе до жодної з православних 
деномінацій; 7,7% – не знають, до якої юрисдикції належать, а 
міжконфесійні конфлікти хвилюють лише 2% респондентів з усього 
числа опитаних. 

Загалом, релігійність українського суспільства є далекою від 
активної. Свідомо чи несвідомо, але люди вважають віру скоріше 
приватною, а не публічною справою і навіть не справою церкви. 

Порівняно високий рівень релігійності, що його демонструє сьогодні 
українське населення, загалом не поєднується з визнанням релігії як 
визначальної життєвої цінності, провідної засади життєвих орієнтацій та 
повсякденної поведінки. Не відповідають маніфестованому рівню 
релігійності й показники конфесійної визначеності віруючих та 
загального рівня довіри до церкви. 

Отже, церковний чинник поки що перебуває на периферії суспільної 
активності і сам по собі не здатен справити помітного впливу на 
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соціальну поведінку населення. Це означає, зокрема, що церковний 
чинник сам по собі не може викликати громадянські збурення. 
Міжконфесійні протистояння маніфестує невелика частина активних 
прихожан (за експертними оцінками, не більше 3-5% віруючих). 

Міжцерковні відносини в Україні характеризуються помітним рівнем 
конфліктності. Існують суперечності між традиційними церквами та 
новітніми релігійними рухами, між традиційними церквами різних 
віросповідань, а також між церквами одного й того ж віросповідання. В 
останні роки особливо посилилася боротьба за сфери впливу та 
віруючих між УПЦ Московського патріархату та УПЦ Київського 
патріархату, Українською автокефальною православною церквою, 
Греко-католицькою церквою, Римо-католицькою церквою. Під час 
перебування в Україні глави Римо-католицької церкви Іоанна Павла II 
(2001 р.), а також виборів Президента України 2004 року протистояння 
цих церков проявилося особливо. Агресивними, нетолерантними в 
періоди цих подій були маніфестації керівництва та певної частини 
віруючих УПЦ Московського патріархату. З усією очевидністю 
проявилася антиукраїнська, антинародна сутність цієї церкви. 
Напруженість мід церквами та конфесіями не завжди виявляється на 
глобальному рівні. Іноді вона проявляється на рівні громад, єпархій 
тощо. З іншого боку, глобальні протистояння не завжди сягають рівня 
низових ланок церковних структур. 

Суперечності між церквами різних віросповідань зумовлені складним 
переплетінням догматичних, канонічних і майнових чинників, але 
головною їх причиною є поєднання церковно-релігійного чинника з 
етнічним, політичним та культурним. На передній план стосунків між 
церквами висуваються дві проблеми: ставлення до української 
державності та розуміння її національного характеру. 

Джерелом конфліктності залишається міжправославний розкол. 
Існування в Україні трьох церков одного віросповідання є явищем 
аномальним. Але воно лише відбиває певні історичні та суспільно-
політичні реалії України, які адміністративними методами усунути 
неможливо. Гострота проблем значною мірою зумовлюється 
присутністю в полі відносин між православними Церквами ідеї 
“національної церкви”. Тим самим проблема міжцерковних стосунків 
виводиться на політичний рівень міжнаціональних відносин та 
лояльності до Української держави, що ускладнює міжцерковний діалог 
з метою узгодження суто церковних проблем. 

Ідея об’єднання православних церков у Єдину Помісну Православну 
церкву поки що не знайшла практичного втілення, хоча останнім часом 
стає все більше прихильників цієї ідеї як серед населення, так і в органах 
державного управління. Все ж сторони мають принципово відмінні 
позиції щодо засад і термінів об’єднання, перспектив канонічного 
отримання автокефалії, а також тієї церкви, яка має надати автокефалію 
майбутній об’єднаній церкві.  

На думку експертів УЦЕПД, об’єднання православ’я може відбутися 
на засадах громадянської (а не етнічної) солідарності. В іншому випадку 
намагання об’єднати православні церкви можуть призвести до 
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загострення міжправославних стосунків та нових розколів. Незважаючи 
на те, що останнім часом посилилася боротьба за об’єднання 
православних церков, є підстави стверджувати, що ближчим часом 
розкол православ’я буде зберігатися. 

Враховуючи високу динаміку поширення неорелігій, їх 
спрямованість на нарощування місіонерської діяльності та охоплення 
всієї території України, можна прогнозувати, що конфлікт між 
традиційними та новітніми церквами також не буде вичерпаний. Під 
тиском традиційних церков та громадської думку держава буде 
поставлена перед необхідністю вжити заходів щодо встановлення 
ступеня та характеру впливу певних новітніх релігійних практик на 
здоров’я та соціальну поведінку громадян. 

У сучасних умовах суспільна потреба в церкві зміщується з суто 
релігійного поля до соціальної сфери: суспільство сьогодні потребує не 
лише душпастирського, а й соціального служіння церкви. Більше 
половини (51,7%) громадян вважають, що релігійні організації беруть 
слабку участь у соціальній роботі; близько 40% – впевнені, що церква не 
відіграє помітної ролі в суспільстві. Отже, перспективи подальшого 
розвитку церкви значною мірою залежать від її соціальної активності та 
участі у вирішенні проблем, які на сьогодні найбільше хвилюють 
громадян України. 

Активна розбудова церковно-релігійної мережі супроводжується 
просуванням церкви до всіх сфер суспільного життя, які раніше були для 
неї закриті. Сьогодні соціальна діяльність церкви здійснюється 
переважно за двома напрямами: доброчинна та освітньо-виховна 
діяльність.  

Зважаючи на те, що найбільший авторитет та вплив на українське 
суспільство, за результатами соціологічних досліджень, що проводилися 
в Україні службою SOCIS Gallup протягом останніх чотирьох років, 
мають такі інституції як армія й церква (ступінь довіри до них серед 
населення становить 39% і 52% відповідно), хоча у зв’язку з останніми 
відомими подіями 2001-2002 рр. рейтинг армії дещо знизився, є сенс 
проаналізувати принципи можливої взаємодії цих інституцій. 

Демократичні перетворення в українському суспільстві та армії 
зумовили впровадження принципу свободи релігії в країні та створюють 
реальні можливості для цього процесу. Дотримання принципу 
відокремлення церкви від держави і, зокрема, від її силових структур як 
особливих інструментів влади має виступати об’єктивним мірилом 
оцінки реальної релігійної свободи в суспільстві. Зі свого боку, держава 
поки що не виробила дієвого механізму ефективної взаємодії між 
церквою й армією, який би на загальнодержавному рівні визначав 
політико-юридичні основи такої співпраці. 

Проблема взаємовідносин церкви й армії має декілька аспектів. По-
перше, з огляду на збереження в Україні системи комплектування 
війська за призовом, важливо забезпечити права віруючих, які за 
релігійними переконаннями не можуть використовувати зброю. Для 
цього держава законодавчим шляхом встановлює і гарантує можливість 
альтернативної (невійськової) служби. В Україні це питання практично 
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вирішене. Право на альтернативну службу передбачене Конституцією 
України та унормоване Законом України “Про альтернативну 
(невійськову) службу” (1991 р.). Постановою Уряду України № 360 від 
1992 року затверджено перелік галузей, у яких громадяни України 
можуть відбувати альтернативну службу, а також перелік діючих в 
Україні релігійних організацій, віровчення яких не допускає 
користування зброєю та служби у Збройних силах. До цього переліку 
входять організації адвентистів сьомого дня, адвентистів-реформістів, 
євангельських християн, євангельських християн-баптистів, християн 
віри євангельської та християн євангельської віри (п’ятдесятників), 
свідків Єгови, харизматів. 

Другий аспект – здійснення права віруючих військовослужбовців 
щодо задоволення своїх релігійних потреб (виконання культових дій, 
спілкування зі священнослужителем та одновірцями, читання релігійної 
літератури тощо). Цей аспект є досить актуальним, оскільки серед 
українських військовослужбовців відзначається тенденція до зростання 
релігійності. За даними Міністерства оборони України, за період з 1992 
до 1996 рр. чисельність віруючих в армії зросла з 4% до 29%. За 
результатами досліджень, проведених Київським гуманітарним 
військовим інститутом у 1996 р., віруючими у Збровних силах України 
вважали себе 35,5% опитаних, 37,8% не вважали себе такими, ще 26,7%1 
вагалися з відповіддю.  

Чинне законодавство2 загалом унормовує можливості віруючих 
військовослужбовців задовольняти релігійні потреби. За даними 
державного комітету України у справах релігій, випадки порушення 
законодавства з питань свободи совісті в частині забезпечення прав 
військовослужбовців не зареєстровано. Досвід свідчить, що зараз уже 
ніхто не буде переслідувати віруючого офіцера або новобранця за його 
релігійні переконання. З приходом нового поповнення заступники 
командирів з гуманітарних питань, військові психологи вивчають, до 
якої конфесії належать їхні підопічні, і надають їм можливість 
задовольняти релігійні потреби у позаслужбовий час3. 

Третій аспект проблеми – це участь церкви у виховній та соціально-
психологічній роботі в армії. Цей аспект є сьогодні найбільш складним і 
найбільш контраверсійним у громадській думці та позиціях фахівців. 
Саме потребами виховання військовослужбовців (а не лише потребами 
задоволення релігійних запитів віруючих) мотивуються пропозиції щодо 
впровадження в армії інституту капеланства. 

Про відновлення інституту військового священства з метою 
духовного, морального, патріотичного виховання воїнства йшлося у 

                                           
1 Уткін О. Конфлікти на національно-конфесійному грунті у Збройних силах України 

та заходи з їх запобігання // Українське релігієзнавство. – 1997. – № 5. – С. 52. 
2 Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” (стаття 21); Закон 

України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” 
(стаття 6). 

3 Кучеренко В. “Институт капеланства в армии преждевременен” считают в Главном 
управлении воспитательной работы Министерства обороны Украины // Киевские 
ведомости. – 1998. – 14 ноября. – С. 10. 
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Резолюції круглого столу “Духовне єднання українських Церков”, що 
відбувся в рамках Третього Всесвітнього Форуму українців (липень 
1997 р.)1  

Участь священнослужителів у виховному процесі та навчальній 
роботі передбачається в Заяві про наміри співпраці Міністерства 
внутрішніх справ України та Всесвітньої Ради Церков і релігійних 
організацій, підписаній у лютому 2000 р.2 

Необхідність посилення виховної та соціально-психологічної роботи 
в Збройних силах України не викликає сумніву. По-перше, загальна 
криза в суспільстві згубно впливає на морально-психологічний стан 
військовослужбовців. Дослідження соціального настрою українських 
офіцерів засвідчують, що він є переважно негативним, близьким скоріше 
до апатії та депресії, ніж до підйому та ентузіазму3. Знизився соціальний 
престиж військової служби. Зменшився освітній рівень призовників. Про 
негативний морально-психологічний стан військовослужбовців 
строкової служби свідчать існування позастатутних відносин та 
непоодинокі випадки самогубств. Потребують допомоги 
військовослужбовці, звільнені в запас4. 

По-друге, армійське середовище є предметом пильного інтересу з 
боку різного роду деструктивних квазірелігійних угруповань. Це 
підтверджує, зокрема, оприлюднена інформація про діючу в 
Сімферополі організацію “Гух’ясамаджа”, доктрина та культова 
практика якої, на думку фахівців, дуже близька до вчення і практики 
“Аум Сінрікьо”. Створена колишнім офіцером організація, залучає до 
себе переважно військовослужбовців5. Є інформація і про діяльність в 
Україні угруповань Церкви Муна (“Церкви об’єднання”), що діють під 
виглядом різноманітних громадських об’єднань і які свого часу були 
близькі до проникнення у виховні структури української армії. 

За останні роки за участю іноземних місіонерів в Україні створено 
близько 300 осередків нетрадиційних культів. За даними Державного 
комітету України у справах релігій, лише протягом 1999 р. в Україні 
побувало понад 11,6 тис. представників закордонних релігійних центрів, 
четверта частина з яких активно займалася місіонерською діяльністю під 
виглядом різних форм світського навчання. 

Значна частина іноземних проповідників і місіонерів прибуває в 
Україну неконтрольовано, під виглядом туристів, фахівців освіти, 
охорони здоров’я, культури та представників комерційних фірм. У 
подальшому, всупереч чинному законодавству, вони розпочинають 
релігійну діяльність в Україні, у тому числі намагаються впливати і на 
військовослужбовців. 

                                           
1 Інформаційний бюлетень УПЦ КП, 1997. – С. 8. 
2 Релігія і Церква в Україні: лютий // Людина і світ. – 2000. – № 3. – С. 33. 
3 Разумцев О. Соціальні аспекти реформування армії: духовний стан українських 

офіцерів // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 2. – С. 40-48. 
4 Вауліна О. Соціально-психологічна реабілітація: бачити мету, не помічати перешкод 

// Голос України. – 1996. – 19 лютого. – С. 4. 
5 Садовський В. Гуру за монастирським муром // Народна армія. – 2000. – 21 липня – 

С. 5. 
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Отже, необхідність морально-психологічної допомоги 
військовослужбовцям, посилення виховної роботи у військах очевидна. 
Але залучення до цієї діяльності церкви шляхом запровадження 
інституту військового священства залишається дискусійною проблемою 
і потребує подальшого всебічного вивчення. 

Немає єдності в питанні щодо форм і міри присутності церкви в армії 
в самому армійському середовищі. За даними експертного опитування 
військовослужбовців, проведеного Інститутом соціології НАНУ, лише 
8,3% респондентів згодні з тим, що релігія повинна стати складовою 
частиною системи виховної роботи у війську, а значна частина, 
виступаючи за можливість проведення релігійних заходів в армії, вважає 
інститут капеланства неприпустимим. На їх думку, це означатиме 
практично створення державної церкви і призведе до загострення серед 
військовослужбовців протиріч на релігійній основі1.  

Опитування військовослужбовців, проведене в 1999 р., засвідчило: 
лише 24% респондентів згодні з тим, що створення інституту військових 
священиків здатне позитивно вплинути на стан справ у Збройних силах, 
а 48,6% висловили з цього питання негативну думку. 

Не визначилась стосовно доцільності капеланства і громадська 
думка. Дослідження, проведене соціологічною службою УЦЕПД в 
червні 2000 р., показало, що число прихильників і противників ідеї 
впровадження капеланства практично однакове: за – 51,3% опитаних, 
проти – 48,7%. 

Аргументи на користь запровадження капеланства ґрунтуються, як 
правило, на історичному та зарубіжному досвіді, при цьому не береться 
до уваги та обставина, що в зарубіжних арміях релігійна концепція 
патріотизму та збройного служіння Вітчизні є не єдиною, а 
доповнюючою до її детально розробленої світської версії, що й виступає 
основною, поза- та над конфесійною. За відсутності такої версії виникає 
можливість клериказації виховної роботи в армії. Крім того, саме 
зарубіжний досвід свідчить, що обов’язковою умовою функціонування 
інституту капеланства є або законодавче закріплення права на військове 
священство за представниками домінуючих у країні конфесій (Польща, 
Німеччина, Велика Британія), або міжконфесійне порозуміння і 
толерантність у суспільстві (США). 

Аргументи проти впровадження інституту капеланства ґрунтуються 
на сучасних реаліях України. По-перше, законодавство України 
передбачає світський характер освіти та виховання в державних 
закладах, до яких належить і армія. По-друге, як свідчать наведені дані 
соціологічних досліджень, якщо не переважна, то вагома частина 
військовослужбовців не вважають себе віруючими. Ця обставина 
прихильниками участі церкви у виховному процесі в армії практично не 
береться до уваги. По-третє, конфліктність сучасного релігійного 
середовища в Україні може поширитися на армію. По-четверте, 
політизація релігійного життя може внести політичне протистояння у 

                                           
1 Речистий С. Церковь и армия. Путь к единству // Регион. – 1998. – 29 августа. – С. 17. 
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військові підрозділи. По-п’яте, недостатньо вивченим є механізм 
запровадження інституту капеланства і його наслідки – до нинішнього 
часу в Україні відсутня відповідна системна науково-дослідна програма. 

Водночас позиція церкви з питань взаємовідносин з армією є досить 
активною. Практично у всіх конфесіях створені спеціальні структури, 
відповідальні за організацію діяльності у військах. У деяких церквах 
(наприклад, УПЦ КП) ці структури носять назву відділів “духовно-
патріотичного виховання Збройних силах України”. У духовних 
навчальних закладах проводиться богословське навчання офіцерів 
Збройних сил, відповідальних за виховну роботу у військових 
підрозділах. У 2000 р. відбувся перший випуск слухачів богословських 
курсів при Київській Духовній Академії (УПЦ КП), де навчалися 25 
офіцерів Збройних сил та інших військових формувань України. 
Випускники прослухали курси Святого Письма, катехізису, апологетики, 
літургіки, історії церкви та інших богословських дисциплін1. 
Відбуваються численні конференції, на яких приймаються звернення до 
органів державної влади та командування Збройних сил з пропозиціями 
про впровадження інституту військового священства. Як свідчить аналіз 
матеріалів цих конференцій, зусилля церкви спрямовані головним чином 
не на задоволення релігійних потреб, а на їх формування, тобто на 
релігійне виховання військовослужбовців. Водночас практично не 
обговорюються проблеми світоглядного плюралізму, релігійної та 
громадської толерантності. Можна прогнозувати, що є загроза 
політичного впливу на військовослужбовців з боку капеланів, яка 
грунтується на їх конфесійній залежності від релігійних доктрин своїх 
церков, а також від релігійних центрів, яким вони підлягають. Сьогодні 
ж, як відомо, священик приходить до солдатів тільки на свята, тобто 
формально. А щоденна, буденна робота виконується військовими 
вихователями.  

Крім того, розмежування поглядів церков відбивається і на їх 
діяльності в армії. Церкви, що перебувають у конфліктних стосунках, 
підписують угоди про співпрацю з різними силовими структурами. Це 
може негативно позначитися на цілісності виховного процесу у 
військових формуваннях, поширити напруженість міжцерковних 
відносин на військове середовище. Крім того, все гострішим стає 
суперництво церков за домінуючий вплив на армію. Так, УПЦ 
Московського патріархату активно відстоює своє переважне право на 
військове священство. “Українська Православна церква, як традиційна 
та найбільш чисельна церква в нашій державі, відповідно до принципу, 
що діє в інших цивілізованих країнах, повинна стати основою інституту 
військового духовенства в Україні” – йдеться у Зверненні учасників 
наради духовенства УПЦ МП до Президента України, Верховної Ради та 
до керівництва силових міністерств2. Зі свого боку, УПЦ Київського 
Патріархату відкрито засуджує керівництво силових структур за 

                                           
1 Див.: Максименко О. Богослови у погонах // Православний вісник. – 2000. – № 7. – 

С. 6. 
2 Речистий С. Церковь и армия. Путь к единству // Регион. – 1998. – 29 августа. – С. 17. 
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укладення угод про співпрацю з УПЦ МП. “Позиція військових, – 
заявляє Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, – 
викликає здивування. Вони категорично відстороняють національні 
церкви і водночас активно залучають московське православ’я”1. 

Якщо врахувати, що за кожною із церков стоять різновекторні 
політичні сили, то можна припустити, що протистояння церков (при 
подальшому його нагнітанні) може негативно відбитися на військовому 
середовищі, спричинити в ньому суперечності на етнічному, 
конфесійному або політичному підґрунті. 

На думку багатьох експертів, у нинішніх умовах впровадження 
військового священства в Україні є передчасним. До цього кроку не 
готові ні армія, ні суспільство, ні сама церква, оскільки необхідною 
передумовою присутності капеланів у військах має бути досягнення 
міжконфесійного примирення, встановлення толерантних стосунків між 
церквами та віруючими, між віруючими та невіруючими. 

Зростання чисельності віруючих в армії та розширення присутності в 
ній священнослужителів вимагає відповідних змін у системі фахової 
підготовки офіцерського складу, зокрема, впровадження в програми 
військових навчальних закладів курсів релігієзнавчих дисциплін. 
Офіцери сьогодні мають розумітися в проблемах релігії. 

Аналіз позицій, що їх посідає церква у сфері політичної на соціальної 
діяльності свідчить, що вона справляє певний, але не визначальний 
вплив на суспільні настрої та поведінку. Громадська думка досить 
неоднозначно сприймає ініціативи церкви щодо релігійної освіти в 
школі, капеланства в армії, підтримки церквою певних політичних сил, 
участі священнослужителів у виборах і т. ін. 

Свобода совісті, свобода думки, включно свобода вірити чи не вірити 
в духовне начало, свобода брати чи не брати участь у релігійній відправі, 
є правом вільної людини. Але свобода вірити чи не вірити ніякою мірою 
не зменшує потенціал держави щодо розбудови дієвої системи 
патріотичного виховання захисників Вітчизни. Однак це не означає, 
що Президент як Верховний головнокомандувач, має триматися 
осторонь вирішення релігійних проблем та культової практики у 
силових структурах. 

Беззаперечним є факт, що особи з релігійними переконаннями 
дотримуються їх навіть тоді, коли призначаються на керівні посади у 
силових міністерствах, і Президент повинен мати дієві важелі 
конституційного стримування, які б унеможливили ситуацію, коли 
релігія більшості порушує права релігійних меншин. Окрім того, 
функціонування структурно організованих релігійних громад 
безпосередньо в силових структурах є грубим порушенням військової 
дисципліни і робить неможливим дотримання принципу 
єдиноначальності. А будь-яка культова практика повинна повною мірою 
узгоджуватися із особливостями забезпечення життєдіяльності війська. 

Щодо внутрішньої духовно-гуманітарної політики стосовно співпраці 

                                           
1 Політика і культура. – 1999. – № 3. – С. 26. 
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армії та церкви, то, зважаючи на певні особливості розвитку цих 
процесів в Україні, слід звернути увагу на такі принципові положення: 

1. Україна має бути світською державою, із фактичним 
відокремленням церкви від силових структур. Світський характер 
держави має бути більш повно роз`яснено у законодавстві та відповідних 
нормативних документах, що регламентують життєдіяльність військових 
формувань в Україні. 

2. Президент, як Верховний головнокомандувач, має право і 
зобов’язаний, відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів, 
зокрема, ст. 29 «Загальної декларації прав людини», установити 
концептуальні засади і конкретні межі співпраці між армією і церквою, 
за які не можуть виходити прихильники чи організації будь-якого 
релігійного або світського спрямування. Відповідні президентські 
структури повинні здійснювати неухильний контроль за непорушністю 
цих меж та за дотриманням законності з боку віруючих усіх конфесій, 
релігійних і світських організацій і в разі необхідності притягувати до 
юридичної відповідальності тих, хто порушив чинне законодавство. 

3. Усі форми взаємодії між армією і церквою повинні відбуватися в 
юридично-правовому полі, яке б чітко окреслювало участь церкви у 
духовно-патріотичному вихованні особового складу Збройних сил та 
інших військових формувань України. Парламентом має бути прийнятий 
Закон “Про релігійне обслуговування віруючих у Збройних силах 
України”, а Міністром оборони підписано відповідний наказ про 
організацію релігійного обслуговування у Збройних силах. Це дало б 
змогу законодавчо закріпити дотримання принципу свободи совісті і 
віросповідання при збереженні світського характеру виховного процесу. 

4. Участь церкви в патріотичному вихованні військовослужбовців 
має здійснюватися відповідно до єдиної затвердженої Державної 
програми патріотичного виховання, яка б обіймала етапи допризовної 
підготовки, служби у війську та перебування військовослужбовців у 
запасі. Будь-які форми “позапрограмної співпраці” із церквою повинні 
розглядатися як спроба політизації силових структур в Україні. 

5. Усі церкви і конфесії повинні чітко й однозначно визначитися 
щодо питання про збройний захист України своїми вірними. 
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УКРАЇНА – ІСТОРИЧНА МІСІЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бухнієва О.А. (Болград) 

 
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО –  

ЦЕ МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ  
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

 
У статті досліджується минуле, сьогодення і майбуття української 

нації. Автор вважає, що українське козацтво позитивно впливало на 
національний державотворчий процес. 

 
Початок XXI століття ознаменувався серйозними політичними 

потрясіннями і змінами. Генерація людей, яка живе в даний час, є 
свідками й активними учасниками того, як на уламках останніх імперій 
виникли нові держави. Внаслідок цього процесу динамічно зміняються 
сталий баланс економічних і політичних інтересів між країнами, що 
століттями стояли «за спинами» «основних гравців світової історії». 
Виниклі в останні десятиліття етнополітичні тенденції одержали стійку 
теоретико-методологічну базу, що стала для них цілком гарантованою 
умовою для збереження в майбутньому. 

Сьогодні виникають нові державні утворення, на основі власної 
національної історії, тому що її приклади продовжують своє життя і 
сьогодні. 

Історизм – величезне завоювання людської думки – сприяє боротьбі 
за перетворення світу, відкриває принцип постійної зміни, розвитку й 
удосконалювання людського суспільства. Історизм породжує розуміння 
місця кожного народу в історії людства, своєрідність культури кожної 
нації, особливості національного характеру. Він допомагає виробляти 
оптимістичний погляд на долю народу і Батьківщини, відкриває 
майбутнє, установлюючи зв'язок сучасності з минулим. 

Українські поети, художники, композитори вийшли на передові 
позиції в справі національного самоствердження. І. Котляревський, 
Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, М. Лисенко й інші засобами 
мистецтва боролися за національну незалежність чи хоча б за визнання 
українського національного статусу. В Україні, особливо в Галичині, у 
різні часи виникли десятки розмаїтих пісень-гімнів. Одні мали 
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загальнонародний характер, інші – територіально-локальний. Одні 
торкали струни душі національними мотивами, високими вселюдськими 
пориваннями, інші відображали патріотичні настрої певних груп 
населення, тих чи інших громадсько-культурних організацій і товариств. 
Певна частина  їх забулася, втратила свою актуальність, має, передусім, 
історико-пізнавальне значення. Так, перша патріотично-духовна пісня-
гімн “Мир вам, браття, усім приносимо” (слова І. Гушалевича, 
оранжування Д. Січинського), що виникла в Галичині в 1848 р., була 
колись дуже популярною, особливо серед селянства. Зараз вона має 
тільки історико-пізнавальне значення. Локальний характер має і 
патріотичний вірш О. Духновича “Я русин бив, єсть і буду”, що свого 
часу як пісня-гімн відіграв помітну роль в утвердженні почуття любові 
закарпатських українців до своєї історії, до Закарпаття. Глибша змістом, 
художньо-експресивніша пісня Ю. Федьковича, музика 
О. Нижаківського “Нова Січа” написана на мотив гімну “Ще не вмерла 
Україна”. “Ой, у лузі червона калина похилилася” вважається гімном 
Українських січових стрільців. 

Частка багатьох пісень подібна до долі нашого народу. Коли він 
оживавши, воскресав – оживали, воскресали і його пісні. Коли його 
гнітила неволя, духовне рабство – замовкала й народна душа, хоч ніколи 
не завмирала. Багато патріотичних пісень, як і віршів, продовжували 
існувати нелегально, вселяючи в серця віру в краще майбутнє. Власті 
суворо забороняли багато пісень, у тому числі й “Ще не вмерла 
Україна”. Пісні злітали і над могилою Шевченка, зливаючись із 
“Заповітом”, і на селянських вічах, студентських зібраннях кінця XIX – 
початку XX ст., і під час патріотичних маніфестацій, що проводилися на 
знак протесту проти чужоземного поневолення українських земель. 
Пісні були з народом у всі радісні й сумні моменти його історії, 
виконуючи свою визвольну революційну місію. 

Виникнення твору “Ще не вмерла Україна” спочатку як поетичного 
тексту, а згодом як пісні пов'язане із суспільно-політичними умовами, у 
яких жив український народ у ІІ пол. XIX ст., а точніше, у 60-ті роки. На 
східно- і західноукраїнських землях це був період певного піднесення 
національно-визвольного руху. Виникали нові українські видання 
(журнали “Основа”, “Позначка”, “Вечорниці” та ін.), недільні школи, 
товариства, серед них “Київська громада”, навколо якої об'єдналися 
представники передової української інтелігенції (В. Антонович, 
Т. Рильський, М. Драгоманов, П. Чубинський та ін.). У Галичині міцнів 
народовський табір, у середовищі якого все більшого поширення 
набували ідеї духовного єднання двох частин України. Зростало почуття 
історичної і культурної спорідненості слов'янських народів, яку свого 
часу почало утверджувати в програмних документах Кирило-
Мефодіївське товариство. На хвилі національного піднесення, що 
виникла в 60-ті роки, особливо зміцніла роль творчості Т. Шевченка, з 
іменем і віщим словом якого пов'язувалися сподівання на духовне 
відродження. Значну роль у літературному процесі цього періоду 
відіграють П. Куліш, Марко Вовчок, О. Кониський, Ю. Федькович, 
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С. Воробкевич та інші письменники. На поетичній ниві виступають і 
менш відомі майстри слова. 

Під розлоге українське небо пісня “Ще не вмерла Україна” злетіла (як 
твір Т. Шевченка) з Галичини – журналі “Позначка”, що вийшов у грудні 
1863 р., текст її побачив світ разом з віршами Кобзаря: “Мені 
однаково...”, “Н. Костомарову”, “Заповіт”. Під цими творами стояв 
підпис “Шевченко”. 

Згадані вірші з'явилися на хвилі зростання почуття кровної 
спорідненості між обома частинами України, глибокого зацікавлення 
козацьким епосом, творчістю І. Котляревського, Т. Шевченка, 
П. Куліша. Це почуття генетично-історичної спільності всіх українців 
засвідчують виступи передових діячів української культури 30-60 рр. 
XIX ст. “...Мі всі – із-за Сяну, від Тиси, з-поза Сяну і по Серет з братією 
нашою задніпровською складаємо одне істота...”, – писав І. Вагилевич 7 
березня 1837 р. у листі до М. Максимовича. З цього погляду вагоме 
значення мала діяльність П. Куліша, який одним з перших почав 
налагоджувати взаємини з письменниками Галичини й Буковини. У 
листі до Б. Дідицького (опублікований 1863 р. у газеті “Слово”) він 
писав: “Знайте ж хоч ви, що в нас тепер іде велике змагання за нашу 
спільну з вашою словесність... Заспіває наш брат за Дунаєм або під 
Полтавою, а ві Львові й у Бескидах голос лунає. Застогне галицька Русь 
під Карпатами, а понад Дніпром у людей серце болить”. 

Ідеї братнього єднання, духовної спорідненості українців, 
розмежованих двома монархіями, пропагували видання й преса 40-60-х 
рр., що виходили в Галичині. Так, у передмові до збірки “Вінок русинам 
на обжинки” (Відень, 1846 р.) його упорядники констатували: “Гляньмо 
лиш на просторінь нашої Русі – від Сяну, Вісли й Бугу аж по Дін і 
Донець, а з-поза Бескида, Дністра й Чорномор'я ген-ген горі по Прип'ять 
і Десну... З радісним восхищенням зголосимо: цей народ живе в цілості 
народній і ніколи не умре”. 

Особливо важливе значення в духовному спілкуванні між двома 
частинами України мала творчість Т. Шевченка, окремі дії якого, звістки 
про нього проникають у Галичину вже в середині 40-х років. 
М. Устинович на “Соборі руських вчених” у Львові (1848 р.) проголосив 
знамениті слова: “Хочем узброїтися в кріпость, послухаймо грімкого 
Шевченка”. Ким Шевченко був для Східної України в 40-і роки, тим він 
став для Галичини і Буковини в 60-ті роки й у наступні десятиліття. 

Чимала заслуга в пропаганді єдиної України, єдиного Шевченка 
належить журналові “Позначка” (1863-1864 рр.), що ставив своїм 
завданням заступити петербурзький місячник “Основа”, який змушений 
був припинити існування в 1862 р. Після Валуєвського циркуляру 
(1863 р.), утисків у Росії українського слова в Галичині виник журнал, 
що ставши загальноукраїнським виданням, прагнув об'єднати навколо 
себе всі українські культурні сили і першим у цьому краї почав 
систематично публікувати твори Т. Шевченка. В одному з тогочасних 
листів невідомого наддніпрянського українця читаємо: “Радію всією 
душею, що наша спільна праворуч знайшла собі добрий, теплий закуток 
у нашій Галичині і що придбовує вона щодень нових щирих 
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працьовників, піклувальників. На вас тепер тільки надія наша, а про нас 
краще не питатись. Зовсім стемніло в нашій Україні, сумно і холодно в 
їй, як у нетопленій, забутій хаті”1. 

Віддаючи належне тій історико-культурній і національно-визвольній 
місії, яку виконувала протягом багатьох десятиліть пісня “Ще не вмерла 
Україна”, вітаючи її відродження на Батьківщині, можна сказати, що 
наш гімн щиро й правдиво, з великою любов'ю до народу відображає 
нелегкий шлях його історичного розвитку та надихає на створення 
суверенної держави. 

Душу й тіло мі покладемо 
За нашу волю 
І покажемо, що ми, браття, 
Козацького роду. 

Українське козацтво – гордість української нації; це – джерело 
духовної сили, шляхетності, що народжує безкорисливу участь у 
загальній справі, виконання свого боргу, навіть якщо цей борг вимагав 
участі в заколоті. М.В. Гоголь в українських піснях знайшов саме ці риси 
характеру українського народу: «Скрізь видно ту силу, радість, 
могутність, з якою козак кидає тишу і безтурботність життя домовитої, 
щоб удатися у всю поезію битв, небезпек і розгульного бенкету з 
товаришами. Ні чорнобрива подруга, що палає свіжістю, з карими 
очима, зі сліпучим блиском зубів, уся віддана любові, що утримує за 
стремя коня його, ні стара мати, що розливається, як струмок, сльозами, 
всім існуванням якої заволоділо одне материнське почуття, – ніщо не в 
силах здержати його. Упертий, непохитний, він поспішає в степ, у 
вольницю товаришів»2.  

На думку професора україністики Е. Онацького, «козак – вільна 
людина, яка нікому не підкоряється, степовий флібустьєр і авантюрист. 
У цьому значенні це слово існувало в татарському світі, з яким 
українському народу довелось жити в надзвичайно близькій єдності в 
XIII-XV вв.»3 За свідченням Е. Онацького, «уперше слово «козак» 
зустрічається в половецькому словнику 1303 року, де воно 
використовувалося для позначення передового загону». Цікаве 
розходження оцінок інституту козацтва з боку українських і російських 
дослідників, що приводить Е. Онацький. Про походження донських 
козаків московський історик Е. Шмурло писав: «Донські козаки 
походять від швидких селян, злочинців, і всякого роду бездомних людей, 
усіх тих, кому було надзвичайно важко переносити умови твердого 
державного контролю, експлуатацію землевласників, несправедливість 
суддів, чи тих, хто сховався від накладеної на них суддівської кари»4. Як 
видно, якщо в оцінці українських дослідників козацтва містяться цілком 
комплементарні визначення цієї соціальної групи, то в російських 

                                           
1 Мета. – 1864. – Т. 11. – № 5. – С. 69. 
2 Гоголь М.В. Полн. собр. соч. – М.; Л., 1952. – Т. 8. – С. 91. 
3 Онацький Е. Українська мала енциклопедія. Книжка V. – Буенос-Айрес, 1959. – 

С. 668-670. 
4 Шмурло Е.Ф. XVI век и его значение в русской истории. – СПб., 1891. 
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джерелах козацтво характеризується винятково негативними 
визначеннями. Що, утім, цілком зрозуміло, оскільки російські 
дослідники представляли інтереси держави, у той час як українські 
історики такими не були. Більш того, українські дослідники визначали 
інститут козацтва як важливу складову ознаку власного етносу, що 
виступав мобілізуючим фактором історико-культурної і політичної 
консолідації українського народу на шляху знаходження якостей 
національної цілісності. 

«Про українських козаків, – пише Е. Онацький далі, – документально 
цілком виразні свідчення ми маємо з 1490 року, а менш ясні – з 1470 
року. Однак у тих ранніх свідченнях, слово «козак» зустрічається в 
різних значеннях: у першу чергу, у значенні степових здобувачів, а 
також вільних людей. «Вільний козак» стало органічним поняттям у 
пізнішому козацькому житті у значенні без постійного місця життя, без 
визначеного заняття, що, по більшій частині, займаються видобутком у 
степу і партизанських зіткненнях з тюрскими номадами». Таким чином, 
– вважає Е. Онацький, – спочатку слово «козак» не було винятково 
самоназвою українців: воно застосовувалося до всіх степових 
флібустьєрів у цілому, і стосовно донського козацтва, зокрема. І все-
таки, частіше воно вживалося стосовно українського козацтва, оскільки 
ця група була найбільш численна і являла собою найбільш виразний і 
закінчений образ цього інституту. «Коли ж козацькі отамани і гетьмани 
стали щирими лідерами козацького Війська Запорізького, то ім'я козаків 
стало назвою всього українського народу». У такому образі «вільного» і 
«волелюбного» витязя степової зони України, поняття «козак» придбало 
змістовні і геральдичні визначення українського етносу на довгі сторіччя 
і в даний час зберігає свої характерні ознаки при етнічній 
самоідентифікації сучасної української нації. «Подібно тому, як польська 
шляхта створила поняття державності іманентним визначенням власне 
польської політичної нації, українське козацтво створило поняття 
державності в політичної української нації», – наводить Е. Онацький 
слова свого попередника В. Липинського – класика української 
національної історіософії.  

І далі: «Козак – це ідеальний образ української душі. Козак є носієм і 
захисником вищих суспільних цінностей, таких як мужність, хоробрість, 
войовничість, відваги, честі, слави, достоїнства, шляхетності 
(лицарства), чесності, безкорисливості, жертовності при обороні 
суспільних цінностей, людських прав, правди і справедливості, віри і 
звичаїв предків». Козак ні на хвилину не сумнівається, щоб 
пожертвувати собою, стати на оборону тих вищих духовних цінностей, 
значимість яких перевершує його власне життя, оскільки, захищаючи їх, 
він, тим самим, захищає і своє власне достоїнство і честь, а значить, і 
власне життя, що без цих цінностей втрачає всяке значення. Козак – 
людина активної життєвої позиції, енергійний і непосидючий. Він не 
любить подовгу засиджуватися вдома. У період, коли немає війни і 
походів, він самостійно шукає застосування своїм силам. Тому він 
прекрасний хлібороб, мисливець і купець. Завдяки своїй мобільності, 
козак знайомий з іншими країнами, культурними традиціями інших 
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народів, до яких він ставиться толерантно, якщо вони не суперечать його 
власним уявленням про благо. Козак дуже поважний у відношенні до 
жінок, оскільки бачить у кожній дівчині, жінці і бабі або свою дівчину, 
або свою дружину, або свою матір. 

Виходячи з вищенаведеної характеристики термінів «козак» і 
«козацтво», можна стверджувати, що у своєму вихідному значенні вони 
застосовувалися для позначення окремого індивідуума і соціальної 
групи, які вели особливий, відмінний від традиційного, спосіб життя. 
Тобто для характеристики категорії людей, які волею особистої долі й 
суб'єктивних обставин, вийшли за межі своєї родоплемінної групи, 
перетворившись, до певної міри, у «пасіонаріїв» (Л.М. Гумильов). 

Знаменитий російський вчений, історик Лев Миколайович Гумильов 
провів важливі дослідження у відношенні давніх періодів етнічної карти 
Євразії, степу, кочових народів і їхніх цивілізацій. Гумильов виділяє 
цикли цивілізацій і культур, а також відповідних етносів. З його погляду, 
етнокультурні утворення нації, держави, релігійні громади в усьому 
подібні живим організмам. Вони проходять періоди народження, юності, 
зрілості і старіння, а потім зникають чи перетворюються в т.зв. 
«релікти». Цікаві теорії Гумильова щодо причин етногенезу, тобто 
народження народу чи держави. Для опису цього процесу він вводить 
термін «пасіонарності» чи «пасіонарного поштовху». Це непояснений 
синхронний сплеск біологічної і духовної енергії, що раптово надає руху 
повільно плинному історичному існуванню «старих» народів і культур, 
захоплюючи різні сформовані етнічні й релігійні групи в динамічному 
пориві просторової, духовної й технічної експансії, що призведе до 
завоювань і зрощування різнорідних залишкових етносів у нові активні й 
життєздатні форми. Висока й повноцінна пасіонарність і динамічний 
процес етногенезу ведуть до виникнення особливого суперетносу, що 
відповідає не стільки національно-державній формі політичної 
організації, скільки імперії1. 

Пасіонарність поступово зникає. На зміну «пассеізму» (для 
Гумильова це позитивна категорія, що дорівнює «героїзму» – етичне 
прагнення безкорисливого творення в ім'я вірності національної 
традиції) приходить «актуалізм», тобто заклопотаність лише дійсним 
моментом у відриві від традиції й без оглядки на долю майбутніх 
поколінь. У цій фазі відбувається «пасіонарний надлом» і етногенез 
входить у негативну стадію консервації і початку розпаду. Етнос 
деградує, суперетноси розпадаються на складові, імперії розвалюються. 

Така ситуація триває аж до нового «пасіонарного поштовху», коли 
з'являється новий свіжий етнос і провокує новий етногенез, у якому 
переплавляються залишки старих конструкцій. 

Істотно важливої для розуміння й тлумачення сьогоднішнього етапу в 
історії нашої молодої держави є гіпотеза Л.М. Гумильова про 
можливість у швидкому майбутньому непередбаченого «пасіонарного 

                                           
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – Ленинград, 1990. 
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поштовху», що різко змінить політичну й культурну карту планети, тому 
що домінація «реліктових» етносів довго тривати не може. 

У 1991 р. такий поштовх відбувся. Різко змінилася політична й 
культурна карта, імперія розвалилася, а з нею й «реліктові» етноси. В 
Україні внаслідок «переплавляння старих конструкцій» виник етногенез, 
який на новому історичному витку відродив традиції своєї волелюбної 
вільної нації, який йдуть ще від українського козацтва. У 2004 р. 
піднялася друга “пасіонарна хвиля”, й український народ повівся так, як 
його предки-козаки під час небезпеки, що загрожувала Вітчизні. Тисячі 
українців залишили свої будинки і вирушили на боротьбу за 
справедливість, за правду, за сьогодення і майбутнє своїх дітей; не за 
особисту незалежність і волю, а за незалежність державну, незалежність 
Батьківщини – України. Визначення «козацтво» з етноніма 
перетворилося в соціонім, тобто в термін, що виражає не етнічний, а 
соціально-політичний стан групи людей, які мають якісно іншу систему 
ціннісної орієнтації, ніж у традиційному суспільстві; інший 
господарсько-економічний, соціально-політичний і індивідуально-
поведінковий уклад життя. У поняттях «українська нація» чи 
«український народ» на першому плані стоїть яскраво виражений 
політичний зміст, тому що суспільство доросло у своєму соціально-
політичному розвитку до демократії, до демократичних виборів. Енергія, 
що поступово накопичувалася, перейшла в енергію пасіонарності і 
виплеснулася на Майдані, воскресивши повною мірою духовні 
устремління українського козацтва. Зв'язок часів не перервався! Народ 
на власні очі побачив козачі клейноди – символи Гетьманської влади в 
руках українського Президента! 

Український народ не мовчав! З новою силою кожного слова 
зазвучав знову гімн «Ще не вмерла Україна!» 
 
 
 

Шаглі В.О. (Одеса) 
 

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

 
У статті йде мова про зростання ролі політичної відповідальності в 

забезпеченні національних інтересів України. Автор вважає, що в 
процесі пристосування до умов глобалізації головним фактором є 
політична еліта, яка несе відповідальність за виконання особистих 
функцій передової сили, наявність знань про політику, професіоналізм 
та рівень політичної культури. 

 
Для збереження монополії на єдність політичної влади справжній 

демократичній еліті необхідна внутрішня й політична стабільність, 
передумовою якої є стійкий економічний ріст та поступове покращення 
благоустрою населення. Умовами економічного росту в епоху 
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глобалізації є: з одного боку, інтеграція держави в світову економіку, з 
другого – гарантії безпеки приватного бізнесу, що перетворюється в 
головний двигун економічного розвитку. Ефективна ж інтеграція в 
світову економіку неможлива без партнерських політичних відносин зі 
світовими лідерами1. 

Рівні партнерські відносини на міжнародному рівні можливі для 
політичної еліти, в тому разі якщо вона володіє такими якостями, як 
чесність, гідність та відповідальність. 

Саме відповідальність у світі розглядається як найбільша духовна 
цінність не тільки особистості, а й суспільства, у якому вона функціонує. 

Одна з найбільш актуальних проблем сучасності – політична 
відповідальність. Тому для неї має бути почесне місце в інститутах 
демократичної влади. 

Кількість питань відповідальності в політиці не тільки не 
зменшується, а навпаки – збільшується, що є головною проблемою 
громадянського суспільства. «Це пов'язано з ускладненням структури 
суспільних відносин, ростом суб'єктивного фактора в соціальному 
розвитку, розширення сфер соціальної свободи та розвиток демократії в 
державі»2.  

Актуальність проблеми визначається необхідністю посилення 
боротьби за позитивні рішення питань міжнародного життя: 
забезпечення розрядки напруженості, закріплення миру між народами, 
забезпечення справжніх, а не надуманих свобод та прав людини, 
здійснення опору ідеологіям, що базуються на тероризмі.  

Сьогодні роль політичної відповідальності за те, що відбувається в 
світі, набагато збільшилася, тому що збільшилося значення соціальних, 
політичних, моральних початків у суспільній свідомості молоді3. 

Проблема політичної відповідальності в сучасній Україні відноситься 
до числа найбільш актуальних та першочергових для процесу отримання 
країною політичної самостійності та світового визнання. 

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі різноманітні аспекти 
проблеми відповідальності розкриваються у філософських соціологічних 
та психолого-педагогічних дослідженнях К. О. Абульханової-Славської, 
М. І. Алексєєва, І.Д. Беха, О. Шпенглера тощо. 

Проблема відповідальності тісно пов'язана з положеннями про 
встановлення особистості, самосвідомості людини та суб’єктності. 

У визначенні відповідальності вітчизняна та західна наукові думки 
надають пріоритет аксіологічному підходу: відповідальність здатна 
об'єднати націю і людство взагалі, зробити їх гуманними. 

Відповідальність, читаємо у працях С. Л. Рубінштейна, – це 
«здатність людини детермінувати події, вчинки у момент їх здійснення, 
в ході їх виконання, аж до радикальної зміни життя. Це не просто 

                                           
1 Кандель П. Демократия и культурно-историческая наследственность: сербский 

пример // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 7. – С. 42-48. 
2 Подмазко Е.А. Проблема структуры социальной ответственности: Автореф. дис. ... 

канд. философ. наук. – Харьков, 1980. – С. 3. 
3 Там само. 
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вірність формальному обов’язку, догмі, не слідування раз і на завжди 
прийнятим правилам, а здатність у процесі життя бачити, виділяти, 
ставити проблеми, вчасно їх усвідомлювати та приймати відповідальні 
рішення»1. 

Відповідальна особистість не може відсторонено розмірковувати про 
будь-які соціальні події, а розглядає себе їх безпосереднім учасником. З 
цієї точки зору, життя людини – це безперервна відповідальність, яка 
визначає його моральну цінність. 

Відповідальність пов’язана із свободою вибору. Адже людина лише 
тоді справді вільна, коли прагне, готова і вміє підпорядкувати власні дії 
загальнолюдським нормам, що стали для неї особисто значущими. А 
інакше вона залишається залежною від корисливих особистих бажань, 
інтересів вузької групи чи будь-якого окремого прошарку суспільства, 
цінність якого можуть і не співпадати з загальнодоступними. 

Відповідальність характеризується за допомогою таких понять, як 
самоконтроль, самооцінка, самокерівництво, самоактивність, 
самовідповідальність. Внутрішня відповідальність тісно пов’язана із 
самовдосконаленням особистості, що забезпечує безперервний розвиток 
елітарності як явища.   

Елементом відповідальності є не будь-яка поведінка особистості, а 
тільки поведінка, що має соціальну значимість. Правомірність і сенс 
відповідальності є результатом, насамперед об’єктивного причинного 
зв’язку між вчинком людини і соціальною зміною. Соціальна 
відповідальність охоплює всі прошарки суспільства, але може 
видозмінюватися залежно від його типу. Так, відповідальність 
політичних суб’єктів буде йменуватися політичною відповідальністю. 
Таке визначення надається їй у політичному словнику: «політична 
відповідальність – це насамперед різновид соціальної відповідальності, 
що визначає відношення до суб’єкта політики, у зв’язку з його 
поведінкою чи наслідками його політичної діяльності»2. Приблизно таке 
ж саме визначення дає Подмазко Є.А. – «політична відповідальність є 
видом соціальної відповідальності особистості, соціальної групи перед 
класом, або класу  перед суспільством за пізнання дійсності, за ціннісну 
орієнтацію та спілкування, що обумовлені масовими інтересами»3. 

Плахотний А.Ф. приводить інше визначення: «Політична 
відповідальність – це соціально-необхідне відношення особи чи 
соціальної групи до класових, національних, державних та інших 
політичних інтересів, вільна реалізація політичної ідеології»4. 

Політична відповідальність базується на взаємодії суб’єктів у сфері 
політики, що ґрунтується на необхідності виконання взаємних 

                                           
1 Цит. за: Гургєва Т.С. Відповідальність як визначальна якість елітарної особистості // 

Українська еліта та її роль в державотворенні. Зб. наук. праць. – К., 2000. – № 1/2 (14). – 
С. 203. 

2 Политическая энциклопедия. – М., 2000. – Т. 1. – С. 93. 
3 Подмазко Е.А. Проблема структуры социальной ответственности. Автореф. дис. канд. 

философ. наук. – Харьков, 1980. – С. 22. 
4 Плахотный А.Ф. Проблема социальной ответственности. – Харьков, 1981. – С. 58. 
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зобов’язань і сумісно встановлених правил, а також готовність 
використання санкції у випадку їх порушення. 

Політична відповідальність як процес пов’язана із рядом категорій: 
політичні цілі та інтереси, норми і надії, відповідальна діяльність її 
наслідків (втрата авторитету, покарання), оновлення політичних цілей, 
інтересів та їх реалізація. 

Політична відповідальність, як і будь-яка інша відповідальність, має 
синонім обов’язку що-небудь зробити, а також прийняття чи накладання 
певних обов’язків. На цій основі ставляться вимоги до відповідної особи, 
групи, організації, держави. Необхідність рахуватися із суб’єктом 
політики тільки підкреслює її відповідальність. Крім політичної 
відповідальності, необхідно передбачати персональну відповідальність 
політичних керівників різних рухів, партій, груп, посадових осіб, 
комерційних організацій, федеральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування і громадян. 

Про політичну відповідальність йдеться в тому разі, якщо присутня 
політична культура, яка визначається як «сукупність політичних 
поглядів, знань і переконань, що відображають корінні інтереси різних 
соціальних груп, націй, народностей»1. 

Тільки будучи політично культурним, політичний суб’єкт здатен 
усвідомлювати тягар політичної відповідальності. Суспільство може 
притягти до політичної відповідальності політичного суб’єкта тоді, коли 
воно саме політично культурне. 

Політична культура формується внаслідок усвідомлення 
різноманітними соціальними групами власних політичних інтересів, 
розробки на цій основі політичних поглядів, теорій, ціннісних 
орієнтацій, що формують програми й цілі політичних ідеологій. 

Ядро політичної культури складають політична ідеологія, ідеологічні 
установки і концепції. З корінних проблем вони надають політичній 
культурі системності і єдності. Політична культура виступає як форма, 
що віддзеркалюється в політичних поглядах, переконаннях. Тільки 
політично-культурне суспільство спроможне впливати на економіку 
держави, вирішувати внутрішні й зовнішні конфлікти; воно не 
піддається кримінальному маніпулюванню громадською свідомістю. 

Відповідальність як якість психологічно й соціально зростаючої 
особистості поступово перетворюється в показник її суб’єктивної 
активності, здатності творчо вдосконалювати себе, якісно впливати на 
прогресивний розвиток сучасного суспільства і процес 
державотворення2. 

Сучасна проблема України – це намагання пристосуватися до 
сучасних умов глобалізації. З одного боку, інтегруватися в загальні 
процеси, а з другого боку – зуміти зберегти себе як націю і державу зі 
своїм суверенітетом. 

                                           
1 Российская социологическая энциклопедия. – М., – 1998. – С. 242. 
2 Клітченко О. Ефективність влади і політична реформа // Політичне читання. – 2004. – 

№ 6. – С. 55-64. 
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У цьому процесі головним фактором є політична еліта, яка несе 
відповідальність за те, що відбувається. Для цього необхідна така якісна 
характеристика: готовність до виконання особистих функцій передової 
сили, наявність знань про політику, професіоналізм, рівень політичної 
культури, не копіювати західні політичні форми. Знаходження спільної 
мови між президентською більшістю та силами опозиції. Тільки при 
цьому політична еліта зможе диктувати власні умови.  

Звідси – потреба політичної відповідальності еліт як головного 
фактора, для досягнення державних цілей та забезпечення національних 
інтересів України.  

 
 
 

Федоренко О.А. (Київ) 
 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ІДЕАЛ УКРАЇНСЬКОЇ  
ГЕОСТРАТЕГІЇ 

 
У статті розкрито загальнолюдські та національні аспекти 

становлення і розвитку українського суспільства. Автор визначає 
основоположні напрями наукового аналізу загроз державності, 
геостратегічних можливостей України, психоетнічних засад 
становлення етносу. 

 
Головною особливістю життя на планеті є його безперервність, що є 

основою побудови духовності етносів та геопсихічних ідеологій націй. 
Генеза людства є складовою частиною загальної генези планети, а 

тому всі процеси, досліджені в природі, притаманні і людським 
суспільствам та кожному людському організмові зокрема. 

Домінантними підставами розвитку людських спільнот є мозок та 
кров. Індивідуальна мозкова діяльність людей, об’єднана в суспільну, є 
основною ознакою геопсихічної спадковості поколінь етнічної 
спільноти. Важливим є вплив на мозкову еволюцію біофізіологічних 
особливостей харчування, що сприяє активізації функціонування 
кровообігу. Усі відомі чотири групи крові присутні в загальному 
гематологічному портреті кожного етносу. Проте у відсотковому 
співвідношенні представників цих чотирьох груп, негативністю та 
позитивністю резус-фактора закладається етнокультурна оригінальність. 
Домінування якоїсь групи крові в етнічної більшості формує культурні 
та політичні пріоритети, поєднані в загальну поведінкову ідеологію 
суспільства. Належність людини до котроїсь із груп крові визначає не 
лише певні особистісні уподобання, а й суспільні, зокрема, психоетнічну 
належність, що є основою національної самоідентифікації1. 

                                           
1 Сніжко В.В. Ідеологія терену. – К., 2004. – С. 13-15, 21-22. 
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Етноґенез – це природна система форм поведінки, коли людська 
більшість підпорядковує свої дії створенню нової соціоприродної 
діяльності1. Логічним завершенням етногенези є формування нації. 

Основною характерною рисою націогенезного процесу є 
усвідомлення інтелектуальним прошарком етносу такого рівня його 
окремішності, коли він потребує своєї унікальної держави. 

Ми – українці, гуртуємося навколо символу нашої держави – спільної 
назви “УКРАЇНА”. 

Національна ідея Української держави – це синтез історичної 
діяльності, пам’яті та культури українців. 

Національна самоідентифікація базується на пріоритетності визнання 
ідеальних цінностей, зокрема, ідеї, духу, свідомості – первинними, а 
природи, матерії та буття – вторинними2. 

Ідеологія будь-якої нації інтегрує всі накопичені цивілізаційні знання 
та розкриває роль своєї нації у світі та переваги її над іншими 
спільнотами. 

Основою ідеологічної системи знань є свідомість представників 
етносу та певного державного утворення. Етнотворчі процеси в нашому 
регіоні відбувалися в межах лісостепової зони, що існувала з давніших 
часів на просторі від Кавказу до Чорного моря, Дунаю, Балкан, Карпат, 
українського межиріччя (річки: Буґ, Дністер, Дніпро та інші) до Волги і 
далі лісостеповою смугою до Алтаю. 

Сформовані та закріплені в українців з найдавніших часів 
геопсихологічні особливості психоетнічної свідомості та генетичної 
спадковості відтворені у процесі віковічного розвитку в народному 
мистецтві (гончарство, вишивка, деревообробка, хатобудування, 
оздоблення житла, міфи, казки, пісні, музика, танці), богорозумінні 
(одухотворення природи) та веденні господарства (розведення тварин та 
праця на землі). 

Орнаментація як ужиткових, так і мистецьких виробів сучасних 
українців має очевидну тяглість ще від часів мізинської археологічної 
культури.  

Архітектура будівель та формотворення печі, розмальовування жител 
та гончарного посуду – це оригінальні мистецькі психоетнічні риси 
нашого етнічного угруповання “українці”, які роблять його спорідненим 
з іншими угруповуваннями, поєднуючи їх у метасуспільну структуру 
“слов’яни”, яке в свою чергу через мистецько-образові особливості має 
спорідненість із балтами та скандинавами. 

Протоукраїнці сформувалися в природно-кліматичних умовах 
оригінального ботаніко-геоґрафічного реґіону світу, у багатовекторну 
суспільно-природну структуру із психоемоційними та соціокультурними 
особливостями. 

                                           
1 Там само. – С. 123-124. 
2 Міхновський М.І. Самостійна Україна // Микола Міхновський та його “Самостійна 

Україна”. – К., 1996. – С. 13. 
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У процесі духовного та культурного розвитку український етнос 
трансформувався в націю, тому не розчинився в іншій розвиненій 
геополітичній структурі. 

Етнос – це геопсихологічна структура, а Нація – геополітична 
структура. 

Український етнос сформувався на основі героїчних міфів, 
сакральних символів, естетичних уподобань та звичаєвого права, 
пріоритетної мови, домінуючої господарської системи, особливостей 
харчування та побуту. 

Українознавство є науковою системою знань, яка поєднує історичні, 
культурні та геостратегічні дослідження феноменальних явищ 
українського етносу.  

Геополітичний аспект провідної ролі українців у Світі історично 
полягав не в тому, щоб знищувати чи асимілювати, а цивілізувати 
сусідні національні спільноти, поширювати серед них знання та 
культуру, освоювати Землю та Космос. 

У сучасній системі міжнародних відносин геополітичне утвердження 
будь-якої держави й нації залежить не тільки від військової сили чи 
розвитку економіки й технологій, а насамперед від привабливості й 
глибинності ідей, які визначають поважне становище етнічної й 
політичної спільноти людей. 

Базовими ідейними цінностями українського суспільства є українська 
мова, національна українська культура, історично-політична традиція 
державності та національно-визвольна боротьба, державні символи 
України: прапор – синьо-жовтий, герб – тризуб, національний і 
державний гімн – «Ще не вмерла Україна» (слова П. Чубинського, 
музика М. Вербицького). 

Вивчення та систематизування символічних цінностей є можливим у 
контексті історично-політичного аналізу геополітичних чинників 
розвитку українського етносу, насамперед природного розташування 
території, географічних та демографічних особливостей окремих теренів, 
клімату, природних ресурсів, ментальності та духовних поглядів. 

Ціннісні орієнтири обумовлюють наявність необхідних українському 
суспільству ідейних пріоритетів, визначальними серед них є: 
національна єдність (психогенетична і культурно-мовна спільність 
українців); історично-політична традиція української державності та 
національно-визвольної боротьби. 

Дослідження цивілізаційної традиції українства  має спрямовуватися 
на розкриття глибокої духовної основи творчого українського 
світобачення: культури, мови, політичної і правової думки.  

Контактна співпраця з європейським співтовариством є в 
нинішньому столітті необхідним напрямом української геополітики у 
зв’язку з небезпекою подвійної стратегічної залежності України від Росії 
в економічній сфері та США у міжнародних відносинах.  

Намагання американської сучасної наддержави монополізувати 
політичний контроль у світі стимулювало посилення інтеграційних 
процесів серед європейських країн. 
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Нав’язування ж США європейській громадськості своїх ідеолого-
військових світобачень посилювало ці процеси безпосередньо в аспекті 
формування єдиного простору.  

Наприкінці ХХ століття відбулося розмежування євроатлантичного 
табору на два метапсихоетнічні центри – США – Велика Британія і 
Західна Європа.  

Започаткований у Європі процес внутрішньої консолідації визначив 
поки що геополітичну рівновагу між США і ЄС. 

У середині 90-х років для України визначився оптимальний 
геоцентричний варіант – можливість зайняти провідну позицію у блоці 
ГУУАМ (Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), тобто 
бути ключовою ланкою в системі взаємозв’язків регіонів Азії, Кавказу та 
Європи.  

Посилення президентської влади в Російській Федерації, її зміна в 
Грузії та наближення до українських кордонів Європейського Союзу 
виявилися фактологічними доказами, що підтвердили на початку ХХІ 
століття актуальність геостратегічних пріоритетів України в контактних 
відносинах з країнами блоку ГУУАМ та важливість її унікального 
геополітичного становища для провідної ролі у цьому об’єднанні.  

Вагомою підставою реалізації геополітичних інтересів Української 
держави будуть не ресурсні запаси, а політична, правова та етична 
культура  національної спільноти.  

У третьому тисячолітті нинішнє покоління українців втілить у 
реальність етнонаціональну державність, що має базуватися на 
феноменальних ідейних та культурних цінностях. 

Втілення у дійсність вимріяного поколіннями українців ідеалу 
Соборної Держави означає не перебування України у периферійному 
підпорядкуванні Російській Федерації, Сполучених Штатів Америки, 
країн Європи чи у створених цими формаціями геополітичних 
комплексах (СНД, ЄЕП, НАТО, ЄС), а в її потенційній ролі центру 
нового світового політичного порядку відповідно до геополітичного 
становища, людського та економічного потенціалу. 

Однією з основних проблем етнонаціонального відродження є 
повернення українцями своєї природної ідентичності та самобутності на 
терені свого походження, а також деколоніальне розформування 
створених комуністичною імперською владою політичних та соціальних 
структур. Вирішення цієї проблеми унеможливить денаціоналізацію 
українців у XXI ст. під тиском глобалістських державних та фінансових 
об’єднань і можливе остаточне перетворення України в об’єкт 
визискування людських ресурсів і території. 

Процеси протистояння України з імперськими й міжнародними 
структурами та транснаціональними промисловими корпораціями 
актуалізують в українському суспільстві вивчення змістовних аспектів 
національних інтересів держави та автентичних культурних традицій 
етносу. 

Становлення та розвиток української державності є глобальним 
геополітичним процесом, що характеризується складними 
геополітичними, історичними та психоетнічними закономірностями. 
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Географічне положення країни, особливості ландшафту та клімату, 
наявність корисних копалин та водних артерій, вихід до морів, 
можливості економічного розвитку та інші географічні чинники 
справляли від стародавніх часів безпосередній вплив на політичні 
процеси розвитку Української держави. 

Важливими чинниками, що обумовлюють зв’язок між природою та 
політичним життям, були соціально-політичні й психологічні 
особливості етносу та постійні зовнішні геополітичні впливи на 
українську територію. 

Найвигідніше геополітичне становище України у світі є важливою 
засадничою підставою національної ідеї, основні концептуальні 
українські засади якої розроблені у працях провідних мислителів ХХ – 
початку XXI століття. 

У документах і концепціях науковців та громадських діячів 
розкривається змістовність української ідеї, як виявлення 
державотворчої діяльності й суспільних цінностей. 

Епохальність геополітичної місії української нації визначається ними 
у реалізації її державної єдності, що має бути закономірним підсумком 
боротьби за утвердження самодостатнього духовного життя. 

Ідейно-теоретичною працею, у якій розглядаються у взаємопоєднанні 
традиції національної державності та українського громадянського 
суспільства, є стаття видатного політика та юриста Миколи 
Міхновського “Самостійна Україна”, написана у 1900 р. як програма 
Революційної Української Партії. 

Микола Міхновський проголосив основним завданням українства у 
ХХ ст. відновлення Української держави та об’єднання у ній усіх 
етнічних земель на підставі того, що наприкінці XIX ст. кризовий стан 
Австрії, Росії та Туреччини обумовлював можливість для визволення 
всіх поневолених націй. Він наголошував, що у ХХ ст. державна 
незалежність буде “національним ідеалом у сфері міжнаціональних 
відносин”, реалізація якого можлива після повстання націй проти 
іноземного панування. Вважаючи закономірно Тараса Шевченка 
ідеологом політичного українства, Микола Міхновський був 
переконаний, що висловлені ним ідеали українського суспільного життя 
будуть втілені, якщо українці усвідомлять, що “ми існуємо, ми 
відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне “Я”. 
Спільною національною ідеєю для українців мала бути “одна єдина, 
нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ”1. 

Отже, Україну було означено як геополітичну реальність, межі якої 
збігаються з природними кордонами українських етнічних територій. 

Перед українцями у ХХ ст. було поставлено проблемне питання щодо 
політичного визволення української нації та становлення державності на 
власних суспільних традиціях. 

                                           
1 Міхновський М.І. Самостійна Україна // Микола Міхновський та його “Самостійна 

Україна”. – К., 1996. – С. 22. 
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Особливо запеклою була боротьба українства проти іноземних 
ворожих сил у 40-50-х роках ХХ століття. 

Визначальними у цей час для формування державних та суспільних 
ідеалів визвольної війни були праці українського геополітика Юрія 
Липи. Зокрема, у статтях “Ґеополітичні ескізи нової України”, 
“Панування, труд і лад” Юрій Липа аналізує ідейні й змістовні засади 
національної державності та майбутнього українського суспільства. Він 
зазначав, що “корінь української нації сягає тисячоліть”, тому і вважав, 
що “зміст української державності – зміст ґеополітичний”1. 

Земля і кров вважалися ним основними факторами національної 
єдності українців. Тому у відновленій Українській державі селянська 
праця визначалася “серед почесних занять в Україні” у зв’язку з тим, що 
віковічні, закладені ще в часи трипільської культури хліборобські та 
побутові традиції Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Поділля, 
Полісся, Галичини та інших етнічних територій України були основою 
національної духовності. 

Юрій Липа сприймав у взаємопоєднанні майбутню Українську 
державу як продовження національної традиції “панування над морем 
Митридата Евпатора, а над суходолом – Володимира Великого” та 
суспільний лад у ній побудований у культурі, праці, християнській вірі2.  

У Акті проголошення Незалежності України, автором текстового 
проекту якого є правозахисник, депутат Верховної Ради Левко 
Лук’яненко, зазначено чотири причини виходу України із складу СРСР у 
1991 р. на підставі існуючих у союзному законодавстві правових норм: 
продовження тисячолітньої традиції державотворення; реалізація 
положень Декларації про державний суверенітет України; загроза 
суверенітету внаслідок утворення у Москві ДКНС; втілення 
закріпленого у міжнародних документах права націй на самовизначення. 
Отже, на референдумі 1 грудня 1991 р. було визначено та підтверджено 
віковічне право українців на відновлення національної держави, 
громадяни якої поєднувалися б у суспільстві на основі поваги та 
звеличення українських ідейних та культурних цінностей. 

Таким чином, накопичені в фундаментальній українознавчій науці 
знання є основою для української національної ідеї як ідеї Української 
держави, що об’єднує всі частини української нації, що проживають на 
етнічних теренах і поза ними. 

Основною передумовою творення концептуальної моделі розвитку 
українського національного суспільства є визначення України як 
держави із стародавньою державною традицією, яка ґрунтується на 
цінностях та прагненнях українського етносу. 

В українознавчих геополітичних дослідженнях визначальними в 
науковому аналізі загроз державності, геостратегічних можливостей 
України, психоетичних засад становлення етносу є три напрями: 

                                           
1 Липа Ю.І. Панування, труд і лад // Бібліотечка молодого націоналіста. – К., 1999. – 

Ч. 10. – С. 12. 
2 Там само. – С. 17. 
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історично-культурний – вивчення у працях П. Кононенка, 
Т. Кононенка чинників та процесів етнонаціональної та державної 
еволюції українства; 

суспільно-географічний – обґрунтування у наукових монографіях і 
статтях П. Масляка ролі та впливу геополітичних факторів в 
історичному розвитку української нації, географічного становища як 
важливої передумови геополітичного потенціалу України; 

психологічно-політичний – дослідження у наукових статтях та 
працях В. Сніжка психоетнічного та культурного процесу становлення 
етносу на українських теренах. 

Праці вчених-українознавців Петра Кононенка, Тараса Кононенка, 
Петра Масляка, Валерія Сніжка є ідейно-теоретичною основою для 
становлення геополітики та геостратегії як українознавчої наукової 
галузі знань. 

Погляди та ідеї цих вчених доцільно аналізувати у двох часових 
періодах: 

дослідження історичного розвитку української нації у 90-х рр. ХХ 
століття; 

обґрунтування традиції національної державності та історичної місії 
світового українства на початку XXI століття. 
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Шульга І.І. (Саратов, Росія) 
 

ЧУМАКИ З НИЖНЬОВОЛЗЬКИХ БЕРЕГІВ 
 

У статті розглядається генезис українського чумацтва в 
нижньоволзькому краї, а також робиться спроба висвітлити роль цієї 
верстви українського селянства в процесі економічного розвитку 
Низового Поволжя. Незважаючи на специфіку чумакування на 
нижньоволзьких берегах, українці зберегли традиції цього промислу, 
традиції своєї батьківщини і передали їх своїм нащадкам. 

 
На питання, хто такі ельтонські чумаки, ви, шановний читачу, навряд 

чи отримаєте відповідь навіть фахівців-істориків. До сьогоднiшнього 
часу історія чумаків Низового Поволжя залишається «білою плямою». 
Тема чумацтва в Україні не є новою, але чим далі дослідники 
заглиблюються в цю проблему, тим більше виникає ще нез’ясованих 
моментів. І одним із таких моментів є «генетичний» зв’язок українських 
чумаків iз чумаками Низового Поволжя. Автор статті не випадково 
назвав цей зв’язок «генетичним», бо чумаки Низового Поволжя були 
вихідцями і нащадками чумаків iз Слобідської України. Вивчення 
чумацького промислу в Низовому Поволжі дає можливiсть під іншим 
кутом зору подивитися в цілому на саму проблему чумацтва, виявити 
спільні та відмінні риси цього промислу як в Україні, так і в Низовому 
Поволжі. Доречно звернути увагу хоча б на одну з особливостей 
чумацтва в Низовому Поволжі – нижньоволзькі чумаки мали правовий 
статус, на відміну від своїх співвітчизників, які займались аналогічним 
промислом в Україні. Неабияким є і той факт, що в окремі періоди 
нижньоволзькими чумаками перевозилося в декілька разів більше солі 
ніж чумаками, які ходили по сіль у Крим. 

На жаль, історія виникнення чумацького промислу в Низовому 
Поволжі майже недосліджена. Перші спроби висвітлити цю проблему 
були зробленi  на початку ХХ ст. видатним саратовським краєзнавцем 
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А.А. Гераклітовим. На жаль, його спроби були поверхові і стосувалися 
лише процесу виникнення соляного промислу на оз. Ельтон1. Надалі 
поодинокі спроби А.А. Гераклітова не були підтримані його колегами. І 
лише на зламі 1960-1970-х рр. до теми українського чумацтва в Поволжі 
звернулися краєзнавець К.І. Шкода та історик В.Ю. Чубенко2. В цілому 
слiд зауважити, що робота К.І. Шкоди хоч і була проникнута бажанням 
висвітлити історію виникнення одного з найбільших українських 
чумацьких поселень, проте вона базувалася більше на легендах, ніж на 
історичних фактах. Більшу наукову цінність мають роботи 
В.Ю. Чубенка, але і в його статтях висвітлюються лише окремі проблеми 
нижньоволзького чумацтва – їхній правовий статус на початку 1760-х р. 
та культурна спадщина.  

Оскільки тема українського чумацтва в Низовому Поволжі 
недостатньо розроблена, автор статті поставив перед собою завдання: 
окреслити важливі віхи історії українського чумацтва в Низовому 
Поволжі та висвітлити їхню роль в економічному розвитку цього 
регіону. 

Важливу роль в економічному освоєнні Низового Поволжя відіграли 
переселенці з України. Серед численних господарських занять українців, 
які обжилися на берегах Низової Волги, окремо стояв торгово-візничий 
промисел – чумакування. 

У 1740 рр. Російська держава почала відчувати брак харчової солі. 
Старі варниці вже не могли задовольнити потреби населення в цьому 
продуктові та й собівартість солі, що видобувалася виварочним 
способом, була дуже високою. Доставка солі з Криму в необхідній 
кількості поки ще була неможливою. Вирішити цю проблему можна 
було завдяки відкриттю нових соляних промислів. Тоді царський уряд 
згадав про давно відоме в астраханському краї озеро Алтан-Нор. Народ 
iз давніх-давен з ХVІ ст. використовував соляні запаси цього озера, але в 
1630 р., кочуючи астраханськими степами, калмики взяли озеро під свій 
контроль. 1705 р. Петро I з ханом Аюкой підписали договір, що дозволяв 
росіянам видобувати сіль з Алтан-Нора3. Після смерті хана умови 
договору певною мiрою змінилися – солевидобувникiв було обкладено 
додатковими податками на користь державi. На початку 1730-х рр. онуки 
хана Аюки відновили криваву різанину з росіянами, що зробило 
видобуток солі неможливим. І тільки з ІІ пол. 1740-х рр. російський уряд 
узяв видобуток солі з озера Алтан-Нор під свій контроль. 

За домовленістю астраханського губернатора і сенату для обстеження 
якості й придатностi вживання в їжу солі з озера Алтан-Нор прибув 
англійський морський офіцер – капітан Елтон4. Після проведених 

                                           
1 Див.: Гераклитов А.А. Учреждение в Саратове соляного комиссарства. – 1904.  
2 Див.: Шкода К.И. Город Энгельс. – Саратов: Приволж. кн. изд., 1971; Чубенко В.Ю. 

Поволзький варіант давньої української пісні // Народна творчість та етнографія. – 1964. – 
№ 4; Його ж. Українські чумаки в Поволжі // Укр. іст. журн. – 1969. – № 5. 

3 Див.: Мишин Г.А. Были города Покровска: Краеведческие очерки. – Саратов, 2001. – 
С. 11. 

4 Існує одна з версій, що надалі озеро Алтан-Нор стало зватись Ельтонським на честь 
англійського офіцера.  
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обстежень він зробив висновок: «На дні озера залягає такий великий шар 
солі, що маси її було б достатньо для харчування цiлої Європи»1. 
Необхідно зауважити, що до 1847 р. більша частина Росії 
використовувала пермську та астраханську сіль2. 

У січні 1747 р. сенат видав указ, на підставі якого на озері Алтан-Нор 
було розпочато соляні розробки. Один з пунктів цього указу 
наголошував:  

«… друкованими указами викликати постачальників, котрі б узялися 
возити з озера сіль і ставити її в казну»3. На підставі друкованих 
запрошень для вивозу солі, одними з перших у Низове Поволжя зi 
своїми сім’ями і волами прийшли чумаки з майбутніх Полтавської, 
Чернігівської та Харківської губерній. 

Після виходу указу про заснування соляного промислу на озері 
Ельтон, чисельність чумаків стала швидко зростати, вони поступово 
витіснили інших візників з цієї прибуткової справи, і таке становище 
зберігалося до кінця всієї соляної операції. 

Транспортування ельтонської солі обіцяло чумакам чималі вигоди. 
По-перше, отримана за перевезення солі платня в перші роки соляної 
операції була достатня не тільки для утримання своїх господарств, а й 
давала можливість чумакам накопичувати чималий капітал. По-друге, 
казна видавала під майбутнє постачання солі чималий кредит, що давало 
можливість ще не зовсім зміцнілим господарям приступити до візничого 
промислу і, таким чином, розпочати свою справу. По-третє, 
транспортування солі в магазини було безпечніше, ніж походи в Крим, 
хоча набіги киргизiв-кайсахів були не такими вже й рідкими. По-
четверте, чумаки залишали свої сім’ї на більш короткий строк, ніж їхнi 
одноплемінники з Слобідської України, що ходили по сіль у Крим та до 
Польщi. По-п’яте, чумаки, які переселились у Низове Поволжя, через 
недосконалість системи збору податкiв легко уникали його. Чумаки 
належали Соляній конторі, що не мала права збирати подушний податок. 
Цю справу повинна була виконувати Саратовська воєводська канцелярія, 
але вона теж не мала ніякої влади над чумаками. Чутки про таке вільне 
життя лише сприяли посиленню колонізаційного потоку в напрямку 
Волги. Такий стан зберігався до 1766 р. поки сенат не видав указ, що 
упорядкував систему збору податкiв з чумаків4. Названі вище вигоди 
змушували чумаків залишати свою батьківщину і селитися в Низовому 
Поволжі.  

На протилежному березі від м. Саратова і м. Дмитріївська (сучасне 
м. Камишин) були збудовані соляні магазини (комори для зберігання 
солі) поблизу яких, а також уздовж соляних шляхів до цих магазинів і 
почали виникати чумацькі поселення. Ці поселення спочатку були 
незаконними, і тільки після того, як царська влада переконалася в 

                                           
1 Мишин Г.А. Были города Покровска… – С. 13. 
2 Див.: Государственный архив Саратовской области (далi – ДАСО), ф. 1, оп. 1, д. 3, 

л. 69. 
3 Мишин Г.А. Были города Покровска… – С. 13. 
4 Повне зібрання законів Російської імперії (далі – ПЗЗ). – № 11773. 
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економічній вигоді українських чумаків, сенатським указом від 15 
березня 1754 р. їм було дозволено заснувати постійні поселення, що 
звалися слободами. В указі наголошувалося: «Всім тим малоросіянам, 
котрі там з’явились, і для перевезення солі завели волів і всякі припаси 
як поблизу Саратова, так і поблизу Дмитріївська на луговому, а не на 
гірському боці бути (виділено – І.Ш.), і худобу свою пасти, ліс 
незаповіданий рубати для лагодження їхніх возів дозволити»1. 

У слободі проти Саратова невдовзі було збудовано церкву Покрова 
Богородиці, відтоді слобода і стала зватися Покровською. У 1762 р. 
населення слободи зросло до 3 тис. чоловік2. Великою була і слобода 
Миколаївська, що розмістилася на протилежному березі від 
м. Дмитріївська. Крім Покровської та Миколаївської слобід, чумаки 
проживали і в інших селищах Низового Поволжя: Узмор’ї, Пестравці, 
Порубіжцi, Котові, Володимирівцi, Рахінцi, Самійлівцi. Наприкінці    
1760-х рр. уздовж шляхів від Ельтону до Саратова та Камишина й далі 
по дорогах до Воронежа й Тамбова виникло понад 100 українських 
хуторів і слобід3. 

Число чумаків неухильно зростало. В 1762 р. за результатами третьої 
ревізії тільки в Саратовській губернії налiчувалося 3428 українських 
чумаків. Четверта ревізія (1782 р.) показала, що за останні 20 років 
чисельність чумаків зросла до 9674 чоловік4. 

Процес видобутку та перевезення солі з Ельтонського озера полягав в 
ламанні солі з дна озера і складуванні її на березі, потім сіль перевозили 
в так звані Саратовські та Камишинські «лугові» магазини, а з них вона 
розвозилася по багатьох російських губерніях. 

Ламанням солі, як правило, займалися «вільні» люди та відпущені на 
заробітки кріпаки з Пензенської, Рязанської, частково Нижегородської 
губерній, а також збіднілі жителі українських слобід. Без будь-якого 
заклику вони приходили на озеро і без надання грошової допомоги 
обладнували береги озера. В звичайні роки видобуток солі становив 6,5-
7 млн. пудів, iз видобутком такої кількості солі з успіхом могли 
впоратися 300-400 чоловік5, але бажаючих ламати сіль було значно 
більше, нiж на те була потреба, в деякі роки на озеро приходило до 3-4 
тисяч ломщиків.  

Праця ломщиків була надзвичайно важка. Для виламування пішнями 
соляних глиб iз дна озера, ломщики мали постійно бути по пояс у 
мiцному соляному розчині – ропі, якою було покрите озеро на глибині 1-
1,5 метра. Літом при нестерпній спецi розігрітий соляний розчин 
роз’їдав тіло, шкіра вкривалась виразками. При перевантаженні соляних 
глиб ломщики часто калічилися. Не маючи ніякої медичної допомоги, 

                                           
1 ПЗЗ. – № 10197. 
2 Див.: Борисов С.В., Демченко Т.И. Город Энгельс: Историко-краеведческий очерк 

путеводитель. – Саратов, 1982. – С. 11. 
3 Див.: Максимов Е.К., Тофталушин В.П., Булычев М.В. Саратовский край. Саратов, 

1991. – Ч. I. – С. 42. 
4 Наведені числа вказують тільки чисельність чоловічої статі. 
5Див.: ДАСО, ф. 1, оп. 1, д. 3, л. 71. 
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багато ломщиків вмирало. Інші, виснаженi тяжкими умовами праці, 
втікали1. Побувавши 1769 року на Ельтонському озері, академік 
І.Лєпьохін так описував умови життя та праці ломщиків солі: «По 
берегах озера з приїзду були збудовані бідні намети та землянки, в яких 
жили ломщики. Тут знаходилась чимала команда козаків та інших 
військових людей для охорони робітників. Робітники – люди всі вільні і 
ніякої державної платні не отримують, живуть продажем солі візникам, 
котру вони видобувають з озера і привозять на берег... Сіль вони 
видобувають в тих місцях, де менше ропи. Солеламне знаряддя 
складається тільки iз скривленої, з широким загостренням пішні, де на 
кінці держака робилася ручка, щоб зручніше було налягати на пішню 
грудьми. Роботу свою вони виконували артілями, бо одному виламувати 
глиби було неможливим. Той, хто довше всіх працює на озері, вибирає 
місце, де зручніше запустити пішню, тому що кожен рік наростає новий 
пласт солі. Пробивши пласт, запускає свою пішню навскіс і відділяє 
новий пласт від нижнього, а артiльники з інших боків намагаються 
відділити цей пласт, щоб утворити суцільну глибу. Відділивши глибу, 
вони підіймають її руками й кладуть у човни, бо інколи верст шість і 
більше в озеро по сiль їздять. Загрузивши човен, відвозять сіль так 
далеко, наскільки човен може підійти, бо ближче до берега від ропи стає 
мілко. Тоді сіль з човна перевантажують ще на кілька човнiв, під час 
такого перевантаження часто працівники калічаться»2.  

На березі озера ломщиків очiкували чумаки, які за доступною ціною 
скуповували у них сіль, а після навантаження возiв, соляні каравани 
відправлялися до саратовських і камишинських «лугових» магазинів. 
Економічна вигода чумаків полягала в перепродажі свого товару 
постачальникам солі в інші губернії Російської імперії. 

Із року в рік вивезення солі збільшувалося, наприклад, у 1747 р. за 
одну поїздку в серпні-вересні доставлено казні 13275 пудів солі, у 
1751 р. у магазини було вивезено 3253759 пудів солi, а наприкінці 1850-
х рр. щорічне вивезення солі з озера сягало 6,5 млн. пудів. Ельтонський 
соляний промисел набув всеросійського значення, він давав дві третини 
видобутої солі в імперії. У 60-70-ті роки ХIХ ст. ельтонську сіль 
постачали для шістнадцяти губерній Росії3. 

Вивезення солі з Ельтонського озера починалося з приходом весни, 
коли з’являвся підніжний корм для волів, зазвичай це відбувалося після 
Миколи (9 травня). Цей термін був зумовлений необхідністю закінчення 
оранки своїх ділянок під посіви хліба. Вивезення солі з озера тривало до 
вересня, інколи аж до середини жовтня. До Покрови вже частіше 
починалися дощі, що зумовлювало закінчення перевезення солі. 
Солевізники берегли своїх волів-трударiв «… ані в грязюку, ані в дощі 

                                           
1 Див.: Очерки истории Саратовского Поволжья / Под ред. И. В. Пороха. – Саратов, 

1993. – Т. 1: С древнейших времен до отмены крепостного права. – С. 93. 
2 Курбанов Л.Ф., Полубояринов Е.В. Саратовский край. Саратов, 1976. – С. 59-60. 
3 Див.: Очерки истории Саратовского Поволжья / Под ред. И. В. Пороха. – Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, ИИЦ АО «Заволжье», 1993. – Т. 1: С древнейших времен до отмены 
крепостного права. – С. 91. 
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ніколи (їх) не використовували. Воли в велику грязь не в силах везти такі 
вантажі…, солонцювата глина слизька, набивається між ратиць, від 
в’язкої та бридкої грязюки шкіра пече та репається так сильно, що воли 
… не можуть рушити з місця, … у невеликий дощ воли пріють під 
ярмом і хворіють»1. Возити сіль можна було протягом 130-150 днів на 
рiк (травень-жовтень). Якщо виключити 30 дощових днів, що припадали 
на цей період, то виходить, що для перевезення солі було придатних 
тільки 100-120 днів на рiк. 

За чумацькою традицією основним тяглом того часу були воли. Казна 
потурбувалася про вірних трударiв і помічників чумаків. Для випасу 
волів уздовж соляних шляхів була обмежована сорокаверстова смуга 
землі. Усім, хто порушував  межi смуг, загрожувало суворе покарання. 
Тільки в 1832 р. за наказом міністра фінансів від 7 грудня, смуга для 
випасу волів була зменшена до десятиверстової ширини2. 

До початку першої ходки в магазинах було недостатньо заготовлено 
солі для перевезення її в камишинські та саратовські соляні магазини. 
Холод, сильні вітри, велика глибина залягання ропи заважали видобутку 
солі з дна озера на початковому етапі. Візникам доводилося чекати бiля 
озера першої валки тиждень-два, а іноді й три3. 

Під час валки обирали собі атамана, який пильнував дотримання 
правил перевезення, що встановлювала соляна контора. Ці правила 
юридично закріплювалися в договорі (білеті), що складався 
адміністрацією соляної контори та чумаками. Договори вносили певну 
організованість у транспортування солі. Згідно з цими правилами, 
чумаки повинні були дотримуватися певних шляхів перевезення, 
готувати собі їжу за спеціальними правилами, знати правила запобігання 
падіжу худоби. Окремий пункт білету дозволяв під час перевезення мати 
при собі зброю4. Це була одна із важливих умов безпечної подорожі. 

Дочекавшись солі і повантаживши її на вози, рано-вранці чумаки 
починали свою подорож. Коли починалася спека, чумаки розпрягали 
волів, годували їх і давали відпочити. Після того, як спека спадала, 
чумаки продовжували свою подорож далі, доти, поки зовсім не зсутенiє. 
Нічний відпочинок був недовгим, як і літня ніч. Iз свiтанням все 
починалося спочатку. Восени, коли ставало прохолодніше, навантажені 
сіллю вози йшли весь світлий день безупинно. Незмінним правилом 
чумаків було давати відпочинок волам на смерканні та світанку. Якщо 
це правило порушувалося, воли худнули і слабшали, у худоби 
починалася «… жорстока кам’яна хвороба, тяжка і безнадійна в 
одужаннi»5. 

Одним з негараздiв, з яким зустрічалися чумаки під час своєї степової 
подорожі, була нестача питної води. Незважаючи на те, що вздовж 

                                           
1 ДАСО, ф. 1, оп. 1, д. 3, л. 54-55. 
2 Див.: ДАСО, ф. 1, оп. 1, д. 270, л. 6, 22. 
3 Див.: Там само, л. 42-43. 
4 Див.: Чубенко В.Ю.  Українські чумаки в Поволжі // Укр. іст. журн. – 1969. – № 5. – 

С. 63. 
5 ДАСО, ф. 1, оп. 1, д. 270, л. 44. 
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соляних шляхів були викопані колодязі – «копанки», вода, що в них 
збиралася, здебiльшого була солонувата і не завжди могла 
використовуватися для пиття. Тому в посушливі періоди, вирушаючи в 
подорож, чумаки на 4-5 возiв iз сіллю брали один вiз iз бочкою питної 
води. 

Відстань від Ельтонського озера до камишинських соляних магазинів 
мала 127 верст. Весь камишинський шлях був розбитий на 12 станцій 
або, як тоді їх називали чумаки – «уповоди». Таким чином, відстані між 
«уповодами» становили 12-15 верст. На весь шлях від озера до 
камишинських магазинів чумаки затрачали шість днів, а в погожі осінні 
періоди – п’ять з половиною днів. Зворотний шлях з порожніми возами 
складав п’ять днів. Повна ходка по сіль у камишинських візників 
становила одинадцять днів, без часу, затраченого на завантаження возiв 
сіллю1. Для перевезення в камишинські «лугові» магазини були 
приписані чумаки з українських слобід i сiл – Миколаївської, Котової, 
Самійлівки, Володимирівки, Рахінки, а також частково залучались 
чумаки з слобід – Покровської, Узмор’я, Пестравки, Порубіжки та 
інших. 

Шлях від Саратова до Ельтонського озера був більш ніж у два рази 
довший, ніж до Камишина і становив 274 версти2. У саратовські соляні 
магазини сіль возили чумаки з слобід – Покровської, Узмор’я, 
Пестравки, Порубіжки та інших. 

На перший погляд, саратовський соляний шлях був невигідним, але 
він був необхідним, оскільки давав змогу накопичувати вивезену сіль 
трохи вище за течією Волги. Крім того, вивезення солі різними шляхами 
давало змогу зберігати волів і коней у разi їх масового захворювання та 
забезпечення худоби кормом, «… оскільки, по тутешніх голих степах, 
особливо в літній жаркий період, коли на степовій землі і полин вигоряє, 
і з часом вибивається підніжний корм, що з кожного «уповодка», 
особливо восени візники змушені відгонити волів за 10 і більше верст 
від шляхів, щоб нагодувати худобу»3. 

Прибувши до соляних магазинів, чумаки розвантажували свої вози і 
вже з комор постачальники розвозили сіль далі по губерніях. З 
саратовських магазинів сіль далі розходилася в Рязанську, Тульську, 
Тамбовську та Пензенську губернії, з камишинських – у Костромську, 
Ярославську, Владимирську, Нижегородську, Саратовську, Симбірську, 
Казанську губернії. З камишинських магазинів частково поповнювалися 
запаси солі Воронезької, Курської та Орловської губерній, які 
постачалися переважно кримською сіллю. 

З початку 1790-х рр. держава вирішила всі етапи видобутку та 
перевезення ельтонської солі взяти під свій контроль. 1797 року Указом 
сенату ельтонські чумаки стали державними солевiзниками й опинилися 
в повній залежності від чиновників соляної контори. У такому стані 
вони перебували до 1828 р., коли їх перевели до категорії державних 

                                           
1 Див.: Там само, л. 45. 
2 Див.: Там само, л. 52. 
3 ДАСО, ф. 1, оп. 1, д. 270, л. 53. 
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селян. Цим же Указом візникам було встановлено фіксовану платню за 
перевезення солі від озера до соляних магазинів. За доставку солі в 
саратовські магазини держава платила чумакам по 10 копійок з кожного 
пуда солі, у камишинські – 6 копійок.  

Через п’ять років після того, як чумаки стали державними 
солевiзниками, уряд вирішив полегшити цій категорії селян податковий 
тягар з надією, що чумаки будуть охочiше займатися перевезенням солі. 
Указами сенату від 30 квітня 1797 р. і від 27 вересня 1798 р. ельтонські 
чумаки були «назавжди звільнені від всіх державних податкiв і 
рекрутчини, крім того, указами їх задовольнили необхідною кількістю 
землі (по 15 десятин на душу – І.Ш.) без вічної нестачи наділів за 
рахунок казенних земель»1. 

На початок 1800-х рр. казна захотіла збільшити щорічний видобуток 
ельтонської солі з 7 млн. до 12 млн. пудів. Для визначення конкретних 
напрямів збільшення видобутку солі, 1804 р. було засновано спеціальну 
«Експедицію з удосконалення Ельтонської соляної операції».  

Як було встановлено Експедицією, головна проблема, що заважала 
видобувати щорічно 12 млн. пудів солі, полягала в нестачі солевiзників 
та в небажанні займатися цим малоприбутковим промислом. 
Збільшувати платню за перевезення солі казна не поспішала, але й 
вирішувати проблему збільшення видобутку та перевезення солі з озера 
було необхідно. У 1804 р. царський уряд примусив офіційно залучених 
до стану державних солевізників 12199 чумаків возити тільки сіль. 24 
лютого 1804 р. міністр Внутрішніх справ доповідав царю про проблеми 
забезпечення держави сіллю, внаслідок чого цар звелів приписаним до 
казни чумакам щорічно вивозити з озера 7 млн. пудів солі. Казна 
вирішила також викупити у Наришкіних два села: Красний Яр і 
Піщанку, заселених українцями, загальним числом 1801 душ чоловічої 
статі, і поклала на них вивезення 1 млн. пудів солі2, що в цілому давало 
можливість збільшити вивезення солі до 8 млн. пудів. За перевезення 
солі понад норму до саратовських магазинів чумакам нараховувалася 
доплата по 2 коп. з пуду, до камишинських – 1 коп. з пуду3. Але й ці дії 
уряду не зацікавили чумаків збільшити вивезення солі, оскільки 
встановлена казною платня та доплата були недостатні і не 
відшкодовували затрат візників на утримання волів та необхідного 
знаряддя. Простий підрахунок показував, що перевезення солі з озера 
приносило камишинським чумакам збиток в сумі 24 карбованці 66,25 
копійок, а саратовським – 29 карбованців 56,25 копійок. Займатися 
хліборобством було набагато вигідніше, ніж перевозити сіль, до того ж 
«… утворений одеський порт давав можливість вигідно збувати хліб»4. 

Крім інших бід, солевізники терпіли великі збитки в «солевізній 
худобі». Наприкінці XVIII - початку XIX ст. чумаки позбулися більшості 
волів. Як відзначалося у «Висновках Експедиції з удосконалення 

                                           
1 ДАСО, ф. 407, оп. 1, д. 634, л. 3. 
2 Див.: Там само, ф. 1, оп. 1, д. 3, л. 81. 
3 Див.: Там само, л. 78, 79. 
4 ДАСО, ф. 1, оп. 1, д. 3, л. 80. 
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Ельтонської соляної операції» міністру Внутрішніх справ: «... у багатьох 
минулих роках лютували заразливі на худобу хвороби, довели більшу 
частину візників до зубожіння. В недавні роки позбулися вони багато 
тисяч голiв худоби, літо 1804 р. було щасливіше попередніх, а з 
нинішнім 1805 р. хвороби на худобу настільки жорстокі знов 
повернулися і донині при всіх стараннях місцевого начальства з членами 
лікарської управи, нема способу припинити падіж худоби»1. До цих слів 
чиновника експедиції можна додати лише одну цифру iз статистики того 
часу. На кінець грудня 1805 р. падіж волів у господарствах ельтонських 
солевізників становив 3524 голів2. Так, найгірша пара волів коштувала 
60 карбованців, а краща 100 карбованців. Якщо середня вартість пари 
волів була 80 карбованців, то втрати солевізників тільки від падіжу 
худоби в 1805 р. становили 140 960 карбованців. 

Чималі кошти чумаки витрачали й на корм худоби. Через нестачу 
лугів, особливо поблизу Покровської та Миколаївської слобід, чумаки 
повинні були прикуповувати ще й сіно.  

Слiд також враховувати, що купівля нового воза і його експлуатація 
протягом трьох років коштувала чумакам 79 карбованців 13 копійок, а на 
щорічне утримання однієї пари волів витрачалося 34 карбованці 13 
копійок3.  

Усі наведені вище небажані обставини складали умови для того, щоб 
чумаки під будь-яким приводом ухилялися вiд перевезення солi. Спроби 
залучити до перевезення солі вільних візників були вдалі, але для казни 
невигідними, вільні візники вимагали набагато більшу платню, ніж 
установлена платня чумакам. Частка вивезеної вільними візниками солі 
в повному обсязi становила тільки 8%.  

18 серпня 1805 р. саратовський губернатор Бєляков отримав 
інструкцію про те, як треба ставитися до чумаків. У ній наказувалося: 
«Цей рід людей настільки необхідний у зв’язку з видобутком солі, що 
погіршення його стану не тільки місцево може призвести до зла, але і 
незворотну родить біду і зубожiння в цілому Росії. З цього ви можете 
зрозуміти, на скільки ретельніше повиннi звертати увагу до цих 
поселян...»4 З березня 1806 р. казна знову збільшила платню чумакам за 
вивезення солі в соляні «магазини», у саратовські – 13 копійок з пуду, в 
камишинські – 7 копійок та видало візникам кредити для придбання 
волів5. 

Вжиті урядом заходи дали змогу збільшити, починаючи з 1807 р., 
щорічний видобуток ельтонської солі до 10 млн. пудів. Ці обсяги 
видобутку солі зберігалися до 1815 р. У 1807-1815 рр. ельтонську сіль 
постачали в 10 губерній Росії. У наступні роки розробка та постачання 
солі зменшилися: за 1821-1830 р. на обидва перевалочні пункти було 

                                           
1 Там само, л. 87. 
2 Див.: Там само, л. 88. 
3 Див.: Там само, л. 110. 
4 Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. – СПб., 1839. – 

С. 63. 
5 Див.: ДАСО, ф. 1, оп. 1, д. 3, л. 149. 
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доставлено лише 20 мільйонів пудів. Таке становище пояснюється тим, 
що з числа постачальників вибули Нижегородська, Курська, Орловська, 
Рязанська, Тамбовська і Тульська губернії, які почали використовувати 
дешевшу кримську і пермську сіль1. 

Проте наскільки важливі були для казни ельтонські чумаки, говорить 
цифра чистого прибутку, одержаного казною від соляної операції тільки 
в 1834 р. Вона становила 2 440 238 карбованців, а солевозам за 
поставлену сіль i на витрати, пов’язані iз заготівлею та продажем її, було 
виплачено лише 156 238 карбованців 13 копійок, тобто всього 6 
відсотків від валової виручки2. 

Висвітлюючи роль українських чумаків в економічному розвитку 
Низового Поволжя, автор не може не торкнутися теми збереження своєї 
самобутності, звичаїв свого народу. 

Чумаки дбайливо ставилися до традицій своїх батьків та дідів. Герб 
міста Енгельс (сучасна назва слободи Покровської) і донині нагадує про 
національну належність першопоселенців та характер їхньої трудової 
діяльності: щит, на жовто-блакитному тлi якого зображено вола з 
повним чаном солі на спині.  

Вчені та урядовці, які вивчали землі та народи, якi населяли Низове 
Поволжя, побувавши в чумацьких поселеннях, часто відзначали, що 
«Малоросіяни … живуть гарно, села їхнi широкі, хати чисті та просторі, 
а мешканці зберегли свою національну вдачу та звичаї. Мова, житла, 
одяг, їжа, набожність, все без зміни переходить із роду в рід»3.  

Про релiгiйнiсть чумаків слiд сказати особливо. Як відзначав 
священик Покровської слободи А.Л.Любенський, у середині XIX ст.: 
«мешканці слободи – всі православного віросповiдання. Не було 
прикладу, щоб хто-небудь тут із православ’я перейшов в яку іншу секту 
чи єресь. Всі малороси дуже набожні, ревностні в виконанні церковних 
обов’язків. По неділях і в святкові дні всі церкви повні народу; чоловiки 
стоять на правій стороні, а жінки – на лівій. Кожний рік всі постяться по 
одному разу, а деякі старi люди по 4 рази; під час кожного поста суворо 
утримуються від надмірного вживання їжі. Особливе завзяття мають до 
відвідування святих місць: із слободи кожний рік до 30 чоловік 
відправляються на богомілля в Київ, Почаїв, Воронеж і Москву і звідти 
приносять різні священні речі, книги та ікони»4. 

“Малоросіяни прикрашають іконами свої хати, а також багато 
жертвують церкві, тому стіни церков майже цілком покриті іконами. 
Діти українців знають напам’ять головні молитви. Майже всі дорослі 
можуть читати книжки, серед них є досить тямущі в Законі Божім. Часто 
поминають померлих, особливо перед святами. В одну з неділь після 
Паски на могилах спочатку відправляють молебню з водосвяченням 

                                           
1 Див.: Шкода К.И. Город Энгельс. – Саратов, 1971. – С. 20. 
2 Там само. 
3 Див.: Военно-статистическое обозрение Российской империи. Саратовская губерния. 

– СПб.: Типография Департамента Генерального Штаба, 1852. – Т. V. – Ч. 4. – С. 67, 68. 
4 Див.: Слобода Покровская // Самарские губернские ведомости. Часть неофициальная. 

– 1855. – 23 июля. 
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(могили окропляють святою водою), потім над померлими служать 
панахиду. На поминки запрошують бідних і доволі їх пригощають 
хлібом-сіллю. Якою високою одностайною урочистістю, яким 
величезним напливом навколишнього народу зустрічається і 
супроводжується (Свято Покрова Пресвятої Богородиці – І.Ш.) це свято 
1 Жовтня. Покровські слобожани до свята всі як один, скребуть і миють 
свої житла, тобто готуються до цього свята так же старанно, як до 
Великодня, тобто до Святої Паски; мешканці сусідніх сіл вважають за 
святіший свій обов’язок побувати в старовиннім Покровськім храмі 
принаймні один раз на рік – 1 Жовтня (Свято Покрова Пресвятої 
Богородиці)”1. 

Починаючи з другої чверті ХІХ ст., ельтонські промисли 
занепадають. У 1850-х роках соляний шлях від озера Ельтон до слободи 
Покровської був закритий, необхідність російського уряду в чумаках 
відпала й українці-чумаки звернулись до рiльництва та тваринництва.  

Але й після знищення чумацького промислу слобода Покровська 
вважалася найважливiшою слободою, у якій наприкінці І пол. ХІХ ст. 
мешкало майже 13 тис. чоловік. Живучи поблизу слободи, німці-
колоністи з повагою називали Покровськ – “Kasakstadt”. 

За деякий час був закритий і соляний шлях до м. Камишина. Після 
будівництва залізниці до озера Баскунчак у 1880 р. видобування 
ельтонської солі було припинено, бо вона вже не могла конкурувати з 
дешевшою й якіснішою баскунчацькою сіллю.  

Пiдсумовуючи викладене щодо історії розвитку чумацького 
промислу українців в Низовому Поволжі, можна зробити такі висновки. 
Протягом ста років українські чумаки робили свій вагомий внесок в 
процес економічного розвитку Низового Поволжя. В ході Ельтонської 
соляної операції українські чумаки відіграли одну з головних ролей у 
процесі забезпечення Російської імперії сіллю. Трудова спеціалізація 
нижньоволзьких чумаків визначила їхнє правове становище в структурі 
російського кріпацтва. Створивши окремі українські масиви поселень, 
чумаки зберегли традиції та звичаї свого народу2. Із короткого аналізу 
статті, можна зробити ще один висновок – тема українського чумацтва 
на волзьких берегах ще «молода». Історики ще тільки шукають підходи 
та шляхи вирішення цієї проблеми. В архівах зберігається чимало 
нерозглянутих фахівцями документів, що проливають світло на історію 
та культуру українських чумаків у Низовому Поволжі. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Див.: Слобода Покровская // Самарские епархиальные ведомости. – 1870. – № 1. 
2 Див.: http://srrc.seun.ru/ukrvolga – український історико-культурний сайт «Жовтий 

Клин». 
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Соколовська К.М. (Київ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В ІСТОРИКО- 
СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 

 
У статті висвітлюються основні етапи переселення українців за 

кордон. Основна увага приділяється особливостям побуту українців у 
США та Канаді. 

 
Процеси еміграції притаманні всім народам світу. Проте ці процеси 

розпочалися з різних причин, основними з яких були: соціально-
економічні, політичні, торгові, насильницькі методи панівних верств, 
колонізація тощо. Український народ пройшов через усі види еміграції. 
Перші емігранти з України з'явилися в країнах Європи й Азії через різні 
причини: військові походи, полон, шлюби. Досить пригадати "тестя 
Європи" Ярослава Мудрого та його породичання через шлюбну політику 
своїх нащадків1. 

У часи, коли українські землі перебували під владою іноземних 
держав у ХІV-ХVІ ст., частина української знаті переходила під 
зверхність сусідніх володарів, а простолюд здебільшого освоював 
південні степові терени, створюючи козацтво. Яскравим прикладом 
першої політичної еміграції є перехід Івана Мазепи на терени 
Османської імперії та діяльність Пилипа Орлика в Європі. 

У ХVІІІ-ХІХ ст. відбулася масова колонізація Північного 
Причорномор'я і Приазов'я, басейну Кубані та Дону, головним чином, 
вихідцями з козацького стану. Згодом селянська колонізація поширилася 
на Дон, Нижню Волгу та Північний Кавказ і Сибір, де домінуюча роль 
належала також етнічним українцям. 

Українська діаспора охоплює різні категорії людей українського 
походження з різним ступенем зв'язків з історичною батьківщиною: 
українське населення на суміжних українських етнічних землях, які нині 
не входять до складу України; соціально-економічна еміграція з України 
колонізаційного типу від початку XIX ст. до 1960-х-1970-х рр., 
спрямована на Схід у межах території колишнього СРСР; соціально-
економічна (заробітчанська) еміграція після 1917-1920 рр. та з кінця 
Другої світової війни; різні особисті причини українських емігрантів, які 
в нових місцевостях свого перебування прагнуть зберегти етнічну 
ідентичність та підтримувати зв'язки з Україною. 

В історії формування сучасної української діаспори чітко 
простежуються три хвилі переселень, що охоплюють період з останньої 
чверті XIX ст. до початку Першої світової війни, другої – час між двома 
світовими війнами, третьої – період після Другої світової війни. 

                                           
1 Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах. – 

Львів: Світ, 1991. – С. 50-52; Матвієнко Н. // Відлуння (Торонто). – 1992. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 380

У першій хвилі переселень, що відбувалася у формі міграції (у межах 
кордонів Російської імперії), так і еміграції, переважали соціально-
економічні мотиви; в другій поєдналися соціально-економічні і 
політичні причини; третя хвиля здебільшого носила характер політичної 
еміграції. 

Важливу роль у виїзді українців в інші країни навіть у періоди 
переважання економічної еміграції, відігравали політичні мотиви. 
Дискримінація української культури, традицій, мови, утиски й 
переслідування, а нерідко й загроза неминучої розправи за найменші 
прояви національної самосвідомості, відстоювання права українського 
народу самому визначати свою долю – усе це підсилювало еміграційні 
настрої українців. 

Початок українській діаспорі поклала група українських 
переселенців із Південно-Східної Пряшівщини до Бачки та Банату 
(територія колишньої Югославії), яка осіла тут у середині XVIII ст. 
Упродовж другої половини XIX ст. ці українські поселення, зокрема в 
Сремі, поповнили вихідці з Північної Пряшівщини. 

Масова еміграція українців за межі українських земель припадає на 
останню чверть XIX ст. З українських територій, що входили до складу 
Росії, цей рух був спрямований на схід, передусім в азіатську частину 
імперії. З Австро-Угорщини переселенський рух спрямовувався на Захід, 
до Америки. В обох випадках переселення українського селянства 
зумовлювалося переважно соціально-економічними причинами. 

Переселенський рух з українських земель між двома світовими 
війнами отримав назву "другої хвилі" масової української еміграції. 
Поряд із соціально-економічними причинами, що стимулювали цей 
процес, зокрема, еміграцію українців зі Східної Галичини, Північної 
Буковини та Закарпаття (після закінчення Першої світової війни і 
розпаду Австро-Угорщини ці території відійшли відповідно до Польщі, 
Румунії та Чехословаччини) самодостатнє значення для започаткування 
цієї еміграційної хвилі мали політичні причини. 

Проти першої хвилі еміграції освітній рівень тих, хто виїхав за 
кордон у період між двома світовими війнами, був значно вищим. 
Завдяки цьому вони могли швидше адаптуватися в новому 
соціокультурному середовищі, стати повноцінними громадянами країн 
в'їзду. 

Кінець Другої світової війни, її наслідки зумовили третю хвилю 
масової української еміграції, винятково політичну. В роки німецької 
окупації великі контингенти українських юнаків і дівчат були вивезені 
до рейху як дармова робоча сила. Українці становили також значну 
частку радянських військовополонених, що утримувалися в концтаборах 
Німеччини. Відомості, які доходили до них, переконували, що практично 
кожному військовополоненому на батьківщині загрожували репресії. 

Та частина українців, яка з політичних міркувань не повернулася на 
батьківщину, а залишилася в західних окупаційних зонах Німеччини, 
перебувала в таборах для біженців та переміщених осіб. Важкі умови 
проживання в таборах, невизначеність правового статусу, а відтак – і 
подальшої долі, господарська розруха перших повоєнних років у 
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Німеччині, що породжувала масове безробіття й робила перспективи на 
майбутнє примирення, – все це змушувало українців шукати шляхів для 
переселення в інші західні країни. Протягом лише 1946-1947 рр. із 
Західної Німеччини виїхало близько 25 тис. чоловік, передусім, до 
Англії, Бельгії, Венесуели, Австралії й Канади. Ці країни набирали тоді 
шахтарів, лісорубів, будівельників, робітниць для текстильної 
промисловості. Українці прагнули до групового поселення, але 
реалізувати це бажання не було можливості. Згадані держави керувалися 
лише власними інтересами, котрі полягали в тому, щоб одержати молоду 
робочу силу. 

У наступні два роки спостерігалася активізація виїзду із Західної 
Німеччини. В 1950-х рр. еміграція українців із Європи помітно 
скоротилася, хоча невеликі групи з Німеччини, Австрії, Бельгії, Франції 
та Великобританії й далі переселялися до США й Канади. 

Характерною рисою виїзду з України в роки її незалежності до країн 
"старого" зарубіжжя стало поступове заміщення етнічної еміграції 
економічною. Через важкі соціально-економічні умови сотні тисяч 
працездатних українців емігрували в пошуках роботи по світах. 

На Американському континенті українська етнічна група утворилася 
в результаті трьох великих хвиль міграції на зламі ХІХ-ХХ століть, у 
період між Першою і Другою світовими війнами і після Другої світової 
війни. Головні регіони проживання наших співвітчизників у США – 
штати Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі, Огайо, Іллінойс, Мічиган, 
Каліфорнія, Техас. Залишки українських фермерських поселень можна 
зустріти у штатах Вірджинія, Північна Дакота, Техас. 

Перші українці з’явились у Північній Америці ще в ХVII-XVIII ст. 
Відомо, що в громадянській війні брав участь генерал Василь Турчин - 
особистий друг президента А.Лінкольна. 

У 1865 р. з Києва прибув сюди Андрій Гончаренко, який видавав 
газету "Аляска Геральд". Його вважали одним з перших українських 
емігрантів у США. Масово ж українські емігранти почали селитися в 
США з 1876 р. Переважно це були вихідці з закарпатської та галицької 
Лемківщини і займалися вони сільським господарством. У 90-х роках 
ХІХ ст. відбувалась інтенсивна еміграція зі Східної Галичини, Північної 
Буковини і Закарпаття. До Першої світової війни в США переїхало 
близько 0,5 млн. жителів Австро-Угорської частини України. 

Одним з перших українських переселенців з України, які в США 
одержали землю і почали займатися сільським господарством, були 
протестанти із східних районів України, які втекли від релігійних 
переслідувань. Вони осіли в штаті Вірджинія (1892 р.), пізніше – у 
Північній Дакоті (1898 р.). Згодом і в штаті Північна Дакота всі вони 
створили поселення, назване "Україною". У 1884 р. у штаті Пенсільванія 
була збудована перша українська церква. 

У 20-х роках ХХ ст. у США почали виникати перші організації, що 
об'єднували українців. Американські українці ведуть активне 
громадсько-політичне життя, створюють різноманітні організації; у 
1914 р. у США створений Український народний Союз – громадська 
організація взаємодопомоги. УНС складається з 500 філій у 500 містах 
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США й Канади. У 1924 р. був створений Союз українських робітничих 
організацій, який на VIII з'їзді у 1940 р. був перетворений на Лігу 
американських українців. У 1968 р. при Гарвардському університеті 
відкрився Український науковий інститут, який має відділи природничих 
і медичних наук, секції літературознавства, історії, філософії, економіки. 
У 1965 р. була створена Асоціація української культури, що об'єднала 
творчих працівників США, Канади, Австралії, Аргентини, Бразилії та 
інших країн. У США також діють Український соціологічний інститут 
(досліджує українські поселення у всьому світі). Українська наукова 
фундація, Українська академія мистецтв і наук, Українське історичне 
товариство, Українсько-бібліографічно-довідковий центр, Український 
документаційний центр, філія Наукового товариства імені 
Т.Г. Шевченка. У США споруджено пам'ятник великому Кобзарю, 
видається близько ста українських газет і журналів. За даними перепису 
населення Сполучених Штатів Америки 1990 р. у цій країні проживає 
740,8 тис. осіб українського походження. 

Американці українського походження проживають здебільшого 
компактними групами: у штатах Пенсільванія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, 
Каліфорнія, Огайо, Іллінойс, Флорида та ін. Перші українські поселенці 
прибули до Північної Америки не тільки зі Сходу, з Європи, а й із 
Заходу через Сибір. То були українські козаки, які в складі російської 
експедиції освоювали ці суворі краї. 

Перша та найбільша хвиля української еміграції до США, що 
складалася майже повністю з неосвічених селян, перервалася з початком 
Першої світової війни. Виняткове значення в налагодженні життя цих 
перших емігрантів на Американському континенті мала церква, що 
сприймалася ними не як певний релігійний догмат, а як звичайна 
інституція. Церква була найважливішим чинником консолідації та 
збереження етнічної ідентичності українських емігрантів. 

Важлива роль у збереженні етнічної ідентичності та культурної 
самобутності американців українського походження належить 
розгалуженій системі освіти. Нині в США діють українські школи двох 
основних типів: цілоденні (початкові й середні) і суботні та недільні 
("школи українознавства"). Всі початкові й середні українські школи 
утримуються українською греко-католицькою церквою. Суботні школи 
виникли ще в XIX ст. У цих школах набувають знань з української мови, 
історії, літератури, культури, географії та національних традицій. У 
частині шкіл вивчають переважно церковні предмети. Слід зазначити, 
що українські освітні заклади відвідує лише частина українських 
американців шкільного віку. Знання української мови можна 
вдосконалити в системі вищої освіти США, де в низці університетів 
існують кафедри української мови.  

Українське культурне життя в США розпочалося з організації хорів, 
здебільшого церковних. Хорове мистецтво разом із драматичними 
гуртками мало в перші десятиліття життя українських емігрантів у США 
найбільшу популярність. Поряд з відомими в США колективами існують 
десятки вокально-інструментальних ансамблів, гуртів, які об'єднують 
тисячі любителів української музики та співу. 
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Сприяють збереженню етнічної самобутності українських 
американців і численні музеї. Важливу роль у культурному житті 
діаспори відіграють українські бібліотеки, які є практично скрізь, де 
проживають українські громади. 

Із середовища української діаспори в США вийшли відомі 
письменники, поети, літературні критики: Василь Барка, Докія Гуменна, 
Святослав Гординський, Галина Журба, Роман Завидович, Юрій Шерех 
та ін. Діє засноване 1954 р. “Об'єднання українських письменників на 
еміграції “Слово”. 

Літературні фонди (Антоновичів, ім. І. Франка та інші) проводять 
щорічні конкурси на кращі твори представників української діаспори. 
Серед жіночих організацій найбільш численними є Союз українок 
Америки (СУА). Активну діяльність (освіта і виховання, з'їзди, вишкіл у 
таборах тощо) провадять такі молодіжні організації, як “Пласт, “Спілка 
української молоді Америки (СУМА)”, “Об’єднання демократичної 
української молоді” (ОДУМ), “Ліга української молоді Північної 
Америки” та “Молоді українські націоналісти”. 

Засновано Федерацію студентів українського походження, у рамках 
якої працюють українські студентські клуби. Дедалі помітніше виявляє 
себе Українсько-американська асоціація університетських професорів, 
яка, зокрема, фінансує українознавчі дослідження та публікації. Діють 
також товариства, найчисленніші серед яких – інженерів і лікарів, 
видають свої професійні журнали, діє і кілька ветеранських організацій. 

У 1989 р. у США створили громадські організації, що надають 
матеріальну допомогу Україні, а також підтримують діяльність окремих 
громадських організацій. Серед них “Народний фонд допомоги Україні”, 
“Фонд допомоги дітям Чорнобиля”.  

На початку XX ст. (1909 р.) у США нараховувалося 470 тис. 
українців, у 1914р. – близько 500 тис. Тепер у США за даними 
соціально-демографічних досліджень українці становлять близько 0,5% 
усього населення. Значну частину становили емігранти із Західної 
України. За даними демографічних досліджень українською мовою 
розмовляють близько 25% американських українців. Серед 
американських українців спостерігається високий процент людей з 
вищою освітою. Українську мову викладають у 28 коледжах і 
університетах. 

На сьогодні майже 90% американських українців живе в містах, 
20,6% з них працює в промисловості, в організаціях фінансів і торгівлі, 
13% – в армії, 12% – у школах, 11,5% – у закладах охорони здоров'я. 

Перше поселення українців у Канаді було засноване галичанами у 
1892 р. в місцевості Една-Стар (провінція Альберта). Українці – одна з 
найбільших етнічних меншин Канади – близько мільйона чоловік (4 
відсотки населення). Основні місця проживання: провінції Онтаріо, 
Альберта, Манітоба, Саскачеван, Квебек, Британська Колумбія. В 
Едмонті проживає близько 85 тисяч, у Ванкувері – близько 50 тисяч. 
Більшість політичних, громадських і культурних організацій, церков 
об'єднані в національну координаційну раду – Конгрес українців у 
Канаді. В Отаві працює Українське інформаційне бюро, що представляє 
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інтереси української громади перед парламентом і урядом. У Канаді 
також працює виконавчий комітет Світового конгресу вільних українців, 
що об’єднує багато українських осередків Заходу. У 1936 р. у Вінніпезі 
була заснована Українська фундація імені Т.Г. Шевченка, що фінансує 
культурні заходи.  

У Канаді встановлено пам’ятники київському князю Володимиру, 
Маркіяну Шашкевичу, Тарасу Шевченку, Лесі Українці, Василю 
Стефанику, Івану Франку. Символом української громади в Канаді стала 
величезна 20-метрова писанка в Вегревілі. 

Загальна історія українських поселень Канади має понад сто років. 
Внесок українців у розвиток Канади, їхній вплив на життя канадського 
суспільства є досить помітним. Елементи української культури особливо 
відчуваються в повсякденному житті трьох провінцій у преріях – 
Альберти, Манітоли й Саскачевану. Це і популярні тут українські їдальні 
швидкого обслуговування, й українські традиції зустрічі Нового року, 
Маланка, неодмінна участь українських танцювальних колективів у всіх 
святах та офіційних урочистостях, що відбуваються у Канаді. 

Освіта, розвиток шкільництва – це найперше, чим стали спілкуватися 
українські переселенці. Сучасна українознавча освіта в Канаді охоплює 
всі вікові групи й усі рівні навчання від дитячих садків до університету. 
Звичайно, ця освіта не є якось цілісною системою. Крім того, вона має 
багато проблем, найголовнішою з яких є заохочення молодого покоління 
канадських українців до вивчення й збереження їхньої мови, культури та 
звичаїв. 

Українці навчаються майже в 100 університетах Канади і 200 
коледжах, українська мова викладається в 28 університетах. Розуміючи, 
що кожна етнічна група передає й відновлює свою культуру та 
менталітет значною мірою через мову, українські канадці зосередили 
головні зусилля саме в цій галузі. При Канадському інституті 
українських студій створено Центр освіти українською мовою, який 
допомагає шкільним радам провінцій готувати методичні матеріали, 
організовує заняття з підвищення кваліфікації вчителів. Центр сприяє 
також поліпшенню якості викладання української мови в різних школах 
та дошкільних установах. 

До найбільших чинників збереження канадськими українцями 
національної мови, культури та своєї етнічної ідентичності належить 
преса. З перших років перебування в Канаді іммігранти видавали свої 
газети, часописи, тиражі яких майже повністю задовольняли потреби 
української громади. Упродовж більше ста років перебування українців 
у Канаді побачили світ понад 250 українських періодичних видань. 
Багато з них існували лише протягом короткого часу, інші дожили до 
наших днів, українці в Едмонті, Вінніпегу й Торонто мають змогу 
слухати щотижневі місцеві радіопрограми українською мовою. 

Українці створили на чужині численні мистецькі колективи: 
театральні, художні, хорові, музичні, танцювальні. З часом у розвитку 
самодіяльного мистецтва канадських українців відбулася певна еволюція 
в пріоритетах і значущості для української громади окремих його 
жанрів. Якщо наприкінці XIX – на початку XX ст. домінувало 
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драматичне мистецтво, то в кінці 1930-х р. його місце зайняло 
хореографічне й хорове. Ця тенденція властива й теперішній культурно-
мистецькій діяльності української громади. 

Українські самодіяльні артисти доносили українську пісню, танок, 
музику не лише до найширших мас української громади Канади, а й до 
представників інших національностей, які населяли цю країну. 
Характерною особливістю більшості українських організацій було те, 
що від самого початку поселення українців на нових землях вони не 
прагнули відгородити себе від канадського народу. Канадські українці 
уявляли собі культуру Канади як поєднання кращих елементів різних 
етнічних груп. Підтвердженням правильності такого погляду стало 
проведення фестивалів самодіяльного мистецтва, свят, у яких беруть 
участь представники різних етнічних груп Канади. Треба відзначити, що 
такі фестивалі були започатковані саме українцями. 

Перші українці ступили на південноамериканський континент у кінці 
XIX ст. Найбільше їх прибуло в міжвоєнний період з Польщі та Румунії. 
Нині в країнах Латинської Америки проживає близько 300 тисяч 
українців. Найбільше їх у Аргентині та Бразилії. Більшість українських 
українців проживає у штаті Парана, у районі, відомому як “Бразильська 
Україна”. 

Отже, українська діаспора відіграє величезну роль у збереженні  
національної духовної і матеріальної культури, сприяє піднесенню 
національної свідомості та налагодженню культурних зв’язків українців 
всього світу. 

 
 

Саранча Г.В. (Тернопіль) 
 

ТРЕТЯ ХВИЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
ЕМІГРАЦІЇ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ  
ТА ВНЕСОК ЇЇ ПРЕДСТАВНИКІВ У РОЗВИТОК  

ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Досліджуються особливості розвитку українського мистецтва, 

літератури, музики у Сполучених Штатах Америки в 40-50-х роках 
ХХ ст. У статті визначено внесок у розвиток національної культури 
українських мистецьких організацій та окремих представників третьої 
хвилі української еміграції у США.  

 
Період 40-50-х років ХХ ст. відзначився бурхливим розвитком 

українського мистецтва та літератури в українській діаспорі Сполучених 
Штатів Америки. Таке піднесення в галузі національної культури поза 
межами України було спричинене тим, що після завершення ІІ Світової 
війни в еміграції опинилася велика кількість української інтелігенції, 
митців, художників, музикантів та літераторів. У непростих умовах 
життя на чужині українські митці зуміли не тільки не втратити свою 
національну самобутність, а й зробити вагомий внесок для того, щоб 
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українська культура повноцінно розвивалася. Такому розквіту 
посприяло також те, що українські діячі культури, опинившись у 
еміграції, отримали змогу вільно творити, без тиску з боку тоталітарного 
режиму, як це відбувалося в Радянському Союзі.  

З огляду на те, що культурне життя української діаспори у США 
наприкінці 40-х та на початку 50-х років ХХ ст. зазнавало значного 
розвитку, тому воно широко висвітлювалося в українсько-американській 
пресі та засобах масової інформації. Серед наукових досліджень, що 
дають чимало відомостей про культурну сферу діяльності українців у 
США слід назвати книги “The Ukrainian Heritage in America” за 
загальною редакцією Володимира Душника, яка вийшла у 1991 році в 
Нью-Йорку1, а також книгу Петра Кардаша “Українці в світі”, видану у 
1995 р.2 Важливу інформацію щодо досліджуваної проблеми містить 
узагальнене дослідження В. Мудрого, голови Центрального 
представництва українських емігрантів у Німеччині (ЦПУЕН) – 
“Українці у вільному світі. Ювілейна Книга УН Союзу з нагоди 60-
річчя”, що вийшла друком у 1953 р.3 Особливістю згаданих праць є те, 
що вони складаються із окремих статей різних авторів, у яких і 
висвітлюється діяльність українських мистецьких установ та окремих 
діячів у галузі української культури. 

Проблема української культури в еміграції останнім часом зацікавила 
і вітчизняних науковців. Серед досліджень, що стосуються культурної 
сфери української діаспори можна назвати працю Заставного Ф. Д. 
“Українська діаспора”4, колективну роботу тернопільських науковців під 
керівництвом Лановика Б. Д. “Історія української еміграції”5. Заслуговує 
на увагу спільне дослідження українських і канадських науковців 
“Зарубіжні українці. Довідник”6, де міститься чимало унікальної 
інформації щодо культурного життя української діаспори в світі та в 
Сполучених Штатах Америки.  

Велика кількість архівних документів, рукописів, кореспонденцій, що 
стосуються творчості окремих українських діячів культури у 
Сполучених Штатах Америки, таких як В. Барка, І. Керницький, 
Д. Гуменна, С. Парфанович, О. Лятуринська, Г. Черінь, Я. Гніздовський, 
О. Булавицький, та інших, містяться  в архівних фондах Центру 
дослідження української еміграції (Міннеаполіс, Міннесота, США) та в 
архіві при Українському національному музеї (Чикаго, Іллінойс, США).   

Однак слід зазначити, що залишається чимало малодосліджених 
проблем, які потребують висвітлення в українській історичній науці. До 
таких проблем слід віднести долю багатьох українських діячів у галузі 

                                           
1 Dushnyk W. The Ukrainian Heritage in America. – New York, 1991. – 690 p. 
2 Кардаш П., Кот С. Українці в світі. – К.; Мельбурн: Фортуна, 1995. – 423 с. 
3 Мудрий В. Українці у вільному світі. Ювілейна Книга УН Союзу з нагоди 60-річчя. – 

1953. – 315 с. 
4 Заставний Ф.Д. Українська діаспора. – Львів, 1991. 
5 Історія української еміграції: Навч. посібник / За ред. Лановика Б. Д. – К.: Вища шк., 

1997. – 520 с.  
6 Зарубіжні українці: Довідник. – К., 1991. – 525 с. 
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культури в еміграції, творчість яких досі є невідомою у них на 
батьківщині. 

Наприкінці 40-х, на початку 50-х років ХХ ст. на звільненій від 
фашистської окупації території Європи перебувало 200 тисяч 
українських переміщених осіб1. Згідно із статистичними даними, які 
наводить ЦПУЕН, серед них було 345 діячів у галузі мистецтва та 56 
письменників2. Більшість українських митців обрали місцем свого 
подальшого проживання Сполучені Штати Америки.  

Українська література в еміграції після завершення ІІ Світової війни 
зазнала значного розвитку ще в Західній Європі. Українські 
письменники створили об’єднання письменницьких сил – Мистецтво 
українського руху (МУР), літературними центрами якого були Мюнхен, 
Штутгарт, Новий Ульм, Париж, Зальцбург, Інсбрук. До цього 
літературного об’єднання увійшли поети та письменники, чия творчість 
розпочалася ще в Україні або в таборах переміщених осіб: В. Барка, 
Д. Гуменна, О. Ізарський, Г. Черінь, О. Тарнавський та інші. 

Після того, як більшість українських літераторів перебралися за 
океан – до Сполучених Штатів Америки, вони продовжили свою 
діяльність, створивши у цій країні Об’єднання українських письменників 
в екзилі – “Слово”. У 1954 р. відбувся Перший установчий з’їзд 
українських письменників, на якому були присутні: Є. Маланюк, 
Т. Осьмачка, Д. Гуменна, Й. Гірняк, В. Лесич, В. Барка, Н. Лівицька-
Холодна, С. Гординський, О. Тарнавський, І. Керницький, 
Ю. Лавріненко, Г. Костюк, М. Понеділок, Б. Романенчук та ін. На з’їзді 
було засноване об’єднання “Слово”3. 

До об’єднання “Слово” належало понад 150 українських прозаїків, 
поетів, драматургів. Очолював “Слово” з 1955 по 1975 р. Григорій 
Костюк, – колишній викладач історії української літератури в 
Харківському університеті та Луганському педагогічному інституті, 
який у 1952 р. емігрував до США. Г. Костюк є автором низки 
літературознавчих досліджень, таких як “Володимир Винниченко та 
його доба” (1980 р.), “У світі ідей та образів” (1983 р.). Широкого 
визнання набула його книга “Роки окаянні”, що розповідає про 
сталінські репресії 30-х років ХХ ст.4 

На Першому з’їзді українських письменників у 1958 р. секретарем 
спілки “Слово” було обрано Осипа Тарнавського. О. Тарнавський 
розпочав свою діяльність на літературній ниві ще в 30-ті роки ХХ ст. в 
Україні. У 1949 р., емігрувавши до США, він співпрацює з такими 
українськими виданнями, як “Лис” (Нью-Йорк), “Київ” (Філадельфія), 
“Свобода” (Джерсі-Сіті), “Народна воля” (Скрентон), “Вільне слово” 

                                           
1 Kuropas M.B. The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations 1884-1954. – Toronto, 

1991. – P.393.  
2 Мудрий В. Українці у вільному світі. Ювілейна книга УН Союзу з нагоди 60-річчя. – 

1953. – С. 120. 
3 Історія української еміграції: Навч. посібник / За ред. Плановика Б. Д. – К.: Вища шк., 

1997. – С. 377. 
4 Зарубіжні українці. Довідник. – К., 1991. – С. 120. 
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(Торонто). Серед збірок поезій, які виходять в еміграції, слід назвати 
вінок сонетів “Життя” (1952 р.), “Мости” (1956), “Самотнє дерево” 
(1960 р.) та дві книги ессе “Подорож поза відоме” (1965 р.) та “Туга за 
містом” (1966 р.). Окрім літературної діяльності О. Тарнавський 
проводив активну громадську роботу, працював у Злученому 
українсько-американському допомоговому комітетові, організації, що 
відіграла важливу роль у переселенні та адаптації українських емігрантів 
у США: у 1971 р. виходить друком ще одна праця Тарнавського “Брат – 
братові”, присвячена історії ЗУАДК, у якому автор сам довгий час 
працював”1. У 1975 р. О. Тарнавського було обрано головою організації 
“Слово”. Осип Тарнавський  доклав значних зусиль для популяризації 
української літератури в світі. 

Члени спілки “Слово” зробили значний внесок в українську 
літературу. Уваги заслуговують твори В. Барки “Жовтий князь”, 
Т. Осьмачки “Ротонда душогубців”, Д. Гуменної “Діти Чумацького 
Шляху”, “Хрещатий Яр”, “Прийдешнє пливе в майбутнє” та інші. Серед 
творців історичної прози можна відзначити твори Ю. Тиса “Останній 
лицар”, “Конотоп”, “Бої Хмельницького”, Г. Лазорського “Степова 
квітка”, “Гетьман Кирило Розумовський”, В. Волкова “Довбуш”, 
Г. Журби “Тодір Сокіл”. Молодша плеяда “Слова” представлена такими 
літераторами, як Б. Бойчук, Г. Коломиєць, Ю. Тарнавський, які друкують 
свої твори також англійською мовою. Відомою також є Марія Галун 
Блок, яка вводить українську тематику в англомовну літературу для 
молоді. 

Офіційним друкованим органом літературної спілки став альманах 
“Слово”. У Сполучених Штатах Америки виходило чимало літературних 
видань, таких як “Овид”, “Київ”, “Нові дні”, “Північне сяйво”. 
Українські літературні видання мали на меті репрезентувати українську 
літературу в еміграції та сприяти її розвиткові поза межами України, де, 
як вважали українські емігранти, література не могла повноцінно 
розвиватися: “... перед сучасною українською еміграційною літературою 
й мистецтвом стоять дуже особливі завдання. Справа в тому, що в 
сучасну пору українську літературу й мистецтво репрезентувати можуть 
тільки і єдино українські письменники й мистці на вигнанні. Тільки ця 
література і мистецтво можуть і мають право називатися українськими, 
тільки ця література і мистецтво можуть і мають право репрезентувати 
літературу і мистецтво українського народу, який не може свобідно 
діяти і виявляти творчі сили свого духа. Література й мистецтво, що 
творяться на рідних землях, служать, на жаль, інтересам Москви і 
московської большевицької партії, які послідовно діють на знищення 
українського народу. Тому цю літературу важко вважати літературою, а 
ще важче вважати українською літературою. Отже заступати українську 
літературу й мистецтво перед усім українським народом і перед цілим 
світом покликана силою обставин література й мистецтво української 

                                           
1 Історія української еміграції: Навч. посібник / За ред. Лановика Б. Д. – К.: Вища шк., 
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еміграції в усьому світі”1. Яскравим доказом того, що українські 
літератори  виконували завдання, які постали перед ними в еміграції, 
може послужити тематика їхньої творчості. Українські поети та 
письменники у своїх творах висвітлювали такі події та проблеми, про які 
в Україні писати було суворо заборонено. Тому вивчення творчості 
українських письменників у США є важливим завданням науковців у 
незалежній Україні. 

У США виходить різна за жанрами література українською мовою – 
художня, наукова, публіцистична, інформаційно-довідкова. Між 1950 і 
1960 рр. половина загальної кількості українських видань поза межами 
України вийшла у Сполучених Штатах Америки. 

Важливим культурно-мистецьким українським осередком в 50-х 
роках ХХ ст. став Літературно-мистецький клуб у Нью-Йорку, 
створений у 1949 р. Кожної п’ятниці в Клубі відбувалися мистецькі 
вечори, двічі на рік влаштовувалися літературно-мистецькі ярмарки. 
Кожного року в Клубі проводилися художні виставки українських 
митців не тільки із Сполучених Штатів, а й з усього світу. У приміщені 
Літературно-мистецького клубу розмістився Інститут пластичного 
мистецтва, тут також відбувалися індивідуальні виставки українських 
скульпторів В. Кричевського, О. Грищенка, М. Радиша, М. Мироша, 
Р. Пачовського2. Такі літературно-мистецькі клуби були організовані в 
Філадельфії, Детройті, Трентоні. 

Після завершення ІІ Світової війни до США емігрувало понад 100 
українських скульпторів та художників. У 1952 р. вони заснували 
Асоціацію українських артистів Америки, яку тривалий час очолював 
С. Литвиненко. Сергій Литвиненко здобув своє визнання як скульптор 
ще в Україні, його скульптурні композиції виставлялися в галереях 
Львова, Кракова, Парижа, Праги3. Асоціація велику увагу приділяла 
організації виставок робіт українських художників та скульпторів, 
відкрила в кількох містах свої художні студії, видавала журнал “Нотатки 
з мистецтва”. Виставки українських художників та скульпторів у США 
влаштовувалися за сприяння українських громадських, мистецьких та 
благодійних організацій, таких як Злучений українсько-американський 
допомоговий комітет, Український Літературно-мистецький клуб та 
інші. Оцінюючи роботи українських художників, мистецька критика так 
відгукувалася про твори новоприбулих: “Хоча учасники виставки 
походять з різних українських земель, шкіл та мистецьких напрямків, все 
таки твори їх не дають великої розбіжності, а тим більше різниці 
мистецького рівня. Об’єднують їх у великій мірі тематичні спрямування 
та шукання власного українського стилю в формі, композиції і навіть 

                                           
1 Маланюк Є. // Київ. Журнал літератури й мистецтва. – Філадельфія, 1950. –№ 1. – 

С. 1-2. 
2Антін Павлось: Смуток. П’ята річниця Літературно-Мистецького Клюбу в Ню-Йорку 

// Літературно-Мистецький огляд. – 1954. – № 1. – С. 1-3. 
3 Дорошенко В. Сергій Литвиненко // Свобода. – 1949. – № 31. – 11 лютого. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 390

колористиці. Відчувається спільне усім – ментальність, духовність, ритм 
і характер”1.  

Серед відомих українських художників та скульпторів, які 
працювали у США, слід назвати Я. Гніздовського, М. Бутовича, 
М. Мороза, З. Макаренка, С. Гординського, С. Литвиненка, 
В. Кричевського, А. Малюца, М. Шухевича та багато інших2. 

Наприкінці 40-х років ХХ ст. представники третьої хвилі української 
еміграції заснували українські театри в таких містах, як Філадельфія 
(керівник В. Блавацький) та Нью-Йорк (очолювана Й. Гірняком). 
Театральна студія під керівництвом Й. Гірняка, незважаючи на непрості 
умови життя акторів на чужині, протягом трьох місяців після їх прибуття 
до США зуміли організувати шість вистав (“Лісова Пісня”, “Мина 
Мазайло” та інші). З цими роботами Театральна студія побувала в 
багатьох містах Сполучених Штатів: Нью-Арк, Нью-Джерсі, Елізабет, 
Філадельфія та інші. Через відсутність фінансової підтримки діяльність 
цієї української наукової установи була досить проблематичною. Театр 
перестав активно діяти у 1960 р. У 1965 р. у Нью-Йорку сформувався 
Новий театр, який, однак, проіснував недовго. 

Театр під керівництвом Володимира Блавацького розгорнув досить 
активну діяльність. Театральна постановка “Батурин” (за твором 
Б. Лепкого) мала велику популярність. Серед провідних акторів цього 
театру були В. Блавацький, В. Левицька, Є. Дучко-Блавацька, 
Л. Шашаровська, В. Шашаровський, В. Мельник. Протягом перших 
трьох років трупа здійснила театральні постановки в Нью-Йорку, 
Вашингтоні, Честері, Хартфорді, Балтиморі, Трентоні, Детройті, 
Клівленді та інших містах Сполучених Штатів. Після смерті 
В. Блавацького в 1953 р., трупа була перейменована на Український 
театр у Філадельфії. Незважаючи на труднощі, Український театр 
продовжував свою активну діяльність до 1979 р. 

Українські театральні трупи були організовані в Чикаго (“Нова 
Сцена”), Детройті, Лос-Анджелесі3.  

Важливий внесок у розвиток українського музичного та вокального 
мистецтва зробили такі творчі колективи, як хори “Дніпро”, “Думка”, 
“Прометей” та капела бандуристів під керівництвом Г. Китастого. 

Хорова капела “Думка” була організована в Нью-Йорку у 1949 р., 
очолив її Леонід Крушельницький. Цей колектив брав участь у багатьох 
пісенних фестивалях і конкурсах, отримував премії та нагороди. У 
1952 р. при цьому колективі був організований молодечий хор, що 
отримав назву “Молода думка”. Хорові колективи були також 

                                           
1 Українська малярська виставка в Нью-Йорку // Свобода. – 1951. – № 112. – 15 травня. 
2 Immigration History Research Center (далі – IHRS). – Ukrainian Artists’ Association in the 

USA. – Box 1. 
3 Dushnyk W. The Ukrainian Heritage in America. – New-York, 1991. – Р. 225-226. 
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сформовані в інших осередках українських громад: “Кобзар” у 
Філадельфії (1950 р.), “Прометей” у Філадельфії (1963), “Трембіта” у 
Нью-Арку (1950), “Дніпро” у Міннеаполісі, хор “СУМА”, жіночі хори 
“Калина”, “Чайка” в Чикаго1. Створення хорових та вокальних 
колективів в українській діаспорі США було пов’язане з приїздом у цю 
країну визначних українських співаків, композиторів та диригентів. Для 
підтвердження можна навести приклад заснування в 1960 р. хору 
“Кобзар” у Лос-Анджелесі. Хор “Кобзар” було створено тоді, коли сюди 
прибув відомий український диригент і майстер хорового мистецтва 
Володимир Божик, який став його диригентом2. 

Після ІІ Світової війни до Сполучених Штатів Америки із Західної 
Європи прибула капела бандуристів ім. Т. Г. Шевченка під керівництвом 
Григорія Китастого. Осівши у Детройті (штат Мічіган), капела виступала 
з концертами в українських громадах США. Пізніше, завдяки своїй 
широкій популярності, капела почала гастролювати містами Америки, 
Європи, Австралії3. Завдяки мистецькій діяльності капели бандуристів 
ім. Т. Г. Шевченка, українське хорове мистецтво набуло надзвичайної 
популярності не тільки серед української громади у США, а й серед 
великої кількості пересічних американців.  

Аналізуючи досягнення українських митців у Сполучених Штатах 
Америки, можна стверджувати, що українське мистецтво, література та 
культура у 50-х роках ХХ ст. досягли значного піднесення. Вітчизняні 
науковці вважають: “еміграція США за свою історію не пам’ятає такого 
розквіту, піднесення українського драматичного, оперного, хорового, 
танцювального мистецтва, як у післявоєнний період”4. Інтелігенція, яка 
емігрувала з України через політичні причини, була відчутною втратою 
для вітчизняної культури, однак, вона зробила вагомий внесок у 
розвиток української культури та мистецтва поза межами України.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само. 
2 Ukrainian National Museum in Chicago. – Box 29 (6).   
3 Кардаш П., Кот С. Українці в світі. – К.; Мельбурн: Фортуна, 1995. – С. 252-253.  
4 Історія української еміграції: Навч. посібник / За ред. Лановика Б. Д. – К.: Вища шк., 

1997. – С. 380. 
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Мамонтов І.О. (Київ) 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО  

БЛОКУ НАРОДІВ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ  
ПОЛІ У 40-х – 50-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті робиться політико-правовий аналіз діяльності 

Антибільшовицького блоку народів (АБН) у 40-х – 50-х роках ХХ 
століття. З’ясовується, що боротьба згаданого блоку була спрямована 
проти тоталітарного режиму в СРСР і розповсюдження більшовизму в 
світі. АБН розгорнув свою діяльність у напрямку реалізації права 
народів на самовизначення, що входили до складу СРСР і 
соціалістичного табору. У ході цієї боротьби АБН апелював до 
міжнародно-правових норм і звичаїв, виступаючи правозахисним 
чинником у міжнародних відносинах. 

 
ІІ пол. ХХ ст. ознаменувалася глобальним протистоянням 

тоталітарних режимів і міжнародно-правових інституцій у формі 
міждержавних об'єднань під егідою захисту прав поневолених націй 
узагалі та прав людини зокрема. Український національно-визвольний 
рух брав активну участь у цьому процесі. 

Актуальність визначеної теми зумовлена конкретними чинниками: 
зазначені процеси мають безпосередній вихід на сучасність, що яскраво 
відображають події останніх років на Близькому Сході, Балканах, 
Північному Кавказі тощо, де присутнє пряме й масове порушення прав 
людини і народів, тероризм і репресії, поневолення народів. В часи 
існування СРСР1 і після його розпаду у деякій сучасній науковій 
літературі як у вітчизняній2, так і в іноземній3, діяльність українського 
національно-визвольного руху розглядається як злочинна, а міжнародні 
об'єднання, створені з ініціативи українського руху опору – як 
організований міжнародний тероризм. Наукова проблема історіографії 
національно-визвольного руху актуальна, оскільки необ'єктивні погляди 
на цю суспільно-політичну течію мають місце у сучасній науці4. 
Причина цьому – відсутність комплексного політико-правового 
дослідження українського руху опору, яке дало б правове визначення 
характеру діяльності українських націоналістів у середині ХХ ст. 
Правовий аналіз діяльності Антибільшовицького блоку народів – це 
одна зі складових комплексного політико-правового аналізу даної 

                                           
1 Руднєв В. Українські буржуазні націоналісти – агентура міжнародної реакції. – К.: 

Державне видавництво політичної літератури, 1955. – 215 с.; Соціалістична дійсність і 
націоналістичні вигадки. – К., 1968. – 228 с. 

2 Поліщук В.В. Гірка правда: злочинність ОУН-УПА. – Донецьк: Донеччина, 1996. – 
450 с. 

3 Обвиняет земля. Организация украинских националистов. Документы и материалы. – 
М.: Универсум, 1991. – 156 с 

4 Резников К. Украинцы и русские: идеология противостояния // Москва. – 1996. – № 4. 
– С. 128-154. 
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проблематики. Окрім цього, такий аналіз з практичної точки зору міг би 
допомогти розв'язати питання статусу колишніх бійців ОУН-УПА. 

Стан наукової розробки проблеми. Історіографія й аналіз джерел. У 
доступній науковій літературі правовий аналіз діяльності українського 
руху опору І пол. – середини ХХ ст. взагалі й Антибільшовицького 
блоку народів, зокрема, не проводився. Вперше дослідження 
міжнародно-правових аспектів національно-визвольних рухів присутнє в 
роботі Ауреліу Кристеску1, де на основі документів ООН теоретично 
визначаються правові підстави здійснення права народів на 
самовизначення. Проте в найґрунтовнішому дослідженні не 
розглядаються практичні приклади реалізації цього права, що ускладнює 
уявлення про практичне застосування норм ООН у процесі реалізації 
права націй на самовизначення, не дає можливості для наукового 
порівняння аналогічних випадків реалізації норм даного інституту права. 
Суто теоретичні політико-правові питання боротьби народів за 
самовизначення в контексті міжнародно-правових норм розглянув 
Б. Вітошинський2, згадуючи про статус бійців ОУН-УПА згідно з 
міжнародним правом, але саме дослідження присвячене теорії тероризму 
і визвольної боротьби, співвідношенню цих двох категорій, а не 
правовому аналізу українського національно-визвольного руху. Як 
зазначалося, комплексне правове дослідження діяльності українського 
національно-визвольного руху ОУН-УПА, а також створених ними 
формувань, що діяли на міжнародній арені, залишилося поза увагою 
політико-правових студій. 

З огляду на те, що наукової літератури з даної проблематики мало, 
дослідження складене в основному на базі документів українського руху 
опору та радянських документів, з одного боку, і міжнародних 
нормативно-правових актів – з другого. Група джерел українського руху 
опору представлена переважно програмними документами 
Антибільшовицького блоку народів (АБН), що відображають мету, 
засоби і характер діяльності цієї організації. Ці документи3 містять 
багато антирадянської ідеології, АБН тут – зацікавлена сторона. 
Документи радянської групи джерел4 є надзвичайно великою науковою 
цінністю, оскільки вони складалися дуже ретельно з метою отримання 
об'єктивної інформації про український національно-визвольний рух. Це 
аналітичні збірники й інші документи. Проте в цих матеріалах присутня 
однобокість ставлення до українського руху опору, надзвичайна 
ідеологічна заангажованість, що потрібно враховувати при об'єктивному 

                                           
1 Кристеску А. Право народов на самоопределение. Историческое и современное 

развитие на основе документов Организации Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 1981. – 
157 с. 

2 Вітошинський Б. Питання тероризму і визвольної боротьби в міжнародному праві // 
Вісник: VISNYK the HERALD. – 1986. – Ч. 4. – С. 214-224. 

3 Антибольшевицький Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: 
Видання ЗЧ ОУН, 1956. – 147 с. 

4 Сборник материалов об основных идеологических центрах противника и зарубежных 
националистических организаций, ведущих подрывную работу против СССР и, в 
частности, против Украинской ССР. – К., 1969.  
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аналізі. Норми міжнародного права, застосовані в дослідженні, є 
продуктом законотворчої діяльності ООН1 та інших міжнародних угод, 
на базі яких аналізується діяльність АБН. Дані норми регулюють 
відносини між поневоленими народами та їхніми національно-
визвольними рухами й державами-поневолювачами. 

Таким чином, підводячи підсумок аналізу джерел, слід зазначити, що 
українська й радянська групи джерел містять у собі взаємні 
обвинувачення, ідеологічне навантаження й перекручення фактів. 

З огляду на це, метою та завданням дослідження є правова оцінка 
діяльності Антибільшовицького блоку народів у напряму реалізації 
права націй на самовизначення під час збройної боротьби українського 
національно-визвольного руху ОУН-УПА з радянською владою в 
Україні (до середини 1950-х рр.). Для цього проводиться аналіз 
діяльності АБН на базі норм ООН. 

Об'єктом дослідження даної проблеми є засоби й характер діяльності 
АБН у процесі реалізації права націй на самовизначення. 

Предметом аналізу є особливості співвідношення правових норм 
ООН і програми діяльності АБН. 

Методи дослідження – аналіз документів АБН і актів ООН та їх 
синтетичне правове співвідношення. 

Україна в часи ствердження як суб'єкт міжнародної спільноти має 
власний досвід боротьби з тоталітарними режимами в міжнародно-
правовому полі. В часи Другої світової війни і після її закінчення 
українські національно-патріотичні чинники поширили фронт боротьби 
проти більшовицького тоталітаризму з власних етнічних територій, 
об'єднавши з цією метою національно-визвольні рухи багатьох республік 
СРСР. Для цього було скликано І Конференцію поневолених 
московським більшовизмом народів 21-22 листопада 1943 р.2, але 
остаточно цей процес набув свого організаційно-правового оформлення 
16 квітня 1946 р., коли було утворено Антибільшовицький блок народів 
(АБН) шляхом проведення Установчих Зборів уповноважених 
представників “...державно-політичних чинників та національно-
визвольних центрів і організацій підбольшевицької Європи й Азії”3. 
Ініціатором створення цього блоку виступила Організація Українських 
Націоналістів Самостійників-Державників (ОУН-СД), тобто ОУН 
фракція Бандери4. 

                                           
1 Устав ООН. – М.: Международные отношения, Б.р., – 120 с.; Организация 

Объединенных Наций: Сб. документов. – М.: Наука, 1981. – 647 с.; Организация 
Объединенных Наций: Краткий справочник. – М.: Международные отношения, 1980. – 
143 с. 

2 І Конференція поневолених московським большевизмом народів // 
Антибольшевицький Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ 
ОУН, 1956. – С. 15-17. 

3 Меморандум Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН) // Антибольшевицький 
Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 38. 

4 І Конференція поневолених московським большевизмом народів // 
Антибольшевицький Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ 
ОУН, 1956. – С. 15-16. 
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Для того, щоб проаналізувати діяльність АБН у контексті 
міжнародного права, потрібно спочатку розглянути програмні 
документи цієї організації, виділити основні принципи й мету її 
діяльності. 

Об'єднавши багатьох представників визвольних рухів із національних 
республік СРСР, АБН чітко визначив, проти чого він веде боротьбу. 
Більшовизм був визначений як об'єкт повалення, хоча програмні 
документи АБН чітко окреслюють ознаки більшовицького режиму, 
зокрема, наголошуючи на тому, що боротьба ведеться “...проти 
тоталітаризму будь-яких видів (соціалізму, комунізму і ін.) у вигляді 
диктатури; мілітаризму та імперіалізму; національного поневолення; 
державно-політичних устроїв, насильно накинутих народам; соціально-
економічних відносин, що допускають експлуатацію людини людиною, 
духовно-культурного гніту, терору, злиднів і голоду народних мас”1. 

Принципи, що стали метою досягнення для АБН, згідно з 
програмними документами, це – “...демократія, суверенність і 
рівноправність всіх народів, визволення народів з-під влади загарбників, 
відновлення їх самостійних національних держав в етнографічних 
межах, ...вільний вибір народами форм своїх державно-політичних 
устроїв і здійснення всіх демократичних прав і свобод окремої людини; 
вільний вибір народами форм соціально-економічних відносин в своїх 
державах; вільну духовно-культурну творчість і ін.”2 

Отже, мета діяльності АБН – боротьба з більшовизмом3. У 
декларативних документах АБН більшовизм визначається суспільно-
політичною течією, спрямованою на порушення прав людини зокрема, і 
народів у цілому. На тлі порушення прав людини і народів більшовизм у 
програмних документах АБН порівнюється з німецьким націонал-
соціалізмом, підкреслюється предмет війни між більшовицьким СРСР і 
нацистською Німеччиною – панування над народами на євразійському 
континенті. Але враховуючи те, що нацистський режим у Німеччині був 
на стадії занепаду, переломний момент у німецько-радянській війні 
настав на користь СРСР. Основним суб’єктом експансії на євразійському 
континенті АБН визначив більшовицький режим у СРСР. Перемога 
антифашистської коаліції у Другій світовій війні призвела до нового 
співвідношення сил у світі. Внаслідок розгрому нацизму й фашизму 
зросли авторитет і вплив у міжнародній політиці Радянського Союзу, що 
перетворився у військовому відношенні в наддержаву. 

Таким чином, предмет правовідносин між СРСР і АБН – право націй 
на самовизначення. Суб’єкти правовідносин – більшовицький режим у 
СРСР і Антибільшовицький блок народів у особі уповноважених 

                                           
1 І Конференція поневолених московським большевизмом народів // 

Антибольшевицький Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ 
ОУН, 1956. – С. 15-16. 

2 Деклярація Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН) // Антибольшевицький Бльок 
Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 33. 

3 Там само. – С. 30-31. 
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статутними документами АБН представників національно-визвольних 
рухів на території СРСР та країн із більшовицьким режимом. 

Організаційно-правовою формою, відповідно до Декларації АБН1, що 
відображала правову силу установчих документів, АБН обрав статус 
добровільного міжнародного політичного об’єднання національно-
визвольних рухів. У рамках своєї компетенції по відношенню до 
національно-визвольних рухів АБН визначив власну правомочність як 
координаційне об’єднання2. АБН репрезентував національно-визвольні 
рухи членів об’єднання на міжнародній арені, виконував загальну 
координацію антибільшовицької боротьби, займався 
антибільшовицькою пропагандою. Своєю діяльністю АБН вступав у 
правовідносини з Організацією Об’єднаних Націй. Тобто основне поле 
діяльності цього об’єднання – міжнародні відносини, що регулюються 
нормами міжнародного права. 

Після закінчення Другої світової війни у вересні 1945 р. у світі 
виникла проблема міжнародної безпеки і попередження збройних 
конфліктів шляхом міжнародного врегулювання. З цією метою 24 
жовтня 1945 р. у м. Сан-Франциско провідні світові держави створили 
Організацію Об’єднаних Націй (ООН), яка у рамках своєї компетенції 
була правомочна затверджувати загальнообов’язкові норми 
міжнародного права стосовно правовідносин між країнами щодо їх 
незалежності, здійснення права націй на самовизначення, прав людини 
тощо. 

У п. 2 ст. 1 розділу І (Мета і принципи) статуту ООН конкретно 
закріплено право народів на самовизначення, де зазначається, що одна з 
цілей ООН полягає в наступному: розвивати дружні відносини між 
націями на основі поваги принципу рівноправ’я і самовизначення 
народів3. У розділі ХІ статуту ООН міститься Декларація по відношенню 
несамоврядних територій4. Тут містяться норми, відповідно до яких 
члени ООН, які прийняли на себе зобов’язання за управління 
територіями, що не мають повного самоврядування, зобов’язані його 
розвивати, враховуючи належним чином політичні прагнення цих 
народів та допомагати їм у прогресивному розвитку їхніх вільних 
політичних інститутів5. Пізніше, відповідно до цього, Генеральна 
Асамблея ООН прийняла дві резолюції6, у яких визначала перелік 
факторів повноти досягнення незалежності. Дослідник механізмів 
здійснення права націй на самовизначення А. Кристеску7 звертає увагу 

                                           
1 Там само. – С. 30-37. 
2 Із “Статуту АБН”, стверджено ІІ Конгресом // Антибольшевицький Бльок Народів. 

Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 124-128. 
3 Устав ООН. – М., Б. р. – С. 14. 
4 Устав ООН. – М., Б. р. – С. 57-58. 
5 Див. там само. 
6 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 567(VI) від 18 січня 1952 р.; Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН № 742 (VIII) від 27 листопада 1953 р. // Кристеску А. Право 
народов на самоопределение. Историческое и современное развитие на основе документов 
Организации Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 1981. – С. 58. 

7 Там само. 
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на диспозицію у нормах цих резолюцій, де здійснено підхід до 
визначення міри незалежності за критеріями міжнародного статусу та 
внутрішнього самоврядування. Міжнародний статус повинен включати у 
себе: 1) правомочність відповідальності у міжнародних відносинах; 
2) можливість самостійного виконання вимог, необхідних для прийняття 
в ООН; 3) правосуб’єктність у загальних міжнародних відносинах, до 
якої входить: право встановлення безпосередніх відносин будь-якого 
характеру з іншими урядами та міжнародними установами та право 
укладати, підписувати і ратифікувати міжнародні акти; 4) правомочність 
і дієздатність здійснювати заходи національної оборони. Внутрішнє 
самоврядування включає в себе: 1) форму правління – повна свобода 
народу території у виборі тієї форми правління, яку він бажає мати; 
2) свобода від контролю або втручання уряду іншої держави у справи 
внутрішнього управління (законодавча, виконавча, судова гілки влади та 
адміністрація території); 3) компетенція й автономія в соціально-
економічній галузі і у галузі культури1. 

Радянський Союз як один із засновників і член ООН також брав 
участь у розробці і підписанні цих норм2, але вони не знайшли свого 
втілення у внутрішній політиці більшовицької держави. Саме тому АБН 
у своїх документах намагається відстоювати втілення цих норм у життя 
на території національних республік та країн з більшовицьким режимом. 
У Меморандумі, що був спеціально складений на Світову Конференцію 
в Парижі у 1946 р.3, АБН, спираючись на згадані норми ООН, наголошує 
на грубому й цілковитому порушенні Радянським Союзом норм і 
принципів, закладених у статуті ООН, що мають імперативну силу для 
країн-засновниць ООН. Найголовніше порушення уряду СРСР, що 
випливає із документів АБН кін. 1940-х – поч.1950-х – це “...насильне 
зламання права народів на самовизначення та прав людини”4. Президія 
АБН, наголошуючи у своїх декларативних документах на 
систематичному порушенні урядом СРСР норм ООН, вимагала від цієї 
міжнародної організації втрутитися у внутрішні справи СРСР з метою 
здійснення народами, які населяли СРСР, права націй на 
самовизначення5. Сам антибільшовицький блок заявляв про повне 
визнання норм і принципів ООН, наголошуючи на постійній боротьбі 
репрезентованих блоком визвольних рухів проти тоталітарних режимів. 
Але відкидаючи будь-які зв’язки з нацистсько-фашистськими режимами, 
у документах АБН свідомо не згадується про Акт відновлення 

                                           
1 Кристеску А. Право народов на самоопределение. Историческое и современное 

развитие на основе документов Организации Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 1981. – 
С. 58. 

2 Протопопов А.С. СССР, Лига Наций и ООН. – М.: Мысль, 1968. – С. 114. 
3 Меморандум Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН) // Антибольшевицький 

Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 38-
45. 

4 Див. там само. – С. 44, та ін. 
5 Нота АБН до державних мужів Заходу в справі пакту трьох комуністичних держав 

проти УПА // Антибольшевицький Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – 
Б. м.: Видання ЗЧ ОУН., 1956. – С. 62. 
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Української Держави від 30 червня 1941 р., у якому представники 
українського національно-визвольного руху заявляли про можливість 
співпраці з нацистською Німеччиною у боротьбі з більшовизмом1. 
Виходячи з цього, заяву щодо відсутності зв’язків національно-
визвольних рухів, презентованих АБН, з державами “осі Берлін – Рим – 
Токіо”, слід вважати популізмом. 

Спираючись на норми ООН щодо права націй на самовизначення, 
АБН вимагав від країн – членів ООН визнати національно-визвольні 
антибільшовицькі рухи воюючими арміями. Найголовніший акцент у цій 
вимозі ставиться на національно-визвольній боротьбі Української 
Повстанської Армії (УПА), як на найбільш потужній формі боротьби в 
СРСР проти більшовицького режиму2. 

У своїх аргументах у боротьбі за надання УПА законного статусу, 
АБН апелював до міжнародних нормативно-правових актів, що 
визначають статус воюючої армії. Зокрема, звертається увага на п. 1 і 2 
§ 1 Гаазької конвенції ведення війни від 18 жовтня 1907 р., де 
визначаються критерії воюючої армії:  

перебування бійців під командуванням осіб, відповідальних за своїх 
підлеглих; 

наявність певних відзнак, що їх можна розпізнати на відстані, носіння 
уніформи; 

відкрите носіння зброї та ін. 3 
Але головна умова – належність до однієї з воюючих сторін4, тобто 

до військового формування воюючої держави. Відновлена Актом 30. VI. 
1941 р. Українська Держава не встигла набути повноцінного 
міжнародного визнання з причини ліквідації її органів гітлерівським 
окупаційним режимом. Саме тому АБН вимагав від ООН визнання 
тимчасовими урядами і парламентами представницьких центрів 
антибільшовицьких рухів із наданням у подальшому їм права вступу в 
ООН5. Ці центри не були визнані, відповідно не набула статусу воюючої 
армії УПА. Тим самим ООН порушила власні норми, що містяться в 
резолюціях, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН, де чітко 
закріплено, що слід визнавати законним характер боротьби народів за 
здійснення права на самовизначення та незалежність, яку народи ведуть 
усіма належними у них засобами6.  

                                           
1 Меморандум Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН) // Антибольшевицький 

Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 39. 
2 Звернення комітету АБН // Антибольшевицький Бльок Народів. Збірка документів 

1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН., 1956. – С. 94-98. 
3 Вітошинський Б. Питання тероризму і визвольної боротьби в міжнародному праві // 

Вісник: VISNYK the HERALD. – 1986. – Ч. 4. – С. 216. 
4 Там само. 
5 Меморандум Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН) // Антибольшевицький 

Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 43. 
6 Про дані резолюції у роботі Кристеску А. Право народов на самоопределение. 

Историческое и современное развитие на основе документов Организации Объединенных 
Наций. – Нью-Йорк, 1981. – С. 11-12. 
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СРСР офіційно не заперечував права народів на самовизначення1, але 
на практиці придушував намагання його здійснити. Для того, щоб 
здійснити це право, Антибільшовицький блок народів, спираючись на 
норми і принципи, задекларовані в розділі XI статуту ООН про сприяння 
розвиткові вільних політичних інститутів, право націй на 
самовизначення, принципи демократії і т.п., вимагав від ООН створити 
спеціальну комісію для проведення чесних і прозорих виборів у 
Радянському Союзі2. Ця вимога АБН не була задоволена з боку ООН, як 
і всі інші. Причина цьому – блокування цих питань в ООН з боку СРСР, 
що входив до Генеральної Асамблеї ООН. Усі рішення, що приймаються 
Генеральною Асамблеєю ООН у формі резолюцій чи в будь-якій іншій 
формі, мають бути прийняті одностайно, у той же час Радянський Союз 
мав “право вето” в ООН, що й було вирішальним чинником у розгляді 
питань права націй на самовизначення серед країн із більшовицьким 
режимом. Для об’єктивного розгляду питань про національне 
самовизначення народів АБН вимагав виключити зі складу ООН СРСР 
як антидемократичну, тоталітарну, імперіалістичну та агресивну країну. 
Такі самі вимоги АБН висував щодо країн з більшовицьким режимом3. 
На заміну усунутим членам АБН пропонував представників центрів 
національно-визвольних рухів, які входили до складу 
антибільшовицького блоку. У цьому контексті з боку АБН до ООН 
висувалися вимоги порушити міжнародний судовий процес над 
представниками більшовицького режиму на зразок Нюрнберзького 
процесу над нацистами, ліквідувати СРСР як державне утворення, а на 
його місці створити держави в етнографічних межах їх народів4. 
Запорукою стабільності і миру на континенті АБН вбачав створення 
міждержавного об’єднання незалежних держав, тісну взаємодопомогу, 
політичну, соціально-економічну і культурну співпрацю цих держав5 на 
зразок сучасної СНД. 

Таким чином, проаналізувавши основні напрями діяльності 
Антибільшовицького блоку народів у 1940 – 1950-х роках, слід 
відзначити, що основна діяльність АБН була зосереджена на здійсненні 
права народів на самовизначення народами у складі СРСР та країн із 
більшовицьким режимом. Особливістю боротьби за реалізацію цього 
права є те, що діяльність АБН у цьому напряму повністю спиралася на 
діючі на той час міжнародно-правові норми, відстоюючи на цьому рівні 
право існування незалежної Української держави. Тим самим АБН 
намагався застосувати міжнародно-правові норми і звичаї до пояснення 
характеру збройної боротьби УПА в українських землях. На підставі 

                                           
1 Конституція УСРР (Основний Закон) – Х.: Пролетар, 1931. – 32 с.; УРСР. 

Конституція. – К., 1937. 
2 Меморандум Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН) // Антибольшевицький 

Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 42. 
3 Меморандум Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН) // Антибольшевицький 

Бльок Народів. Збірка документів 1941 – 1956 рр. – Б. м.: Видання ЗЧ ОУН, 1956. – С. 43-
44. 

4 Там само. 
5 Там само. – С. 39. 
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цього слід визнати, що Антибільшовицький блок народів виступав 
правозахисним чинником у процесі боротьби за українську державність 
у середині ХХ ст., за демократичні цінності та верховенство права у 
цілому світі. 

Для більш повного й об’єктивного уявлення про характер 
національно-визвольної боротьби українського народу у середині ХХ ст. 
слід проаналізувати боротьбу ОУН-УПА за створення незалежної 
Української держави в політико-правових умовах Радянського Союзу І 
пол. – середини ХХ ст. 

 
 
 

Головацька О.Я. (Київ) 
 

КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ  
ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕСИМІЛЯЦІЇ  

В 50-ті рр. ХХ ст. 
 

У статті досліджується культурна діяльність українців Канади як 
чинник національної десиміляції в 50-ті рр. ХХ ст. Авторка переконана, 
що існує нагальна потреба детально вивчити реальні історичні 
масштаби та умови поселення українців у Канаді. 

 
У розвитку сучасного українського суспільства на засадах 

демократизму, ненасильства, поваги, верховенства права особливе місце 
відводиться історичним знанням. Хоча Україна стала незалежною 
державою в кінці ХХ століття, але процес самоідентичності і культурно-
суспільного життя мав характер окреслення поза автохтонними 
українськими землями. 

Проблема громадсько-культурного життя українців у Канаді в 1950 – 
1959-ті роки в радянській історичній літературі висвітлювалась 
тенденційно крізь призму ідеологічних догм, на догоду тоталітарному 
режимові. Тому культурний етносоціальний, десиміляційний та інші 
процеси подавалися виключно з “класових” позицій. 

Українці за межами своєї Батьківщини – явище особливе, адже вони 
зробили та й продовжують робити вагомий внесок у розвиток культури, 
науки, мистецтва як для своїх співвітчизників на чужині, так і для країн, 
в яких проживають.    

Дослідження проблеми еміграції до Канади є важливим з таких 
причин: 1) всебічне вивчення як позитивного, так і негативного досвіду 
функціонування українських спільностей за кордоном, що має велике 
значення для становлення України, як модерної національної 
європейської країни; 2) зростаючий інтерес до різних аспектів життя 
української діаспори з боку науковців, та всіх, хто цікавиться життям 
цих українців, зумовлюють необхідність заповнення й досі існуючих 
прогалин в історії української діаспори; 3) переважна більшість країн 
Європи має столітню історію дослідження впливів еміграції на 



Українці у світі 
 

 401

різноманітні сфери життя та чималий її досвід регулювання. Сьогодні в 
Україні робляться тільки перші кроки в цьому напрямі. 

Тема культурного життя українців Канади, як чинник національної 
десиміляції в 1950-ті роки, потребує поглибленого вивчення, оскільки 
досі в історіографії висвітлювалась поверхово. Історіографію даної теми 
історики умовно поділяють на два періоди: радянський – з середини 
1950 р. до 1990 р. та період незалежності 1991 р. до сьогодення. 

На території України питання українців у Канаді практично 
замовчувалось або висвітлювалося тільки з негативного боку. 
Об’єктивно це робили українські історики діаспори: І. Тесля, П. Юзик, 
Ю. Бачинський, І. Тиктор, М. Боровика тощо. Саме ці дослідники 
торкаються еміграційних проблем українців Канади з 1946-го року. 

У книжці “Велика історія України” Іван Тиктор, виділивши окремим 
розділом “заокеанську еміграцію”, коротко описує періоди та напрями 
переселення1. Основну увагу він зосереджує на культурному та 
політичному житті українців у Канаді. У 1975 р. у Мюнхені вийшла 
праця І. Теслі та П. Юзика “Українці в Канаді – їх розвиток та 
досягнення”2. Автори торкаються проблеми трьох переселенських хвиль 
українців до Канади. Основна увага звернена на духовне та культурне 
життя українців у цій країні. 

З настанням незалежності Української держави в історичній науці 
набуває популярності тема української діаспори. Поштовхом для 
дослідження цієї проблеми була монографія, присвячена святкуванню 
100-річчя українців у Канаді під назвою «Українські канадці в 
історичних зв’язках із землею батьків: до 100-річчя прибуття перших 
українських поселенців до Канади»3. Саме названою вище працею 
українські історики Євтух В., Шлепаков А., Трощинський А. та інші 
започаткували другий етап історіографічної проблеми української 
еміграції в Канаді. 

В 1991 р. виданий довідник «Зарубіжні українці»4, у якому 
висвітлено деякі політичні та соціально-економічні причини еміграції 
українців на трьох етапах переселення. Дана робота дає змогу 
ґрунтовніше дослідити еміграцію українців до Канади. 

Паралельно з вищеназваною монографією побачила світ ще одна 
наукова праця авторського колективу київських істориків “Українці в 
зарубіжному світі”5. Робота присвячена українським емігрантам, які 
поселилися в різних країнах світу, їх розселенню та кількості, зайнятості, 
умовами життя та адаптації. 

Заслуговують на увагу роботи стосовно української еміграції 
українських істориків у Канаді. Насамперед слід відзначити монографію 

                                           
1 Тиктор І. Велика історія України. – Львів; Вінніпег, 1948. – 967 с. 
2 Тесля І., Юзик П. Українці в Канаді – їх розвиток та досягнення. – Мюнхен, 1975. – 

250 с. 
3 Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків: до 100-річчя прибуття 

перших українських поселенців до Канади. – К.: Дніпро, 1990. – 231 с. 
4 Зарубіжні українці. Довідник. – К.: Україна, 1991. – 234 с. 
5 Українці в зарубіжному світі. – К.: Наук. думка, 1991. – 139 с. 



Збірник наукових праць НДІУ, том V 
 

 402

М. Боровика “Століття українського поселення в Канаді”1. Проблемі 
українців Канади присвячена робота «Українці крізь віки»2, у якій 
автори сформулювали теоретичну концепцію поняття “українська 
діаспора”, початки якої розглядали протягом століття. 

Ознайомлюючись з літературою, що стосується третьої хвилі 
переселення українців до Канади, слід зазначити, що деякі аспекти цієї 
проблеми характеризуються різним ступенем дослідження. Багато 
істориків сконцентрували свої погляди на проблемах економічного, 
культурного та наукового становища українців у Канаді. Але тема 
української еміграції до Канади вивчена недостатньо. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати, простежити 
культурну діяльність українців Канади як чинник національної 
десиміляції в 1950-ті роки.  У даній статті, використовуючи нові 
документи та матеріали, ми прагнемо проаналізувати закономірності й 
особливості переселення українців у даному напрямку. Крім цього, 
підсумувати наслідки їх виїзду та мотиви повернення в Україну. 

Загальній меті дослідження підпорядковані такі завдання: 
1) Українські культурні інституції в політико-правовому та соціально-
політичному просторі Канади; 2) Збереження самобутності українців; 
3) Проблема соціально-політичної інтеграції українців у канадське 
суспільство. 

Вважаємо перспективним дослідження наступних проблем: 1) Засади 
розвитку національних етнографічних груп у правовому полі Канади; 
2) Канада як поліетнічна країна і політико-правові рамки розвитку її 
етнокультур; 3) Соціальне становище українців у Канаді як прорегатива 
утвердження національної культури; 4) Українська церква (УГКЦ як 
духовно-суспільна інституція збереження національної самобутності); 
5) Українські школи як освітні рамки засвоєння нащадками рідної мови, 
ментальності тощо; 6) Художні професійні та самодіяльні колективи як 
об’єднання збереження та розвиток національної культури; 7) Здобуття 
українцями вищої освіти, як запорука утвердження в англомовних 
суспільних інституціях; 8) Проблема підтримки  української 
національної групи в Канаді материковою Україною в 1950-1959-ті роки; 
9) Інтеграція та асиміляція українців Канаді у 1950-ті рр. ХХ ст., а також 
динаміка чисельності українського населення протягом досліджуваного 
періоду. 

Хронологічні рамки культурного життя українців охоплюють 50-ті 
роки ХХ ст., оскільки в той час в Україні панував тоталітарний режим, 
який знищував національно свідомих представників українського 
народу, у тому числі й тих, які під час війни потрапили за кордон.  

Еміграція кожної країни має свої причини та свій склад. Мотиви, що 
зумовлювали переселення в післявоєнний період були та включали: 
політичні, релігійні та інші аспекти. Еміграція тісно пов’язана з 

                                           
1 Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891-1991). – Монреаль, 1991. 

– 485 с. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі // Україна крізь віки. – К.: 

Альтернатива, 1999. – Т. 15. – 352 с. 
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соціально-економічним розвитком тих чи інших регіонів чи країн та з їх 
занепадом. 

Ситуація на території Західної України склалась нестерпна. З одного 
боку, польське та німецьке населення жорстоко ставилося до корінного 
населення, з іншого – урядовці радянської влади, комуністи. 

Необхідно відзначити, що до та в роки війни значних жертв зазнало 
духовенство: спочатку радянська влада кинула в тюрми десятки греко-
католицьких єпископів та тисячі священиків; у війну переслідували 
духовенство й гітлерівці. 1946 рік – перші повоєнні місяці, коли на 
вимогу Сталіна почалася примусова депортація колишніх радянських 
громадян до СРСР, супроводжувана насильством, розстрілами, 
глумінням, тортурами, обов’язковою висилкою до концтаборів. З цього 
приводу Іван Багряний пише брошуру “Чому я не хочу повертатись до 
СРСР” – маніфест нової хвилі української еміграції, що вперше показав 
світовому людству обличчя тиранії і повну відсутність будь-яких прав 
людини, які панували на одній шостій земного суходолу: «Я один із тих 
самих українців, що не хочуть додому, під більшовизм, дивуючи світ.  

Я є українець, робітник з походження… уроджений на Полтавщині, 
зараз живу без сталого житла, в вічній нужді, никаючи, як бездомний по 
Європі, утікаючи перед репресійними комісіями з СРСР, що хочуть 
повернути мене на «родіну». 

Для європейців і громадян усіх частин світу (крім СРСР) дивно й 
незрозуміло, як то може людина утікати від своєї Вітчизни і не хотіти 
вертатись до неї. То, мабуть, великі злочинці, що бояться кари за свої 
гріхи перед Вітчизною?… для нас “Вітчизна” також напевно є святим 
змістом і може більшим, як для будь-кого. Але не сталінська “родіна”. 
Мені моя вітчизна сниться щоночі… 

Я не хочу вертатись до СРСР тому, що там людина не варта й того, 
що комаха. Знищуючи людей за ніщо: за дрібниці, за сказане слово, за 
анекдот, за скаргу на погане життя та ще й роблячи з одвертим 
цинізмом, більшовики виставляють таку формулу: в СРСР людей хватіт і 
нєчово церемонітеся…”1 Перекладений на європейські мови, цей 
публіцистичний виступ І. Багряного став міжнародно визнаним 
документом і обговорювався на ООН2. 

Підводячи підсумок, ми бачимо, що українська еміграція до Канади 
супроводжувалася суспільними причинами. Серед політичних слід 
відзначити такі, як: 1) Знищення українців органами НКВС; 
2) Оголошених поза законом членів та керівників громадських та 
політичних партій альтернативних комуністичній; 3) Не визнання 
частиною громадян радянської системи як такої, що забезпечить 
демократичний розвиток суспільства; 4) Придушення національної 
культури, мови, гордості та релігії. 

Воєнна та повоєнна, на відміну від української довоєнної еміграції, 
порівняно однорідної у соціальному відношенні, представники якої 

                                           
1 Шерех Ю. Третя сторожа. – К.: Дніпро, 1994. – С. 486-487. 
2 Там само. – С. 4. 
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частково покидали насиджені місця через політичні погляди, – еміграція 
була за соціальним складом значно різноманітнішою, а за політичними 
поглядами – антикомуністичною. 

У складі цієї хвилі української еміграції були і колишні 
військовополонені, на яких у СРСР чекали покарання за перебування в 
полоні. Сталінський режим усіх їх розцінював як зрадників Батьківщини. 
Саме тоді до німецького полону потрапляли мільйони українців. Коріння 
такого нецивілізованого ставлення до долі власних громадян сягають 
початків встановлення радянської влади. Ще у 1917 р. радянська Росія 
відмовилася від визнання правил ведення війни на суходолі (Гаазька 
конвенція). Не міг стимулювати й повернення частини 
військовополонених до СРСР і наказ верховного головнокомандуючого 
Червоною армією від 16 серпня 1941 р. За цим документом військові, які 
потрапляли до полону, прирівнювалися до дезертирів і відповідно 
підлягали покаранню за мірками військового часу1. 

Істотну частину “переміщених осіб” становили  службовці та 
інтелігенція більшість з яких була насильно вивезена на примусові 
роботи до Німеччини. Вони частково могли бути віднесені до категорії 
біженців. Цілком можливо, що небажання повертатися на батьківщину 
значної кількості з них було не лише почуттям протесту проти 
більшовизму, а й незгодою з методами сталінського правління та 
непевністю у праві на життя. 

Якісно іншою була категорія осіб, які зробили свій вибір із 
антикомуністичних переконань. Так з’явилося нове покоління 
українських емігрантів. Із зрозумілих причин, вони на довгі роки 
перенесли в українську діаспору дух негативізму до радянської системи, 
СРСР, куди входили й землі радянської України. Вони стали основним 
ядром нової еміграції українців Канади після Другої світової війни. 

Дослідник Степан Рудницький у праці “До питання про причини 
джерела та характер третього етапу української еміграції до Америки” 
показав українців, які переселилися за кордон через свої 
антикомуністичні та національні переконання. 

Першу групу емігрантів становили українські політичні, наукові, 
культурні та соціально-громадські діячі з урядом УНР, гетьманом 
П. Скоропадським та членами проводу ОУН – вони виїхали з території, 
що за таємним договором 1939 р., підписаним Німеччиною та Москвою, 
відійшли під радянську юрисдикцію. 

Що стосується третьої групи, то її складали люди, які співчували 
українському визвольному рухові, що належали до військових 
формувань2. 

Політично вимушена за своїм характером українська еміграція 
увібрала в себе в основному людей освічених, свідомих, вихідців із міст, 

                                           
1 Nagorski S. Liberation Vovamonts in Exile // Jurnal of Central European Affairs. – 1950. – 

№ 2. – С. 142. 
2 Рудик С. До питання про причини, джерела та характер третього етапу української 

еміграції до країн Північної Америки // Питання історії нового та новітнього часу. – 
Чернівці: ДЧУ, 1994. – Вип. 3. – С. 82. 
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містечок та сіл. Поневіряння “переміщених” у таборах, пошуки 
пристановища у новому для них світі описано в багатьох мемуарах та 
свідченнях як учасників, так і свідків цієї драми. 

Дещо інший погляд має О. Субтельний. Він у своїй книзі “Україна. 
Історія”, характеризує соціальний склад повоєнної еміграції: “Серед 
українських “переміщених осіб були різні люди. Меншість складали ті, 
хто став вигнанцем через свої політичні переконання. Це були 
переважно представники інтелігенції, що негативно ставились до 
радянського режиму та втекли на Захід перед поверненням Червоної 
армії. Відмовившись від репатріації, вони ставали вигнанцями. Майже 
дві третини “переміщених” походили із Східної Галичини та належали 
до греко-католицької церкви, решта прибули із радянської України та 
здебільшого представляли православ’я. 

На відміну від емігрантів попереднього періоду, серед “переміщених 
осіб” було чимало людей із спеціальною освітою. Серед них майже 
тисяча вчителів, 400 інженерів, 850 юристів, 300 лікарів та стільки ж 
духовних осіб, а також близько 200 вчених та інших. 

Щодо територіального походження, то серед втікачів: українські 
галичани складали 6800 або 45%, наддніпрянці – 3300 або 31,7%, 3 
тисячі осіб були вихідцями із північно-західних земель України, 
Закарпаття та Буковини”. 

В. Кривицький у статті “Дві головні переселенські проблеми” 
наводить наступні дані про українців. У Німеччині із вищою освітою 
станом на 1949 р. перебувало: 303 агрономи, 1561 інженери та механіки, 
74 інженери-залізничники, 3962 економісти, банківські працівники, 
бухгалтери, 298 – професорів та доцентів, 1244 вчителів, священиків та 
бібліотекарів. Значну частину становив медично-санітарний персонал: 
219 лікарів, 39 фармацевтів, 88 ветеринарних лікарів, 939 осіб 
допоміжного персоналу. Крім того, не поверталась на батьківщину 
значна кількість юристів та адміністраторів, які складали шосту частину 
українських емігрантів1. 

Серед емігрантів другої хвилі була справжня культурна еліта: поети, 
письменники, журналісти. Так, в 1952 р. до Канади прибув 
С. Ковальський, – письменник, який проживав у Торонто. Він видав 
збірки “Передгір’я” (1953), “Поеми” (1956) тощо. Упродовж цього 
періоду в названу вище країну переселилися такі письменники: 
У. Самчук, В. Левицький, Ф. Одрач, Ю. Тарнович, П. Волиняк, 
Л. Білецький, І. Багряний, В. Бойчук та багато інших2. 

Звертають на себе увагу й українські митці та художники цього 
періоду. До них належать такі прізвища: митець-декоратор І. Курачка-
Армашевський у Канаді з 1948 р.; митець-графік В. Баляс; маляр-
ботаніст Л. Перфецький; художники: В. Залуцький, В. Доброліж, 
В. Курилик, Черешньовський та інші. 

                                           
1 Кривуцький В. Дві головні переселенські проблеми // Сьогочасне й минуле. – 

Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. – Ч. 1-2. – С. 86. 
2 Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891-1991). – Монреаль, 1991. 

– С. 164-169. 
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У післявоєнний період у Канаді поселилося багато українських 
музичних митців, серед яких: Ю. Гнатюка, Т. Кондрацької, 
В. Колесника, С. Гумуніловича, З. Лавришика, О. Бала, Л. Білошицького, 
М. Василенка, Н. Лисанюка та багато інших. Були й театральні артисти 
та режисери фільмів, постановники, які розвивали українську культуру. 

Завдяки українській інтелігенції в еміграції у Канаді поряд із 
повсякденним життям розвивалось і культурне життя. Відкривались 
українські школи, для юнацтва створено різні молодіжні об’єднання: 
СУМ, Пласт, ОДУМ СУСТ тощо. Українська мова починала звучати в 
університетах Канади.  

Третя хвиля еміграції в Канаді була досить своєрідною. Її швидше 
можна охарактеризувати, як неповернення на батьківщину через 
політичні причини, ніж бажанням знайти краще життя в надзвичайній 
країні. Серед переселенців переважали ті, хто після війни опинився в 
таборах біженців та “переміщених осіб”, у західних зонах окупації 
Німеччини, Австрії та Італії. Загалом у 1947-1953 рр. до Канади прибуло 
понад 30 тисяч українців1. 

Еміграція з Європи в післявоєнний період до Канади була цілком 
природним явищем. Там перебували українці перших двох хвиль, які 
надавали допомогу переміщеним особам. 

Виходячи з вищенаведеного, ми можемо підвести підсумки. Історія 
української еміграції в Канаді – складова частина історії України. У 
післявоєнний період політичні мотиви стають домінуючими. Гоніння на 
діячів науки і культури, постійні пошуки “ворогів народу” призвело до 
утворення велетенської армії й переміщених осіб у період Другої 
світової війни. За своїм соціальним становищем основну кількість 
емігрантів становлять військовополонені “остарбайтери”, люди незгідні 
з радянським режимом і втікачі з сибірських каторг, котрі якимось 
чином змогли перейти лінію фронту. 

Для постійного місця проживання наші співвітчизники вподобали 
демократично розвинену країну Північної Америки – Канаду, саме туди 
за періоди еміграції переселилося найбільше українців. 

З перших років еміграції українці налагоджували громадське й 
культурне життя. Для задоволення своїх духовних потреб вони 
створювали українські школи, хорові колективи, драматичні гуртки 
тощо. Такому поступу сприяв значний приплив високоосвіченої 
інтелігенції третьої хвилі еміграційного процесу. Вони – науковці, поети, 
інженери – поповнювали соціальний прошарок низькооплачуваного 
населення міст, вдень працюючи двірниками, прибиральниками, 
низькокваліфікованими робітниками фабрик, а у вільні хвилини 
готували свої дослідження.  

Свій освітній потенціал українці не могли розпорошити на 
низькооплачуваних, що не потребували високої кваліфікації, роботах. 
Вивчивши місцеву мову, вони могли знайти краще місце серед громадян 
країни, де оселилися. Від них світ дізнався про Україну. 

                                           
1 Лещенко М. Канада – наш сусід і партнер. – К.: Знання, 1990. – С. 41. 
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У той час, коли на чужині співвітчизники своїми науковими працями 
та технічними винаходами заявили про себе всьому світові, тема історії 
української еміграції взагалі – як складова частина історії України – 
була, по суті, під забороною. Тому існує нагальна потреба детально 
вивчити реальні історичні масштаби та умови поселення українців у 
Канаді. 
 
 
 

Мафтин Л.В., Лапко Я.М. (Чернівці) 
 

УКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ  
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ  

ЖІНОК КАНАДИ (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) 
 
У статті розглядається діяльність Ліги українських католицьких 

жінок Канади кінця ХХ ст. Автори стверджують, що творчий доробок 
цієї церковної громадської організації, активна праця у сфері виховання 
національно свідомої інтелігенції, формування нового покоління 
українців, збереження національної ідентичності у полікультурному 
середовищі Канади є цінними й актуальними для сучасного 
українознавства. 

 
У контексті тих змін, що нині відбуваються в Україні, безумовний 

інтерес викликають здобутки наших співвітчизників, які проживають у 
діаспорі. Діаспорою прийнято називати ”представництво етнічних 
одиниць за межами материнського етнічного регіону, котрі 
усвідомлюють свою генетичну або духовну з ним єдність”1. Серед 
основних ознак, які визначають належність тієї чи іншої етнічної 
спільноти до діаспори, виокремлюють: єдність етнічного походження, 
проживання за межами своєї історичної батьківщини, наявність 
соціальних інститутів для свого розвитку й функціонування, здатність до 
самореалізації, збереження самобутності, власної ідентичності у 
іноетнічному оточенні. У структурі діаспори виокремлюють дві основні 
форми: дисперсії (невеликі вкраплення в іноетнічному масиві) та 
компактні утворення (суцільні етнічні райони). Щодо терміна 
“українська діаспора”, то він є найбільш уживаним, хоча в науковій 
літературі часто зустрічаються такі вирази, як “українська імміграція”, 
“українська етнічна спільнота”, ”українські канадці, “особи українського 
походження” тощо. 

Багатогранні аспекти української еміграції досить ґрунтовно 
розглядаються в науковій літературі: Заставний Ф. Українська діаспора: 
Розселення українців у зарубіжних країнах (1991); Винниченко І. 
Україна 1920–1980: депортації, заслання, вислання (1994); Трощинський 
В., Шевченко А. Українці в світі (1999); Руснак І. Українська література 

                                           
1 Пономарьов А. Українська етнографія. – К., 1994. – С. 179. 
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Канади і формування національної свідомості канадських українців 
(1998); Лановик Б. та ін. Українська еміграція: від минувшини до 
сьогодення (1999). Автори глибоко і всебічно розкривають причини 
масового виїзду українців з рідної землі, дають характеристику основних 
періодів еміграції, аналізують шкільництво, пресу, діяльність зарубіжних 
українських культурних центрів, наукових товариств тощо. Загалом, 
науковці приділяють увагу освітнім, політологічним, соціально-
економічним, соціологічним аспектам вказаної проблеми. На нашу 
думку, актуальним є комплексне дослідження діяльності зарубіжних 
українських громадських організацій, зокрема церковних. Тому мета 
пропонованої статті – розкрити українознавчий контекст діяльності 
ЛУКЖК. 

“Нашого цвіту по всьому світу”, – кажуть у народі. Дійсно, вихідці з 
України проживають на всіх континентах і в найвіддаленіших куточках 
планети: від Анкорінжа до Мельбурна, від Цюриха до Владивостока. 
Українці є однією із найчисельніших діаспор світу. За різними даними, 
вона налічує від 10 до 13 млн. чоловік. В історії української еміграції 
виокремлюють два основні напрямки: східну і західну. Західна діаспора, 
за свідченнями науковців1, налічує понад 5 млн. осіб української 
національності. Масовий еміграційний рух українців на Захід розпочався 
наприкінці ХІХ ст. Однак, цьому процесові передували поодинокі 
міграції (переселення запорозьких козаків, українських селян за Дунай, у 
Бессарабію, Польщу після поразки під Полтавою, ліквідації Січі). 
Чимало українців виїздило також до Німеччини, Голландії, Англії, 
Франції, країн американського континенту. Масова еміграція наприкінці 
ХІХ ст. була спрямована переважно в Північну Америку. Нині тут 
проживає 2,2 млн. громадян українського походження, із них 1 млн. 
чоловік мешкає в Канаді, переважно в провінціях Саскачеван, Манітоба, 
Альберта, Онтаріо, де функціонують національні громадські організації, 
товариства, освітні заклади. 

Українська діаспора в Канаді існує вже більше ста років. Як 
засвідчують історичні факти, перший період охоплює останню чверть 
ХІХ – перше десятиліття ХХ ст. До країни кленового листка виїжджали 
переважно мешканці західних регіонів України (Галичини, Буковини, 
Закарпаття). Основні причини цієї хвилі еміграції мали соціально-
економічний характер: економічна відсталість західноукраїнських 
земель, нещадна експлуатація населення, політичне й національне 
безправ’я. Другу хвилю еміграції (період між двома світовими війнами) 
традиційно пов’язують як із соціально-економічними, так і з 
політичними чинниками, зумовленими трагічними подіями в Україні у 
20-30-х рр. ХХ ст. Третя еміграційна хвиля обіймає повоєнний період і 
обумовлена переважно політичними мотивами. Міграційні сплески 
спостерігались у 60-80-х та кінці 80-х поч. 90-х рр. ХХ ст. Зауважимо, 
що політика уряду Канади в підходах до імміграції носила утилітарно-

                                           
1 Вівчарик М. Українці у світі: Східна і Західна діаспори // Україна: від етносу до нації. 

– К., 2004. – С. 175. 
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прагматичний характер, оскільки за рахунок переселенців можна було 
вирішити чимало нагальних питань економічного характеру (освоєння 
диких прерій, приплив дешевої робочої сили, позитивні зміни в 
демографічній ситуації тощо). К.Андрусишин згадує: „Розбудова 
канадійського заходу, розбудова канадійського рільництва була 
найбільшим вкладом українців у канадійську культуру. Наші люди були 
добрими, завзятими господарями. Наш газда приступав до праці з такою 
вірою в серці, що прямо з каменя виточував воду. Там, де інші 
народності не вспіли установитись, він не лише установився, але й 
показав своїм попередникам, чого може доконати сила волі й 
витривалість. Можна сміливо сказати, що майже 40% землі, на якій 
тепер родиться збіжжя, були оброблені твердими українськими 
руками”1. 

Українські іммігранти поселялись здебільшого окремими 
компактними групами – етнічними громадами, що давало можливість 
легше долати труднощі, пристосовуватися до реалій нового життя, 
зберігати етнічну самобутність. За час перебування на канадській землі 
українські переселенці заснували численні українські товариства, школи, 
народні доми, створили національно-культурні осередки, загалом 
„інтегрувались у канадське суспільство як етнічна спільнота” (вислів 
дослідника канадської діаспори І. Руснака). Зважаючи на ці безперечні 
здобутки, урядом Канади у 1971 р. було прийнято закон про 
багатокультурність, згідно з яким національні меншини отримали право 
на розвиток освіти й культури рідною мовою. Державна політика й 
надалі спрямовувалася на створення оптимальних умов для проживання 
та припливу громадян інших держав, оскільки, на думку федерального 
міністра імміграції і працевлаштування Мак Дугала, користь імміграції 
для Канади полягає не тільки в економічному, але й „культурному і 
соціальному відношенні”. Щоб протистояти асиміляційним процесам, 
українська спільнота зосередила увагу на просвітницькій роботі, 
поширенні знань про українську культуру, вихованні національно 
свідомих особистостей, формуванні власної інтелігенції, здатної 
протистояти асиміляції: „Велике Українське Відродження гучним 
відгомоном відбилося поміж українцями по цілій широкій Канаді. Із 
усяких реченців, русинів, австріяків, буковинців, малоросів і т.п. вони 
перетворювалися в Канаді на український моноліт, вартісну частину не 
тільки у всеукраїнському, але також і в канадському масштабі. Поміж 
тутешньою українською спільнотою повиростали визначні діячі, свідомі 
своїх завдань. Вони поза своїми щоденними заробітковими заняттями 
для куска хліба будували церкви, народні доми, організовували 
видавництва, розбудовували українську пресу, дбали про добре 
виховання дітей та прикладали свої руки до всякої громадської праці, 
маючи на меті допомогу визвольним змаганням українського народу та 
добробут Канади”2.  

                                           
1 Цит. за: Руснак І. Українське шкільництво в Канаді. – Снятин, 2002. – С. 23. 
2 Руснак І. Українське шкільництво в Канаді. – Снятин, 2002. – С. 53. 
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В умовах канадських реалій полікультурного суспільства канадські 
українці доволі успішно реалізовують основну мету української 
діаспори: „сформувати національно свідому, гармонійно розвинену 
українську людину, яка є патріотом України й громадянином Канади 
водночас”1. Провідну роль у цьому процесі відіграють різноманітні 
просвітницькі товариства, національні осередки, церковні громади тощо. 
Л.Білецький у книзі „Українські піонери в Канаді” (1951) писав: „Коли в 
Канаді ще не було нічого, а тільки перші поселенці з їхньою тяжкою 
працею на фермах і їхньою тугою за рідним краєм у серці і споминами 
про Різдвяні свята, про Великдень, про село, ті його парубочі й дівочі 
співи й розваги – ці перші поселенці збирались по хатах, відправляли 
свої обряди, імпровізовані „концерти” на роковини Шевченка із співами 
і читанням творів з „Кобзаря,” молодь пригадувала Читальні, Просвіти з 
рідного краю й імпровізувала свої виступи. Такі були перші зародки 
вияву культурно-духовних потреб української національної душі. Не 
один раз вони змішувались з тугою, жалем опущености, загублености в 
лісових дебрях і безконечних степах Канади і кінчались сльозами, але 
жива душа не вмирає. Оці згадки за рідною національною трагедією 
спонукали відтворювати свої національні святощі тут, у Канаді, тут, в 
тяжких умовах загубленості в чужому краю й серед загалу чужих людей. 
Спонукали творити свій духовний осередок, де б душа могла відпочити 
й пережити красу свого рідного в національних співах, в танцях та 
виставах”.  

Вагомий внесок у консолідацію канадських українців, збереження 
національних цінностей, розвиток освіти, мовної культури тощо зробила 
українська церква. Як зазначають дослідники, саме при церквах 
створювалися перші українські громадські організації, метою яких була 
духовна підтримка переселенців, об’єднання їх у етнічну спільноту, 
збереження етнічної тотожності. Завдяки діяльності церкви „дух 
незалежности, дух опозиції до чужих опікунів вкорінився глибоко в душі 
наших поселенців і багато причинився до того, щоб збудувати 
національну свідомість тодішніх українців у Канаді, і зберегти 
ідентичність української маси та втримати її при українських 
організаціях. (...). Хоч цей рух був на церковнім полі, то в дійсності він 
був народницький, національний”2. У процесі розбудови суспільно-
громадського життя канадських українців при церквах, народних домах, 
читальнях просвіти, гетьманській організації, стрілецькій громаді 
створювалися жіночі відділи, які „зуміли в складних та важких 
обставинах поставити громадське добро вище свойого особистого та 
незалежно від релігійно-громадських переконань згуртувати жінок, яким 
на серці лежала доля нашого народу, як в країні нового поселення, так і в 
залишеній Україні”3. Робота вказаних жіночих організацій проходила під 
гаслом „збереження національних надбань нашої самобутньої культури і 

                                           
1 Там само. – С. 5. 
2 Там само. – С. 31. 
3 Темник Д. 50-ліття Комітету українок Канади – відділ Торонто (1944-1994) // Наша 

Дорога. – 1995. – Ч. 2. – С. 16. 
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звичаїв, плекання духовних вартостей молодого покоління, яке має 
прийти на зміну старшим”1. 

У 1925 р. було організовано Союз українок Канади для жіноцтва 
православного вірування, у 1934 р. – Організацію українок Канади, у 
1944 р. – Лігу українських католицьких жінок Канади (ЛУКЖК); у липні 
1944 р. жіночі крайові організації об’єдналися в Комітет українок 
Канади, який тісно співпрацює з відділом Конгресу українців Канади. До 
„найважливіших активностей Комітету Українок Канади належить 
зачислити: літературні вечори, ювілейні святкування, щорічні Академії в 
пам’ять відомих і невідомих українських героїв (відкриття пам’ятника 
невмирущій поетесі Лесі Українці в Гай Парку у 1975 р.). Грошові 
пожертви на видання творів Лесі Українки англійською мовою, 
фінансова допомога українознавчим студіям при Йоркському 
Університеті, фінансова допомога на видання шкільних книжок в 
Україні. Моральна й матеріальна допомога численним мистецьким 
ансамблям з Польщі, Бразилії, а головне з України, дисидентам, 
студіюючій молоді, спортсменам, хворим дітям Чорнобиля і Чернівців та 
„Приятелям дітей-сиріт”, проведення різноманітних мистецьких 
виставок”2. До всіх цих важливих справ активно долучалися члени Ліги 
українських католицьких жінок Канади, яка є найбільшою організацією 
поміж 22-ма складовими організації Світової федерації українських 
жіночих організацій. Як католицька „жіноча добродійна організація” 
вона включена у Світовий союз католицьких жіночих організацій, 
заснований у 1910 році; за даними канадської преси, він об’єднує 114 
жіночих католицьких організацій із 64-х держав і нараховує понад 30 
мільйонів членів. Ця жіноча організація має тісні зв’язки зі Світовим 
координаційним центром Світового конгресу українців.  

Своїми витоками ЛУКЖК сягає в більш як столітнє минуле, час, який 
Леся Храплива-Щур у святковій доповіді на відзначенні 50-ліття 
ЛУКЖК в Торонто характеризує досить промовисто: „У дикій, 
негостинній прерії – розкиданні бурдеї, вбогі землянки. Там живуть 
„люди у баранячих кожухах”. Недоля, спричинена ворогом на їх землі, 
найбагатшій у світі, прогнала їх аж за море. Вони розгублені, 
запрацьовані, принижувані мешканцями цієї нової землі, дарма, що для 
них же, мешканців – вони засівають цілини своїм добрим зерном. Але ці 
ж „баранячі кожухи” – несуть у своїх серцях, часто навіть зовсім 
несвідомо, велику спадщину своїх колишніх князів, гетьманів, лицарів, 
співців і мудреців. Вони несуть незнищимий скарб своєї віри – 
благословення святоволодимирського хрещення, вже від тисячі років 
(...). Духом тієї королівської спадщини, росли на ледве викорчуваних 
землях – побіг бурдеїв – теж і церкви і школи. При них жили, великою 
тугою за Батьківщиною і трудом своїх золотих рук – жінки. Скромні, 
працьовиті, у свойому, безмежно-глибокому почутті обов’язку супроти 
своїх родин, супроти спадщини предків, супроти Бога”3.  

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 15. 
3 Храплива- Щур Л. Минуле пливе у майбутнє // Наша Дорога. – 1995. – Ч. 1. – С. 6. 
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Діяльність ЛУКЖК бере початок від прицерковних сестринств, 
перше з яких виникло ще на початку минулого століття при церкві 
святого Миколая у Вінніпегу. Як уже зазначалося, навесні 1944 р. на 
нараді українських католицьких організацій ЛУКЖК оформилась у 
самостійну всеканадську організацію. На початок 1994 р. вона 
налічувала 138 відділів із більш як 6-ма тисячами членів. ЛУКЖК має 
чітку організаційну структуру: „припарохіяльні відділи, Єпархіальні 
управи, і над усім – Крайову управу”. Назва цієї організації проста і 
водночас символічна, оскільки ключове слово „Ліга” в енциклопедичній 
літературі трактується, як „організація людей, пов’язаних одною ідеєю 
та спільною метою”. Мета в даному випадку визначається гаслом „Для 
Бога і Народу”, що також відображено графічно у формі ромба, чотири 
кути якого символізують віру в Бога, нашу українську спадщину, 
лояльність до країни нашого поселення та харитативну діяльність. 
Хрестоносний тризуб і кленовий листок у кольорах нашої національної 
символіки – пригадують нам про цю нашу мету повсякденно”1.  

ЛУКЖК є перш за все українською церковною громадською 
організацією, що багато зробила для розвитку українського життя в 
Канаді. Процитуємо того ж автора: „Ми вивіновували й прикрашали 
наші церкви в українському стилі, зберігали богопочитання в нашому 
обряді, влаштовували традиційні наші церковні й національні свята. 
Включалися в акції інших патріотичних українсько-канадських 
товариств, плекали нашу мову, культуру, як ось творимо музей, 
влаштовуємо курси вишивок та подібне. Ми допомагали українському 
шкільництву, закладали садочки, виготовляли для них матеріали. 
Відгукувалися активно на всі потреби Батьківщини. (...) В найновіші 
часи щедро допомагаємо нашій відроджуваній Церкві й Державі”2. 
Відділки ЛУКЖК надають грошову допомогу, збирають пожертви на 
церковні цілі, школи, монаші чини, семінарії, семінаристів, а також 
українцям поза Канадою – у Бразилії, Аргентині, Польщі, Югославії та в 
Україні.  

Багатогранна діяльність цієї жіночої організації відображена у 
численних звітних матеріалах, що подавалися на різноманітних 
конференціях, зібраннях, конгресах. Зупинимось на аналізі документів 
ХVІ Конгресу ЛУКЖК, який відбувся в липні 1989 р. і був присвячений 
двом ювілеям – 45-літтю з дня заснування організації та 20-літтю 
журналу „Наша Дорога”. У звіті голови Крайової управи ЛУКЖК 
Ярослави Татарник окреслені найважливіші ділянки роботи, а також 
прокоментовано основні здобутки за період з липня 1986 р. до липня 
1989 р. у організаційній сфері, підготовці й відзначенні тисячоліття 
Хрещення України, публікацій у журналі „Наша Дорога”, участі в усіх 
„актуальних справах із загального канадського життя, тими, які 
заторкували українську спільноту”, зовнішні зв’язки3.  

                                           
1 Там само. – С. 7. 
2 Там само. 
3 Татарник Я. Звіт Крайової управи // XVI Конгрес Ліги українських католицьких 

жінок Канади. – 1989. – С. 19. 
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Звіт Культурно-освітнього комітету при Крайовій управі ЛУКЖК 
(голова Тереса Герчак) деталізує головні напрямки роботи, 
виокремлюючи численні й різноманітні заходи, які проводилися за 
звітний період: виготовлено календар ЛУКЖК, який включає 
національні і релігійні свята; з нагоди тисячоліття Хрещення України 
підготовлено „слухо-зорові презентації” (історичні й чудотворні ікони в 
Україні, українська церковна архітектура, українське церковне 
мистецтво), а також відповідні „відео на 46 хвилин”. Звітні матеріали 
свідчать, що члени комітету брали активну участь у підготовці й 
проведенні виставок народного мистецтва, щорічного Шевченківського 
концерту, ювілейного концерту до 1000-ліття Хрещення України, циклу 
телевізійних програм: „Мистецька творчість Петра Шостака”, „1000-
ліття християнства в Україні”, „Вінкоплетени: з нашого народного 
передвесільного обряду”, конференцій: „Українська музика: сьогодні й 
завтра”, організовували мистецькі студії для вчителів і учнів з 
українського народного мистецтва, писання писанок тощо. 

Звіт референтки зовнішніх зв’язків Крайової управи ЛУКЖК 
висвітлює виконання завдань, які були актуальними щодо запобігання 
„негативним проявам в загально-канадськім житті, які противляться 
засадам моралі й віри Української Католицької Церкви: впровадження 
закону проти порнографії, проституції, оборони життя ненароджених, 
опіки над дітьми в родинах з низьким заробітком. Не менш важливим 
було виступати в обороні доброго імені українського народу, 
спілкуватися з громадськістю, пресою, оцінювати ті чи інші статті про 
Україну, катастрофу у Чорнобилі, переслідування жінок в Україні”1.  

Деталізовану картину практичної діяльності комітетів дають звіти 
Єпархіальних Управ, у яких вичерпно розкрито основні форми та 
напрями роботи. Зокрема, комітети Едмонтонської Єпархії (голова 
Єпархіальної Управи Ольга Сиверин) доклали багато праці в таких 
сферах: духовній (проведено серію семінарів про іконографію та 
молитву, спільно з жіночими організаціями Едмонтона влаштовано 
святкування на честь княгині Ольги); культурно-освітній (налагоджено 
курси випікання паски, бабки, короваю, впорядковано „гутірку на тему 
„історія і розвиток українського килимарства”, підібрано фотоматеріали 
до Великодня, Різдва); організаційній (проведення окружних з’їздів, 
зустрічі з гостями з України); виховно-шкільний (проведення екскурсій, 
безплатних вечірніх курсів української мови для дорослих у двох 
школах: „учні вчаться в той спосіб, що мову слухають, нею говорять, 
пишуть і читають”)2. Навчання української мови йшло за підручником 
Яра Славутича „Стандартна українська граматика”, до речі, цей 
підручник Єпархіальна Управа Едмонтону вислала „до всіх знаних 
наших університетів, де вчать української мови і пару взяло її за свій 
підручник”3. Українська радіопрограма ЛУКЖК Едмонтонської Єпархії 
транслюється майже на весь штат Альберта, триває півгодини. Програма 

                                           
1 XVI Конгрес Ліги українських католицьких жінок Канади. – 1989. – С. 40. 
2 Там само. – С. 73. 
3 Там само. 
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виходить щотижня в п’ятницю у вечірні години. Спочатку програми 
були суто україномовними, пізніше стали двомовними. Теми програм 
різноманітні: звітного характеру, про народні звичаї, освіту українців, 
християнську церкву, доповіді про головні річні свята: „Різдво, 
Великдень, Богоявлення, і традиційні українські звичаї”, повідомлення 
до „Дня матері і Дня батька”, „За здорову родину”, лекції про Тараса 
Шевченка, митрополита Андрея Шептицького. Активна робота 
здійснювалась і в музейній сфері (музей Едмонтона має понад 1500 
експонатів, 39 „оправлених таблиць із вишивками”, які часто беруть інші 
музеї, а також школи для виставок). Музей відвідують „кляси шкільних 
дітей, а також приходять на досліди студенти університету, тут члени 
комітету дають курси вишивання, ткацтва, писання писанок і т. ін.” 

У звіті Єпархіальної Управи ЛУКЖК Торонто (голова Олена Гедз) 
наголошено на культурно-освітній ділянці роботи, актуалізації таких 
тем, як „Переслідування Української Католицької Церкви”, „Українська 
мова”, „Українські традиції”, „Завдання українки, членки організації, на 
порозі ІІ Тисячоліття”, „Проблеми сучасної української жінки 
католички”. „Реферантура старається плекати серед українського 
жіноцтва християнську любов, передати культурні й творчі надбання 
нашого народу та запізнати членство з процесом розвитку українського 
церковного й громадського життя. Відділи влаштовують доповіді й 
дискусії та допомагають зберігати рідні звичаї, традиції, влаштовувати 
Спільні просфори, Парохіяльні праздники, Мистецькі виставки, День 
матері, Конкурси живого слова”1. Через фонд „Поміч Україні” 
представниці ЛУКЖК надавали молитовну й практичну підтримку 
„релігійним і національним правозахисникам і активістам”, в’язням, 
репресованим і їхнім родинам, із фондів „Ялинка”, „Писанка” 
допомагали українським дітям.  

Зі звіту голови єпархій Саскатуна (голова Євгенія Палюк) бачимо, що 
члени ЛУКЖК брали активну участь у підготовці й проведенні 
різноманітних культурно-освітніх заходів: „вивішанні українського 
прапору на ратоші перед Саскатунською міською землею (Сіті Гал), 
святі Героїнь (відзначення дітей українських жінок)”, виступали в 
школах і музеях з доповідями про українське народне мистецтво, герби 
областей України, українську архітектуру, про 1000-ліття Хрещення 
Русі, Лесю Українку, Різдво, організували цікаву виставку „українських 
строїв з різних сторін України”. В основі діяльності ЛУКЖК Саскатуна – 
оптимістична, спрямована у майбутнє філософія: „Не живіть у 
негативному аспекті минулої історії – ми є нарід будучности. Учіться від 
минулого, зберігайте як скарб позитивні аспекти минулого, але не 
обмежуйтеся до цього минулого. Дивіться до майбутнього. Плануйте на 
будучність, направду наша майбутність буде відбивати що й хто ми є”2.  

Резолюції XVI Конгресу ЛУКЖК наголошували на необхідності 
більшого представництва в Комітеті українців Канади, закликали 

                                           
1 Там само. – С. 81. 
2 Там само. – С. 91. 
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посилити просвітницьку, виховну роботу серед підростаючого 
покоління, плекати „прикладно християнські ідеали, домогатися 
організовувати для дорослих курси української мови та двомовних кляс, 
читати українську католицьку пресу та продискутовувати важливі статті 
на сходинках відділу”1. 

Важливим джерелом інформації про подвижницьку працю жіночих 
товариств у діаспорі є преса, на сторінках якої висвітлюються 
багатогранні аспекти діяльності різних об'єднань. Друкованим словом 
ЛУКЖК є відомий журнал-квартальник „Наша Дорога”, започаткований 
у 1969 р. (перший номер вийшов у січні 1970 р.). Основним завданням 
журналу від дня його заснування була „пропаганда Віри, Церкви й 
національности”. Журнал інформує „про успіхи й недоліки нашої праці, 
дає напрямки й координує працю організацій в загальному, є стимулом 
організаційної праці, об’єднує членок на широких просторах Канади, 
формує світогляд членства, є речником і історичним документом 
ЛУКЖК”. Віра Бучинська, головний редактор, зазначає: „Наш журнал у 
своїх статтях получує духовне з моральним, національне з історичним, 
віддзеркалює ідейні заложення ЛУКЖК, змагання нашої організації в 
різних аспектах громадсько-суспільного життя (...). Він є нашим вікном 
у світ, через яке читачі мають змогу багато навчитися з української 
духовної й національної спадщини, збагатити свій світогляд і побачити 
ширші обрії. Він являється джерелом цікавих матеріалів на релігійні, 
обрядові, культурні і суспільні теми”2.  

На сторінках „Нашої Дороги” знаходимо цікаві статті про визначних 
особистостей України в минулому й сучасному: А.Шептицького, 
М.Вербицького, О. Довженка, Т. Шевченка, І. Мазепу, Лесю Українку, 
княжну Анну – королеву Франції та ін. Чимало статей присвячено 
національно-виховним проблемам. Зокрема, актуальні питання 
виховання дітей та молоді порушують статті І.Терлецької „Релігійне 
виховання дітей,” І.Назарко „Людські думки”, М.Гірської ”Слова вчать, 
приклади потягають,” І.Галадзи „Християнське виховання молоді,” 
Г.Чировської „Релігійне виховання дошкільних дітей.” Обґрунтовуючи 
відому сентенцію про те, що „не хлібом єдиним” живе людина, 
наголошується на тому, що „не вдержиться ні держава, ні тим більше 
Твердиня Божа на землі, коли ми збережемо фізичне життя й здоров’я 
поколінь, а не дамо їм душевної й духовної поживи, не поможемо їм 
стати повновартісними християнами й українцями в глибині їх 
переконань і душ”. Тому справа доброго християнського й 
національного виховання дітей ще в ранньому дитинстві – це 
найважливіша справа родини, школи, церкви та „українських молодечих 
організацій”. Найпершою виховною інституцією дитини є родина. 
Найбільш відповідальна місія у справі виховання покладається на 
батьків, адже це „вони мусять вложити в її (дитини), хоч ще маленький 

                                           
1 Там само. – С. 6. 
2 Бучинська В.С. Ювілейне слово редактора журналу „Наша Дорога” з нагоди 

ювілейних святкувань в Торонто 2-го жовтня 1994 р. // Наша Дорога. – 1998. – Ч. 1. – С. 11-
12. 
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ум, страх і відразу до всього, що зле, брудне, нечесне. А як часто батьки 
цей святий свій обов’язок занедбують або залишають його іншим!... Не 
виконують цього свого обов’язку в першу чергу ті батьки, що самі не 
живуть правдиво християнським і щироукраїнським життям, бо дітей 
треба виховувати не так словом, як добрим прикладом.Ті батьки, що самі 
не говорять рідною мовою, а калічать чужу й не дбають, щоб їхні діти 
бодай вдома, бодай при тому родинному вогнищі говорили рідною 
мовою! Це повинно стати законом у кожній українській хаті!”1 Виховати 
нову людину, нове покоління українців неможливо на пустому місці. 
Щоб передати дитині кращий досвід, кращі знання, потрібно самому їх 
мати: „знання свого рідного, знання рідної мови, християнські засади, 
мораль, чесність, відвагу боронити правду – чи за свою родину чи за 
Україну, треба самому мати – щоб комусь передати своє знання. Треба 
старатися бути прикладом. Треба цінити свої віковічні надбання, бо 
порівнюючи їх зі спадщиною інших народів, мимоволі стаємо горді”2. 
Думки авторів адресовані перш за все батькам, однак вони мають і 
загальнопедагогічне значення, оскільки „якщо ми сьогодні занедбаємо 
дати дітям належне християнське і національне виховання, то втратимо 
їх назавжди!” 

На сторінках журналу знаходимо чимало публікацій, де містяться 
цікаві матеріали з історії України, маловідомі факти трагічного й 
героїчного українського минулого: „Українсько-канадсько дослідчо-
документаційний центр”, Леся Храплива-Щур: „Ті, кому не дають 
медалів...”, „З-під знаку серпа і молота”, Дарія Темник: „Безсмертним 
героям”, Ірена Вжисневська: „Українка повсякдення будує нове життя”, 
Ірина Назарко: „Княжна Анна – королева Франції” тощо. Актуально і по-
особливому близько для сучасних поколінь громадян незалежної 
України звучить заклик О.Бризгун-Соколик у статті „Завдання 
української жінки сьогодні”: „Виховуймо людину, яка гідно буде 
репрезентувати Українську Державу в Україні й в діяспорі, яка свідомо 
зуміє стати в її обороні, яка чесно боронитиме правду. Людину, якій 
рідна мова – це скарб, який наша культура, релігія – дорогоцінність. 
Людину лояльну країні, в якій живе, і з любов’ю до країни своїх 
предків”3. Значне місце посідають статті, присвячені мовній 
проблематиці. Автори з болем і гіркотою говорять про небезпеку 
асиміляційних процесів для молодого покоління українців, які 
народилися й виховувалися в поліетнічному середовищі: „Діє тиск 
асиміляції, діють звідусіль згіршаючі приклади, навіть наука в школах, 
які представляють вже дітям найсвятіші тайни життя, у спотвореному 
вигляді. Діє чужа мова, забираючи в наших дітей рідну мову, оту таку 
важливу ознаку нашої ідентичності. Діють і руйнуючі теорії між нами 
самими, що ніби без мови можна бути теж українцем. А знають ціну 
мови найкраще власне вороги, які починають знищення нашої 
державності, саме від зрівняння нашої мови у правах із чужою (...). 

                                           
1 Терлецька І. Релігійне виховання дітей // Наша Дорога. – 1995. – Ч. 3. – С. 5. 
2 Бризгун-Соколик О. Завдання жінки сьогодні // Наша Дорога. – 1995. – Ч. 3. – С. 9. 
3 Там само. 
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Настав час повертатися знов до рідної мови. Ось навіть американські 
часописи вже розписуються про „користі із знання української мови”... 
Чи не варто подумати й дати притулок цій мові гоненій та 
переслідуваній віками кожним нашим ворогом, саме в нашій родині, в 
нашій хаті?”1  

Звернімо увагу на той факт, що на кінець 90-х років минулого 
століття лише 20% українських канадців користувалися українською 
мовою, у 1971 р. українська етнічна група займала 3-тє місце серед 
спільнот, що володіють національною мовою, у 1991 р. вона 
перемістилась на 5-те, а у 1996 р. – на 8 місце.  

Дані соціологічних опитувань свідчать про те, що в побутовому 
спілкуванні найчастіше використовують англійську мову – 67%, 
українську – 31%, французьку – 0,4%, інші мови – 0,7%2. У багатьох 
публікаціях „Нашої Дороги” автори розмірковують над шляхами 
відродження української мовної культури, збереженням української 
мови як ключового чинника культури та релігії, наводять практичні 
приклади успішного функціонування в мішаних родинах (М.Вікерс 
„Мами і діти”, І.Вжисневська „Чи українська церква повинна бути 
двомовною?”). Аналізуючи особливості української мови в Канаді, 
І.Вжисневська говорить про небезпеку двомовності в церковному житті, 
справедливо вважаючи, що двомовність сприяє асиміляції: 
„Запровадження двомовности в церкві не сприяє збереженню 
Українства”. Думки автора співзвучні з сьогоденням України, – деяким 
українським політикам, прихильникам двомовності не завадило б 
прислухатись до наших співвітчизників за кордоном: „Пам’ятаймо, що 
мова – найважливіша ознака культури кожного народу. Мова дозволяє 
вивчати нашу історію, наші обряди, традиції, нашу культуру – з 
українських джерел. Про добре знання мови повинні дбати батьки, 
церква, українська школа та українські організації. Ми маємо 
домагатися, щоб в українських середовищах уживати та шанувати 
українську мову. Перед нами нелегке, але відповідальне завдання – 
затримати в українській громаді асиміляційний процес. Добре засвоєння 
української мови дозволить нею взаємно спілкуватися, а це принесе 
розквіт релігійно-громадського життя”3. Проблема функціонування 
української мови, української культури у поліетнічному середовищі 
Канади виносилась і для загального обговорення на сторінках журналу. 
Звертаючись до своїх читачів, журнал пропонує висловити власні думки 
з цієї актуальної теми. У колонці „Важливі справи” читаємо: „Канада 
святкує тридцять літ політики багатокультурності. З цієї нагоди 
Прем’єр-Міністр Канади Жан Кретьєн сказав: „У день тридцятої річниці 
проголошення Канадою політики багатокультурності я запрошую усіх 
вас разом зі мною віддати належне нашому різноманіттю, і знов 
підтвердити прихильність до тих принципів та демократичних 

                                           
1 Храплива-Щур Л. Минуле пливе над майбутнім // Наша Дорога. – 1995. – Ч. 1. – С. 9. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці у світі. – К., 1999. – Т. 15. – С. 57-58. 
3 Вжисневська І. Чи українська церква повинна бути двомовною? // Наша Дорога. – 

2002 . – Ч. 1(3). – С. 29. 
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цінностей, які дозволили побудувати нам вільне, сильне, а також етнічно 
і культурно різноманітне суспільство. Але в нашій громаді, як і в інших 
материнська українська мова та культура під загрозою. Треба цей 
„культурний геноцид” привести до уваги уряду та разом приступити до 
розв’язання справи”1.  

У контексті цієї проблеми доречно згадати й публікації, присвячені, 
власне, мовній ситуації в Україні. Так, у другому номері журналу „Наша 
Дорога” за 1999 р. надруковане звернення представників українських 
освітян усього світу до на той час чинного Президента України Л.Кучми, 
Голови Верховної Ради, Міністра освіти, Міністра культури та ін. із 
запитом про порушення в Україні Конституції, зокрема, статті про 
державний статус української мови у „всьому шкільництві, так же, як і 
на всіх рівнях державних установ, включно із Верховною Радою”. 
Учасники Виховної Сесії VІІ Конгресу Українців засудили „лінгвоцид,” 
зазначаючи, що „лінгвоцид української мови проводив комуністичний 
режим СРСР. Його найвище насилення припало на часи брежнєвського 
застою. Зрештою, це був послідовний вплив ідеології та мети існування 
цієї імперії. Але як зрозуміти, що так довго після розпаду імперії 
лінгвоцид продовжується, а то й поширюється? (...) Вбивство мови, на 
погляд сучасного культурного світу, рівняється геноцидові, злочинові, 
що його засуджує міжнародна справедливість”2. Апелюючи до вищих 
посадових урядовців України, зарубіжні українські освітяни нагадують 
їм про те, що мова є частиною „символіки й гідності Держави. Як 
Держава сама шанує себе, такий авторитет має вона у своїх громадян, 
таку вагу на світовому грищі. Як же може числити на здобуття цих 
державних атрибутів Держава, яка відкидає сама свою мову?! Нарід, 
якого вважають на його власній землі найменш упривілейованою 
меншиною, ніколи не стане фундаментом міцної й авторитетної 
Держави! На кого ж тоді Держава опреться?” З огляду на це, 
висловлюється прохання звернути належну увагу на ситуацію, що 
склалась із розвитком і функціонуванням української мови в Україні: 
„Не перетинайте штучно й недоцільно потоку живучих сил, які дає 
народові мова! За взором інших цивілізованих Держав – дайте їй всі 
умовини життя, поширення й росту. Дайте переходити їй з покоління в 
нове покоління через належну опіку її вивчення у школах, через 
введення її у всі відтинки народного й державного життя, хоч би кому 
наперекір! Бо мова – життя народу, життя Держави і Ваше власне”3. 

Загальновідомо, що преса, впливаючи на свідомість окремих людей, 
тим самим впливає й на формування суспільної свідомості. Журнал 
„Наша Дорога” виховує в своїх читачів перш за все українську 
ментальність, закликаючи до розбудови ”українського християнського 
життя в Канаді”, вивчення материнської мови, рідної культури. ЛУКЖК 
всіляко заохочує „своїх членок плекати в своїх родинах українського 

                                           
1Вжисневська І. Чи українська церква повинна бути двомовною? // Наша Дорога. – 

2002 . – Ч. 1(3). – С. 29. 
2 Світова координаційна виховно-освітня рада // Наша Дорога. – 1999. – Ч. 2. – С. 11. 
3 Там само. 
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духа і в нім виховувати своїх дітей і внуків. Чи родились ми в Україні чи 
ні, чи бачили колись ми ту Україну, не є істотне, як те, що ми свідомі 
своєї історії і своєї приналежності, що ми є частиною українського 
народу. Ця свідомість українського походження безмежно збагатила 
наше життя”1. 

Отже, характер і основні напрямки діяльності Ліги українських 
католицьких жінок Канади зумовлені тими завданнями, які ставило і 
ставить перед українцем канадське суспільство: збереження 
національної ідентичності в умовах інтеграції у соціально-економічну 
систему країни проживання, розвиток організаційної структури 
„внутріобщинного життя”: проведення культурно-просвітницької 
роботи, підтримка рідномовного шкільництва, участь у політичному 
житті країни, надання різноманітної соціальної допомоги, захист 
етнічних інтересів українців, поглиблення зовнішніх зв’язків із 
Україною. Дбаючи не тільки про релігійне виховання, а й про 
рідномовну освіту, збереження народних традицій, національної 
культури, ЛУКЖК зробила і робить вагомий внесок у справу виховання 
національно свідомої інтелігенції, формування нового покоління 
українців: „На еміграції ми зберегли для України частково українську 
мову, народні звичаї, церковний обряд, а маючи в своїх рядах високо 
вишколених спеціялістів, можемо Україні допомогти випрямити 
зігнутий хребет нації”2. Впродовж останніх десятиліть ЛУКЖК активно 
сприяла налагодженню й розвитку ділових контактів із громадськими 
жіночими організаціями України. Досвід цієї багатогранної діяльності 
може прислужитися справі розбудови незалежної України, у 
організаційному становлення відповідних громадських об’єднань, роботі 
громадських осередків, товариств тощо, а також у виховній практиці: 
методи, засоби, прийоми впливу на формування громадської думки, 
виховання підростаючого покоління, навчання молоді демократичному 
способу мислення. Духовні здобутки ЛУКЖК, її творчий доробок, 
активна діяльність у етнокультурній сфері є цінними й актуальними для 
сучасного українознавства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Слово голови Крайової управи ЛУКЖК Марії Комарницької на ХVІІІ конгресі 

ЛУКЖК// Наша Дорога. – 1995. – Ч. 4. – С. 18. 
2 Зельська І. Прикраси для церкви // Наша Дорога. – 1995. – Ч. 4. – С. 22. 
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Офіцинський Р.А. (Ужгород) 

 
ЛАЗАРЕНКІВЩИНА (1996–1997)  
ТА ЇЇ МІЖНАРОДНИЙ ВІДГОМІН 

 
"Лазаренківщина" як одна з форм української олігархії  органічно 

поєднала тіньову і легітимну владу. Задля монополізації 
високоприбуткових ринків політична верхівка України через адмінресурс 
дала свою трактовку ключовій цінності західної цивілізації – соціальна 
справедливість. Проте країни Заходу виступили вагомим стримуючим 
фактором сповзання України зі шляху європейського розвитку. 

 
Майже нема дослідника, котрий би не запримітив фатального впливу 

номенклатурно-комуністичної спадщини на державотворчі процеси в 
Україні після 24 серпня 1991 р. Як відомо, українська державність 
відновилася завдяки мирній дезінтеграції, що стала європейською 
тенденцією наприкінці XX ст. Причому незалежність України постала не 
внаслідок повалення правлячої верхівки, а виявилася породженням 
партійної номенклатури, наляканої закликами до люстрації. 

В ідеалі дві ознаки політичної еліти – формальна (хто править) і 
ціннісна (хто гідний правити) мають співпадати. В Україні, на відміну 
від Польщі, Чехії та країн Балтії, не відбулася ротація керівного ядра. 
Оскільки націонал-демократи були нечисленними, то їх фактично 
поглинули перелицьовані функціонери Комуністичної партії. Відбувся 
синтез двох концепцій: розбудова незалежної держави при збереженні 
принципів етатизму. 

Номенклатура, згуртована корпоративним духом – тісними 
особистими й бізнесовими зв’язками, виступила рушійною силою 
(соціальним прошарком) усіх подальших змін. Квазілегітимно 
зберігаючи панівні соціально-економічні позиції та легалізовуючи 
накопичені капітали й нерухоме майно, вона втримала владу в центрі та 
на місцях, грала першу економічну скрипку (приватизація і т. д.). 

Отже, феномен олігархії з’явився не на порожньому місці. Щодо 
вживання самого терміна в Президента України Леоніда Кучми 
знайшлися перестороги1. Він розрізнив олігархію (владу небагатьох 
аристократів, причому не обов’язково багатих) і плутократію (правління 
багатіїв). Останнє більш правильне у випадку Росії та України. Оскільки 
"плутократію" активно використовувала нацистська пропаганда, то, за 
мовчазною угодою, з наукового лексикону цей термін випав.  

Замість руху до демократії європейського взірця, проголошеного 
президентами Л. Кравчуком і Л. Кучмою, Україна отримала "корупцію і 
цинізм у ставленні до насущних проблем життєдіяльності нації"2. 
Українська парадигма державотворення стала, по суті, творенням 

                                           
1 Кучма Л. Україна – не Росія. – М.: Время, 2003. – С. 166. 
2 Андрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української націонал-демократії. – К.: 

Смолоскип, 1999. – С. 53. 
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держави заради діючої посткомуністичної влади поза суспільством і над 
ним1.  

Олігархічні клани як складова політичної системи. 
У другій половині 1990-х рр. президенту Л. Кучмі нелегко вдавалося 

“тримати процеси керованими, а ситуацію під контролем”. Зміцніли і 
примножилися важливі розбіжності між регіональними бізнесовими 
кланами (Донбас, Крим, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Галичина), 
галузевими об’єднаннями (ВПК, нафтовики, аграрники та ін.), групами, 
які політично орієнтувалися на Москву, Європу, Ізраїль і т. д. 

Оформилися три центри регіонального впливу, що набули 
політичних ознак – Дніпропетровський, Донецький, Кримський. У стадії 
формування знаходилися Західний (Львів), Київський та Південний 
(Одеса)2. Суб’єктом політичного процесу виступили й адміністративно-
економічні групи, котрих політична журналістика охрестила 
олігархічними групами чи кланами3. Як зазначалося, вони виникли на 
успадкованій від радянських часів супермонопольній та 
неконкурентоспроможній економіці. 

До того ж, завдання прориву на світові ринки молода держава змогла 
здійснити тільки через потужні фінансово-промислові групи, що 
сконцентрували промислові ресурси в експортоспроможних напрямах. 
Історичний вибір зроблено не на користь демократичного, а 
олігархічного капіталізму. Проте відповідь на те, куди йде Україна, 
фахівець з держуправління Олексій Валевський побачив у тезі "від 
тоталітаризму до ліберально-демократичного суспільства європейського 
типу з українською специфікою". 

У побуті звикли користуватися політико-економічними термінами 
"олігарх", "клан", "сім’я". Ситуація в кланово-олігархічному середовищі 
постійно змінювалася. Після 1999 р. ніхто всерйоз не говорив про вплив 
Олександра Волкова чи Ігоря Бакая. Вакансії заповнили нові висуванці. 
До речі, Бакай нагромадив мільйони доларів у нерухомості, включно із 
маєтком у Неаполі, штат Флорида4. Йому, як і Волкову, заборонений 
в’їзд до Сполучених Штатів через причетність до відмивання грошей. 

Президент Леонід Кучма дбав, щоб між олігархами існувала 
рівновага5, а де вони брали гроші щороку переймався польський часопис 

                                           
1 Дергачов О., Полохало В. Метаморфози посткомуністичної влади // Політична думка. 

– 1996. – № 1. – С. 3-10; Тисяча років української суспільно-політичної думки: Док. та 
матер. у 9-ти т. / Гол. редкол. Т. Гунчак. – К.: Дніпро, 2001. – Т. IX (1989–2001 роки) / 
Упоряд. і передм. Ю. Шаповала. – С. 362-372. 

2 Валевський О. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми 
впровадження. – К.: НІСД, 2001. – C. 97, 119-120, 238. 

3 Див. хоча б: L’Ukraine prisonnière de son oligarchie: L’homme le plus riche du pays. Le 
clan de Dnepropetrovsk; De la "fierté d’ôtre un oligarque". Le clan de Kiev; Une famille très 
dynamique. Le clan Poroshenko; Subtil mélange de politique et d’affaires. Le clan de 
Khorochovsky; Dans l’ombre du Premier ministre. Le clan de Donetsk // La Tribune. – 2003. – 
2 Mai. 

4 Tyler P. From under a couch, an effort to stop Ukraine corruption // The New York Times. 
– 2001. – 26 February; The International Herald Tribune. – 2001. – 28 February. 

5 Бондаренко К. Хто й чим володіє в Україні // Львівська газета. – 2003. – 17 липня. 
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Wprost1. Звідти залюбки робили передруки інші мас-медіа. Так, у 
рейтинг-2003 до 50 багатіїв Центральної та Східної Європи потрапили 6 
українців: 8 – Ринат Ахметов, 1,9 млрд. дол.; 12 – Віктор Пінчук, 1,5 
млрд.; 13 – Ігор Коломойський, 1,5 млрд.; 24 – Олександр Ярославський, 
850 млн.; 36 – Сергій Тарута, 700 млн.; 50 – Віктор Медведчук, 400 млн. 

Перші три місця посіли росіяни Михайло Ходорковський (8,3 млрд.), 
Роман Абрамович (7,5 млрд.) і Михайло Фрідман (6,7 млрд.). Перший 
українець на восьмій сходинці Ахметов за рік збагатів на 200 млн. 
Медведчук у 2002 р. був 18 (800 млн.), на половину його статки зменшив 
конфлікт із партнером Григоришиним. Між іншим, "Енергетичний 
стандарт" Григоришина інвестував 200 млн. дол. у 8 енергетичних 
підприємств України2. А у приватизований 2000 р. Одеський 
масложировий комбінат вкладено 12 млн. дол. Через два роки комбінату 
належало вже 28 % українського ринку маргарину. 

За рік серед 50 магнатів українців було п’ятеро (29 росіян, 5 румун, 4 
поляки, 3 серби, 2 чехи і 2 болгари). Медведчук не потрапив тогоріч у 
рейтинг не тому, що став біднішим – конкуренти значно збагатіли (радіо 
"Свобода", 27 вересня 2004 р.). На 6-му місці Ахметов (за рік удвічі 
збільшив свої капітали – до 3,5 млрд. дол.), 10-му Пінчук – 2,5 млрд.,    
12-му Коломойський – 2,2 млрд., 15-му Тарута – 1,9 млрд., 27-му 
Ярославський – 850 млн. Wprost зазначив, що українські олігархи 
боялися відходу президента Кучми, котрий досі оберігав їхні інтереси. 
Деякі намагалися переправити капітали до Європейського Союзу, 
зокрема через Польщу. Як приклад, приведено невдалу спробу С. Тарути 
придбати металургійний завод у Ченстохові. 

Особливо відкрито демонстрували претензії на владу й 
адміністративні ресурси в Україні київський, дніпропетровський і 
донецький клани3. Вони конкурували за вплив на президентське 
оточення, всіляко демонструючи лояльність. Західні видання не 
пошкодували місця для політичних портретів лідерів цих груп, зокрема, 
Рината Ахметова з Донецька4, Віктора Медведчука і Григорія Суркіса з 
Києва5 та ін. Не обійшлося і без розгорнутих персональних біографій, 
книг сповідального характеру6. 

                                           
1 Wschód biznesu – pełny ranking 50 // Wprost. – 2003. – 10 sierpnia. 
2 Starobin P., Olearchyk R. Dashed hopes for Ukraine’s economy? // Business Week. – 2002. 

– 25 November. 
3 Pflimlin E. Ukraine, une société bloquée // Le Monde Diplomatique. – 1998. – Mai; Rybak 

A. Die Marionette von Kiew // The Financial Times Deutschland. – 2001. – 22 Mai. 
4 Clover Ch. Magnate with an ambitious goal // The Financial Times. – 2001. – 11 July. 
5 Grigori Surkis. Kiews Kicker-Oligarch // Neue Züercher Zeitung. – 2001. – 28 August; 

Feduschak N. Oligarchs point way to Ukraine’s future // The Washington Times. – 2002. – 
10 February. 

6 Ротт Ю. Олигарх. Вадим Рабинович: правда и вымысел / Пер. c нем. – К.: CN-
Столичные новости, 2001. – 240 с. Відг. див.: Vadim Rabinovich: "In der Ukraine ist der Staat 
der Verlierer" // Die Welt. – 2000. – 16 Juni; Ein Oligarch packt aus // Schweriner Volkszeitung. 
– 2001. – 11 Mai. 
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Ясна річ, ужинок розмаїтих "скандалів державної ваги" вийшов 
чималеньким1. Стосувалися вони високорангових державних службовців 
і впливових бізнесменів. Подеколи навіть доходили до суду і 
припинялися: зокрема, спрямовані на екс-президента Л. Кравчука – 
"справа Паливоди" (1995–1998), екс-виконувача обов’язків прем’єра 
Ю. Звягільського – "оборудка з авіаційним бензином" (1995–1996)2, 
спікера О. Мороза – "справа Боженара" (1996–1997), першого віце-
спікера О. Ткаченка – "Земля і люди" (1995), екс-віце-прем’єра 
Л. Козаченка (2003). 

Усе завершилося благополучно, за винятком кількох епізодів на 
стику із західними демократіями – "відмивання брудних грошей" 
прем’єром П. Лазаренком (1999–2004), "розкрадання коштів 
остарбайтерів" президентом "Градобанку" В. Жердицьким (2000–2004). 

Крім того, матеріали на екс-радника президента України, народного 
депутата О. Волкова передали до бельгійського суду. Він у травні 
1996 р. власноручно підписав контракт як покупець виставкового 
салону, гаража, вілли і басейну у місті Беверен-Мелселе за 615 тис. дол. 
(радіо "Свобода", 20 лютого 2001 р., 14 червня 2002 р.). На підставі 
розслідування, яке проводилося женевськими слідчими, у березні 1997 р. 
арештували всі західні рахунки Волкова (Le Soir, 17 квітня 2001 р.). 

Не випадково усіх прем’єр-міністрів України журналісти дотепно 
розділили на дві категорії: хто вже відбув покарання і у кого ще все 
попереду3. Враховувалися життєписи Лазаренка й Януковича. Перший 
потрапив на лаву підсудних у розквіті сил, а другий – двічі замолоду. 

Доки Віктор Янукович не став прем’єром у листопаді 2002 р., він не 
включав два терміни ув’язнення в жодну з опублікованих біографій. Це 
стало тягарем у його президентській кампанії. Наприкінці травня 2004 р. 
голова Донецького апеляційного суду нарешті повідомив статті, за 
якими позбавлявся волі прем’єр Янукович4. У 1967 р. – за ст. 141 ч. 2 на 
3 роки за грабіж, а у 1970 р. – за ст. 102 на 2 роки за завдання тяжких 
тілесних ушкоджень. 

У 1978 р. за клопотанням депутата Верховної Ради СРСР, льотчика-
космонавта Георгія Берегового ці справи розглянула президія 
Донецького обласного суду. Вона двома постановами скасувала вироки і 
закрила провадження за відсутністю складу злочину. Оригінали 
постанов журналістам не показали, позаяк вони містили інформацію про 
приватне життя й розголошенню не підлягали. Так само не познайомили 
і з клопотанням покійного Берегового. 

                                           
1 Задокумент. й узагальн.: Скандалы государственного значения // Украина 

криминальная. – 2001. – Август (www.cripo.com.ua). 
2 На хабарництві урядової команди Звягільського, про що настирливо, але 

безрезультатно інформували президента Кравчука, акцентовано теж: Михальченко Н., 
Андрущенко В. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995. – С. 218.  

3 Бойко В. Курс кримінального прем’єрознавства // Українська правда. – 2004. – 
10 травня. 

4 Оприлюднено статті, за якими було засуджено Віктора Януковича // Кореспондент. – 
2004. – 26 травня. 
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Прокоментував свої молодечі колізії й глава президентської 
адміністрації Віктор Медведчук. Він просив запам’ятати принципове для 
його біографії юридичне формулювання про закриття щодо нього та 
інших кримінальної справи за відсутністю складу злочину. Це означає, 
що 1973 р. мала місце судова помилка1. Роз’яснення підкріплювалося 
недавно задоволеним судовим позовом до Д. Чобіта, автора скандальної 
книги "Нарцис". 

Гучні корупційні процеси ніколи не проходили в самій Україні з 
1992 р. Високих українських посадовців судили у Німеччині, Швейцарії, 
Бельгії та США. Навіть спонсор республіканців, екс-посол в Австрії 
Рональд Лаудер влітку 2001 р. знаходився під розслідуванням за хабар у 
розмірі 1 млн. дол. за ліцензію на телеканал "Студія 1+1"2. 

Українська система корупції дістала назву "шахматка": впливові 
підприємливі люди ставали монополістами на важливих ринках завдяки 
тісним зв’язкам з урядом3. Часто спалахували скандали, позаяк чимало 
правоохоронців добросовісно виконували свої обов’язки. Так, Олексій 
Донський чотири роки працював у прокуратурі Києва. Він повідомив 
британському часопису The Independent, що в 2000 р. розслідував 
звинувачення державної компанії "Нафтогаз України" у крадіжці 
(незаконному переказі за кордон) 42 млн. 373 тис. 89 амер. дол. 71 
цента4. 

Компанія заробляла на російському газі у шахрайський спосіб: крала 
транзитний або перепродувала вже оплачений з держбюджету. Слідчий 
простежив рахунки у США, Бельгії, Латвії та Ізраїлі. Гроші надходили 
туди через "Укргазбанк" на підставних осіб. Три рахунки 
контролювалися особисто керівником "Нафтогазу" Ігорем Бакаєм. 
Більшість коштів опинилися у виборчих фондах президента Кучми в 
1999 р. Врешті-решт 26-річного Донського звільнили, одначе він передав 
документи до парламентського комітету. Генпрокуратура України цю 
інформацію визнала недостовірною, але досудове слідство 
продовжувалося. 

Трикутник Марчук–Лазаренко–Кучма:  
причинно-наслідкові зв’язки. 

Свого часу Леонід Кучма не пошкодував гострих критичних оцінок 
щодо двох своїх прем’єрів – Євгена Марчука і Павла Лазаренка. 
Першого тривала робота в КДБ навчила збирати інформацію, на підставі 
якої приймалися рішення іншими посадовими особами. Застосовувати 
зібране в інтересах економіки він не зумів, бо "економіка – не література 
й живопис, і навіть не держбезпека"5. Кучма витратив чимало енергії на 
боротьбу за владу з Марчуком, котрий у грудні 1995 р. безуспішно 

                                           
1 Медведчук В. Читачам "Української правди" // Українська правда. – 2004. – 2 червня. 
2 Bonner R. Lauder media company faces U. S. inqury // The New York Times. – 2001. – 

11 June. 
3 Nougayrède N. Ukraine: Corruptions // Le Monde. – 2000. – 21 septembre. 
4 Krushelnycky А., Lozowy І. Ukraine official "sacked for exposing government fraud" // The 

Independent. – 2004. – 7 September. 
5 Кучма Л. Про найголовніше. – К.: Арт-Ерія, 1999. – С. 88-91. 
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намагався розмежувати завдання глави держави і Кабінету Міністрів1. 
Коли президент боровся за проект нової конституції, прем’єр і не 
обмовився про його підтримку. 

Тоді у політичному сенсі Є. Марчук, вільно спілкуючись англійською 
і німецькою, був загадкою. Він став причетним до появи в уряді Павла 
Лазаренка як першого віце-прем’єра, щоб "прикрити відсутність 
власного господарського досвіду"2. Те саме пригадав і перший президент 
Л. Кравчук3. Але тут доречно зауважити: "Про найголовніше" побачило 
світ до президентських виборів 31 жовтня 1999 р., на яких Л. Кучма і 
Є. Марчук конкурували. 

На паралелі з’явився найбільш системний критичний аналіз того, що 
накоїла у 1994–1999 р. президентська адміністрація4. Приміром, за 
економічними показниками внаслідок "курсу реформ" Україна 
опинилась у Центральній Африці. Зовнішній борг країни змінився: із 
3,624 млрд. дол. (1994 р.) вийшло 12,4 млрд. (1999 р.). Якщо в 1994 р. 
Україна входила в групу розвинених країн (54 місце), то через п’ять 
років опинилася на 102 сходинці. 

Перед повторним голосуванням (другим туром) 1999 р. Марчука 
призначено секретарем Ради національної безпеки й оборони. 
Відносини, здавалося, непримиренних опонентів тієї пори знову 
вирівнялися. 

У липні 1996 р. за Лазаренка при затвердженні прем’єром 
проголосувало 344 депутати або на 29 більше, ніж за Конституцію (315). 
Нагадаємо: у жовтні 1992 р. кандидатуру Кучми на посаду прем’єр-
міністра підтримало 316 народних обранців.  

Основою зловживань і махінацій прем’єра стали бартерні операції. 
"Лазаренко – талановита людина, але у нього суто кримінально-
номенклатурний талант"5, тобто вміння зробити з будь-якої посади 
прибуткове місце. 

Але спочатку все виглядало в унісон і прозаїчно. 26 грудня 1996 р. Le 
Monde подала боротьбу кланів у верхніх ешелонах влади через призму 
тандему Кучма–Лазаренко. Останній 16 липня поблизу Києва на шляху в 
аеропорт ледве уник замаху, здійсненого начебто за рішучу боротьбу з 
вугільними "тіньовиками"6. Із ним того року опоненти пов’язували 
кілька резонансних подій. 3 листопада загинув депутат і бізнесмен Євген 
Щербань в аеропорту Донецька. 10 грудня втратив роботу глава 
президентської адміністрації Дмитро Табачник. Усього за рік Лазаренко 

                                           
1 Rupert J. Ukrainian premier dismissed // The Washington Post. – 1996. – 28 May. 
2 Кучма Л. Про найголовніше. – С. 93-95. 
3 Кравчук Л. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. – К.: Століття, 2002. – С. 315. 
4 Марчук Є. П’ять років української трагедії. – К.: Християнсько-Народний Союз, 1999. 

– 157 с.; Див. витяги: Тисяча років української суспільно-політичної думки: Док. та матер. 
у 9-ти т. / Гол. редкол. Т. Гунчак. – К.: Дніпро, 2001. – Т. IX (1989–2001 роки) / Упоряд. і 
передм. Ю. Шаповала. – С. 505-543. 

5 Кучма Л. Про найголовніше. – С. 93, 99. 
6 Rupert J. Ukrainian premier unhurt in bombing // The Washington Post. – 1996. – 17 July; 

Ukraine premier injured in blast // The Daily Telegraph. – 1996. – 17 July; Boustany N. Watching 
out for bombers and miners // The Washington Post. – 1996. – 26 July. 
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став символом усіх помилок уряду, бо всюди від ринку зернових до 
енергетики приносив добробут нації на вівтар особистого інтересу1. 

Перебуваючи в травні 1997 р. у США, Кучма спробував 
виправдатися: приїжджають в Україну зі 100 дол., а хочуть поїхати з 
мільйоном і "піднімають страшний шум, коли в них це не вдається"2. 
Лазаренко ж розвіював чутки про корупцію під час п’ятиденної 
подорожі Канадою. Він спростував, що у 1996 р. урядовці заробили 
майже 700 млн. дол., закупивши пшеницю за штучно заниженими 
цінами і продавши за світовими. Аби подолати негативне паблісіті на 
Заході, уряд за 240 тис. дол. найняв американську піар-компанію (The 
Globe and Mail, 12 червня 1997 р.). 

Згодом екс-прем’єр уперто заперечував неофіційний заробіток 260 
млн. дол. у "Єдиних енергетичних системах" Юлії Тимошенко. Фірма 
одержала ліцензію на імпорт російського газу за низькою державною 
ціною і продавала за вищою. Успішний бізнесмен Костянтин 
Григоришин роз’яснив схему Лазаренка у The Financial Times 20 жовтня 
2000 р.: Росія продавала в Європу газ по 60 дол. за тисячу кубометрів, а 
українські споживачі купували на 20 дол. дорожче3. Росії платили 
бартером, причому товари брали по 40 дол., оцінювали у 80, а різницю 
відправляли у надійну схованку. 

Несподівана хвороба і призупинення повноважень впливового 
Лазаренка нагадало оглядачу The Wall Street Journal Метью Камінскому 
(23 червня 1997 р.) політичне покарання в радянському стилі. Це 
співпало з офіційним візитом представників МВФ, які відклали надання 
Україні кредиту 2,5 млрд. дол. Зі свого боку 24 червня 1997 р. 
держдепартамент заявив, що американці не вимагали цієї відставки. 
Пізніше журналіст дав свідчення у суді щодо цієї статті4. Лазаренко ще 
раз наполіг, що у нього, крім задекларованої тоді річної зарплатні (5 тис. 
дол.), не було жодних ділових, а тим більше тіньових інтересів. 

Доречно зауважити, що "справа Лазаренка" показала в дії 
американську стратегію "інформаційного тиску через треті країни", як 
засіб впливу на кадрову політику Києва5. При позбавленні П. Лазаренка 
прем’єрського портфеля ефективно спрацювала тимчасова 
"антиукраїнська коаліція" з держав, які тоді мали бізнес-інтереси в 
Україні. Вони не були задоволені урядовими діями у сфері комунікацій, 
зв’язку й енергетики. 

                                           
1 Greenwald I. Foreign investors in Ukraine face rampant corruption // The Christian Science 

Monitor. – 1997. – 3 January; Corruption in Ukraine // The Washington Times. – 1997. – 9 May; 
Freeland Ch. Chink of light in Ukraine economy // The Financial Times. – 1997. – 7 July. 

2 Lardner G. Congressional opposition rises to aid for Ukraine // The Washington Post. – 
1997. – 10 May; Dobbs M., Lardner G. U. S. Urges Ukrainian president to pick up pace of 
economic reform // The Washington Post. – 1997. – 17 May. 

3 Clover Ch. Ukraine energy sell-off threatened // The Financial Times. – 2000. – 20 October. 
4 Kaminski M. The strange career of Pavlo Lazarenko // The Wall Street Journal. – 2004. – 17 

May. 
5 Наджос А. Інформаційні стратегії впливу американської преси на соціально-

політичний процес в Україні: Автореф. дис... канд. філол. наук. – К., 2002. – С. 15-17. 
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Вашингтон задіяв дану коаліцію з метою уникнення прямих 
звинувачень щодо втручання Сполучених Штатів у внутрішні справи 
України. Ця безпрецедентна акція засвідчила те, що механізм взаємодії 
інформаційних структур з урядом і промисловими корпораціями в 
останнє десятиліття ХХ ст. набув майже бездоганних форм і часто 
застосовується істеблішментом США у контактах з іноземними 
партнерами. 

Розчерком пера Л. Кучма підвів риску під протистоянням із             
44-річним прем’єром, якого призначив на посаду лише рік тому. Він 
вельми швидко виростав сильним опонентом діючого президента на 
виборах. Обоє вийшли з дніпропетровського клану, проте в П. Лазаренка 
склалися кращі стосунки з "творцями королів" (Die Welt, 24 червня 
1997 р.). 

Отак інший дніпропетровець, прихильник адміністративних методів 
радянського стилю Валерій Пустовойтенко став сьомим главою уряду за 
шість років незалежності (The Los Angeles Times, 17 липня 1997 р.). 
МВФ притримав кредит 3 млрд. дол. до очевидності просування реформ. 
Крім віце-прем’єра Тигипка, у поновлену команду реформаторів 
увійшли міністри фінансів, економіки та юстиції, а також голова 
Нацбанку. Серед їхніх ініціатив: скорочення ліцензій у бізнесі з 87 до 34, 
введення тендерів на держконтракти понад 5 тис. дол., скорочення 
міністерств і комітетів із 97 до 15, прямий розподіл казначейством 
бюджетних коштів. 

У березні 1998 р. генеральна прокуратура просила зняти депутатську 
недоторканність із Павла Лазаренка. У свою чергу він звинуватив 
прем’єра Пустовойтенка в крадіжці 40 млн. дол. під час реконструкції 
палацу "Україна" і перевитраті 6 млн. дол. під час ремонту урядового 
літака Ту-134. Натомість міністерство інформації зупинило 
лазаренковий щоденник "Правда Украины" (українсько-антигуанське 
СП) за реєстраційні гріхи. 

У грудні 1998 р. Лазаренко провів 15 днів у швейцарській в’язниці, 
звідки звільнився під заклад у 4 млн. франків. Пізніше женевська 
прокуратура вже не змогла домогтися його екстрадиції в Швейцарію1. У 
нью-йоркському аеропорту ім. Кеннеді 19 лютого 1999 р. екс-прем’єр, 
лідер парламентської фракції "Громада" попросив політичного притулку. 

На той момент його троє дітей навчалися в американських 
університетах2. П. Лазаренко на посаді прем’єра (травень 1996 – липень 
1997 рр.) офіційно заробив менше 10 тис. дол. (із них 9397 грн. або 5050 

                                           
1 Arsever S. Un ex-ministre ukrainien devant le juge pour une affaire de blanchiment // Le 

Temps. – 1998. – 4 décembre; Coumarianos Ph. Des Ukrainiens manifestent devant l’ambassade 
suisse à Kiev // Le Temps. – 1998. – 8 décembre; Masmejan D. Le TF donne son aval à l’entraide 
judiciaire dans l’affaire Lazarenko // Le Temps. – 1999. – 31 juillet; Benoit-Godet S. Deux 
banques suisses citées dans l’affaire Lazarenko // Le Temps. – 1999. – 18 août. 

2 Ukraine asks U.S. to return its ex-leader // The Washington Post. – 1999. – 21 February; 
Ukrainian ex-leader awaits U. S. immigration ruling // The Washington Post. – 1999. – 
23 February; Die Ukraine dringt auf Auslieferung Lasarenkos // Neue Zuercher Zeitung. – 1999. 
– 25 Februar; Wines M. Ukraine’s ex-premier says he’s closer to gaining U. S. asylum // The New 
York Times. – 1999. – 5 March. 
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дол. у 1996 р.). Але за кілька років завдяки серії трансфертів через 
рахунки в Україні, Швейцарії, США, Нідерландах, Карибах, Гібралтарі 
він спромігся "зірвати" більше 800 млн. дол. (Berliner Zeitung, 4 грудня 
2001 р.). 

Масштаби найвідомішого українця у світі, образно кажучи, вражають. 
Так, у 6,7 млн. дол. готівкою Лазаренку обійшлася 20-акрова садиба з двома 
майданчиками для гелікоптерів і п’ятьма басейнами у Новато, що північніше 
Сан-Франциско1. Її американський уряд збирався конфіскувати, але власник 
вирішив продати сам, причому за ціною вдвічі вищою (12 млн.), ніж купив. 
Його "побратим" Петро Кириченко мав у США особняк за 11 млн. дол., два 
квартирні комплекси за 5,3 млн., кондомінімум за 3 млн. і яхту2. 

Суспільно-політичне коріння "лазаренківщини". 
Урешт-решт колишнього прем’єра звинуватили у відмиванні 114 млн. 

дол. Влітку 2003 р. після внесення застави 86 млн. він вийшов із федеральної 
в’язниці каліфорнійського містечка Дублін. Носив електронний контрольний 
браслет, цілодобово залишаючись під наглядом. За його статок, що, зокрема, 
утримувався на рахунках в Антигуа і Литві, йшла запекла судова боротьба. 
Буквально цілодобово звинувачений по телефону слухав допити свідків у 
Росії, Нідерландах, Ізраїлі та Кіпрі. Судовий процес у Сан-Франциско 
розпочався аж у березні 2004 р. 

7 травня 2004 р. федеральний суддя, який вів у Сан-Франциско процес 
"США проти Павла Лазаренка", відхилив майже половину обвинувачень (24 
з 53 пунктів)3. Прокуратура США не змогла довести їх за шість тижнів суду. 
Лазаренку загрожувало 20 років тюрми. Обвинувачення, що залишилися, 
могли привести до менш ніж 5-річного ув’язнення. У рамках досудового 
процесу Лазаренко на той час провів у в’язниці понад чотири роки. 

3 червня 2004 р. суд присяжних штату Каліфорнія визнав П. Лазаренка 
винним у використанні службового становища для вимагання грошей і 
відмивання їх через банки у Каліфорнії4. Серед типових форм зловживань 
були державна закупівля неіснуючого зерна і продаж худоби за безцінь із 
привласненням різниці. Лазаренко не визнав себе винним і подав апеляцію. 

Із часів панамця Мануеля Нор’єги (1992) для американського суду 
Лазаренко став першим представником іноземних урядів. За його 
прем’єрства Україна була третім отримувачем фінансової допомоги США і 
стержнем у великому плані утворити зону демократичного благополуччя на 
пострадянських теренах. Справа Лазаренка пояснювала причини провалу 
проекту5. Завдяки прокуратурі, історики змогли заглянути за куліси. Всі 
здогадувалися, що наділені владою заробляють мільйони. Нарешті, 
зрозуміли як. 

                                           
1 O’Brien T. A palace fit for a fugitive and Ukraine’s ex-premier // The New York Times. – 

1999. – 1 September; Matier Ph., Ross A. $ 86 million bail gets prisoner new digs in S. F. // San 
Francisco Chronicle. – 2003. – 19 October. 

2 Kane J., Warner T. Jury weighs case against Ukraine’s ex-PM // The Financial Times. – 
2004. – 16 April. 

3 Egelko B. Judge narrows Ukraine case // San Francisco Chronicle. – 2004. – 8 May. 
4 Egelko B. Former Ukraine prime minister convicted in S. F. // San Francisco Chronicle. – 

2004. – 4 June; Kane J., Warner T. Ukraine’s ex-PM found guilty in US of money-laundering // 
The Financial Times. – 2004. – 4 June. 

5 Kaminski M. The strange career of Pavlo Lazarenko // The Wall Street Journal. – 2004. – 
17 May. 
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На думку радника президента України Анатолія Гальчинського1, 
"лазаренківщина" є однією з форм олігархії – особливого типу "панування", 
що органічно поєднав у собі не лише тіньову, а й легітимну владу. 
Соціальною базою вітчизняних олігархічних структур є колишня партійно-
радянська номенклатура, яка мала доступ до фінансових ресурсів і через 
тіньові механізми здійснювала фактичний контроль за ключовими сферами 
економічної діяльності. Як наслідок, Україна схилилася до встановлення 
етатистського деідеологізованого режиму. 

В українсько-канадському виданні зазначена тенденція охарактеризована 
як формальне посилання на важливість глобальних завдань розбудови 
державності (в етатистському розумінні) та демократичних перетворень (в 
охлократичному сенсі)2. Це знімало відповідальність з державних 
службовців і давало змогу задовольняти вузькокланові інтереси. 

Власне кажучи, президенти стали носіями різних концепцій 
державотворення. Леонід Кравчук виступив теоретиком етатизму 
("розбудови державності"), а Леонід Кучма відразу ж нахилився до 
"економічного прагматизму"3, шукаючи політичного та ідеологічного 
підгрунтя в проголошеному курсі реформ. Штучності та відірваності від 
реалій обом доктринам не бракувало, проте вони прагнули принаймні 
вивільнити суспільство з ідеологічного карантину, націлюючи на повноцінні 
взаємозв’язки зі світом. 

Водночас це засвідчило зближення політичної та соціально-економічної 
систем України й Росії: посилення авторитарних тенденцій, відсутність 
стабільної та розвинутої партійної системи, економічний розвиток за планом 
"Третього шляху" або "Нового третього світу" (між соціалістичною 
плановою економікою і вільним ринком)4. Даний постсоціалістичний 
феномен обумовлювався також і тим, що ділові інтереси впливових 
власників (олігархів) часто не збігалися зі стратегічними інтересами 
держави. 

Зазвичай поняттям "адміністративний ресурс" позначають використання 
посадовою особою повноважень, делегованих їй державою, для цілей, що не 
входять у сферу її службових обов’язків5. Вплив адмінресурсу на суспільні 
процеси в Україні наприкінці XX – початку XXI ст. не обмежувався тільки 
виборчими кампаніями для досягнення потрібного результату голосування. 
В економічній сфері – режим пільг і протекціонізму, розподіл бюджетних 
коштів для "своїх" компаній тощо. 

Здебільшого наближені до адмінресурсу займалися не так бізнесом, як 
вимаганням грошей від інших підприємців за можливість працювати. 

                                           
1 Гальчинський А. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. – К.: 

Українські пропілеї, 2001. – С. 149-150, 156. 
2 Україна на перехідному етапі: Політика. Економіка. Культура / Упорядк. 

Т. Степанкової, П. Дуткевича, М. Гхош. – К.: Академія, 1997. – С. 22, 40, 55. 
3 A "pragmatic" Ukraine? // The Christian Science Monitor. – 1994. – 21 July; Marks S. 

Ukraine’s president under pressure to deliver on pledges // The Christian Science Monitor. – 
1994. – 2 August; Poletz L. Ukraine grapples with reform to pull it out of an economic // The 
Christian Science Monitor. – 1994. – 19 August. 

4 Бульбенюк С. Десятиріччя здійснення системної модернізації в Україні та Росії: 
досягнення та втрати // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 33-40. 

5 Валевський О. Державна політика в Україні. – C. 11, 59-60. 
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Локальні рекетирські схеми початку 1990-х дістали вдосконалену обгортку, 
грунтовне прикриття і т. п. 

Зрозуміло, соціально-політичним явищем стала корупція. Масовості 
набуло одержання матеріальних цінностей, послуг чи пільг через 
використання службового становища посадовими особами законодавчої, 
виконавчої та судової влади, а також громадських об’єднань, установ і 
організацій господарського управління всіх форм власності. 

У 1991–1998 рр. Верховна Рада 23 рази розглядала питання посилення 
боротьби зі злочинністю, президент видав 16 відповідних указів і 
розпоряджень, затверджено ряд програм, у т. ч. Національну програму 
боротьби з корупцією в Україні1. Утворено навіть Координаційний комітет 
по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю при президентові 
України. Належних результатів, як відомо, досі нема. 

Адмінресурс означив деградацію системи державного управління. Так, за 
підрахунками на травень 2001 р., загальна сума прибутку, не отриманого за 
кілька років Державним бюджетом внаслідок надання юридичним особам 
податкових і фінансових пільг, склала 35 млрд. грн. Для порівняння: у 
2001 р. Держбюджет становив 42 млрд. грн. Останнім жестом прем’єра 
В. Ющенка було скасування 259 постанов попередніх урядів, що надавали 
різні пільги. Але в травні 2001 р. 10 % території України займали вільні 
економічні зони, де діяли пільгові умови. 

2 липня 2004 р. Володимир Литвин, закриваючи п’яту сесію Верховної 
Ради, наголосив на необхідності відокремити бізнес від влади на всіх рівнях, 
бо "рано чи пізно Україна прийде до ідеї антиолігархічного перевороту". І це 
вже не було голосом волаючого у пустелі. 

 
* * * 

У другій половині 1990-х рр. корупційні скандали державного 
масштабу стають неодмінним історико-політичним тлом розвитку 
українського суспільства. Проте по-перше, неурядові фундації, судові та 
правоохоронні органи країн Заходу виступили вагомим стримуючим 
фактором сповзання України за межу недемократичних тенденцій. 

По-друге, утверджується олігархічна практика легального і тіньового 
впливу на державну владу задля монополізації високоприбуткових 
ринків. По-третє, "лазаренківщина" – всього-на-всього верхівка айсберга 
тектонічних змін в Україні на початку руху до ринкової економіки. Саме 
тоді політична верхівка через адмінресурс дала протилежну трактовку 
такій ключовій цінності західної цивілізації як соціальна справедливість. 
 
 
 

                                           
1 Невмержицький Є. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і 

механізми подолання в сучасній Україні: Автореф. дис... канд. політ. наук. – К., 1999. – 
С. 11-13. 
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Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, 
вчений секретар НДІУ. 275 
Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, 
професор кафедри політології та соціології Національного 
аграрного університету. 
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