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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.
Свого часу, в передмові до драми «Кромвель», Віктор Гюго з
прикрістю зауважував: є читачі творів, яких абсолютно не цікавлять
причини їхньої (творів) появи. Щодо мистецтва, то «талант письменника
для них є важливішим за спосіб (метод) мислення; гарний твір чи
поганий; вони не цікавляться ідеями, на яких засновано твір, а також
спрямуванням розуму, що визначив твір. Відвідавши зали будови, ніхто
не заглядає в його підвали, і коли їдять плоди дерева, то не думають
про його коріння». А тим часом «ніщо не виростає без коріння;
наступна епоха завжди з зародку закладена в попередній»2.
У цьому плані новаторським підходом позначена праця
Ю.Терещенка: він розпочинає розповідь про утворення державності у
східних слов’ян з слов’яно-аварських війн (568-635 рр.) та часу, коли
слов’яни проникають на Балкани, анти ж зникають з історичної арени.
Автор окреслює територію слов’ян, яка відповідає описаній в «Повісті
минулих літ», пробує вияснити походження термінів «Русь» і «Україна»,
однак усе те постає часом дуже непереконливим, оскільки вкладається в
якихось 2-3 сторінки. Тому цілком доречне твердження, що «упродовж
ХІІ – початку ХІІІ ст. етнічна назва Русь, яка досі стосувалася полян та
чернігівських і переяславських сіверян, поширюється на захід від Дніпра
– на Поділля, Волинь і найпізніше – на Галичину. Причому Руссю в цей
період джерела не називають землі Новгорода Великого, Ростовську і
1
2

Продовження. Початок в томах ІV, V.
Гюго В. Избр. пр. в 2-х томах. – М.; Л., 1952. – Т. 2. – С. 477, 485.

7

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

Муромську землі, а також Суздальщину з її новим політичним центром –
Володимиром на Клязьмі» (а тим більше, зрозуміло, Московщину, –
П.К.), – усе те повисає, як купол храму, який не має фундаменту. І
справи не рятує навіть надзвичайно продуктивна методологія
порівняльного аналізу певних процесів на Русі (зокрема – соціальноекономічних) з процесами у Західній Європі, бо все те здійснюється на
рівні опису, а не аналізу причин, мотивацій, наслідків еволюції
найвирішальнішого чинника – родоплемінної та етнічно-державницької
ідеї.
Без фундаменту і мотивації виявляється і фундаментальне
дослідження В.Русанівського: в ньому не чути ні первозданної душі
українського етносу, ні голосу Землі та історії, бо літературній мові не
передує розгляд мови народної (у її і головному річищі, і в діалектах).
З аналогічної причини залишає прикрий осадок на серці й
колосальний бестселер – праця Д.Нормана «Європа. Історія»: у ній автор
широко й глибоко закроює історію мало не всіх слов’янських народів,
але генезис українства розпочинає лише з моменту критики
більшовицьких концепцій і методологій історії у ХХ ст. У тому числі й
історії України, цілком правильно наголошуючи: підвладні народи
Російської імперії або не розглядалися як самодостатні, або й не
включалися у схеми Європи. «Українці також не піддавалися
класифікації. Хоча з усіх європейських народів вони, напевне, мали, в
абсолютних цифрах найбільше жертв серед цивільного населення
(мається на увазі – Друга світова війна, коли українці насправді, окрім
4,5 млн. військових, втратили ще й 4496 тис. цивільних, – П.К.), їхньою
головною політичною метою було визволитися з-під радянського і
російського панування. Найкраще, що можна було вчинити з такою
прикрою нацією, – вдати, ніби її не існує, і прийняти давню царську
вигадку, що українці – це «малоросіяни». Насправді українці ані малі,
ані росіяни» (с. 59).
Воістину: ані малі, ані росіяни! Але – хто і які?! І цей дослідник
випускає аналіз коріння, тому Україна і постає лише на фоні Європи, а
не як її органічна, до того ж – впливова частина; лише як супутник або
Росії, яка немовбито існувала чи не з незапам’ятних часів, або Польщі чи
Авcтро-Угорщини як маточних щодо України держав. Логічно, що
навіть за прихильного ставлення до українства його ідеї розвитку та ролі
в Європі (а тим паче у ширшому світі) не висвітлити.
Подібна ситуація склалася і у висвітленні проблеми християнства.
Нагадаємо: навіть такий прихильник комплексного дослідження
питань як М.Брайчевський зважив за можливе означити епоху після
Аскольда як драматично провальну.
Але чи були для цього достатні підстави? Тут ще раз процитуємо
думку Дейвіса Нормана з приводу ситуації в Європі часу Ренесансу та
Реформації і висвітлення національних історій: «Починаючи з
фрагментації християнського світу... Європа не мала об’єднавчого
ідеалу», – а тому такою її і потрібно показувати.
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Реальною необхідно показувати й історію праукраїнського
християнства та його ролі. І тоді доведеться відступити від стереотипів і
в цій царині.
Почнемо із зауваження про те, що: 1) не ставимо за мету ні
підносити, ні ганити як християнство, так і язичництво; 2) і аналогічно –
не ставимо за мету писати історію язичництва чи християнства.
Звертаємося до анналів історії тому, що посіяні зерна дихотомії
«язичництво-християнство» як проблеми в минулому проростають в
Україні – і особливо в Україні! – не тільки «солодкими», а й «гіркими»
плодами до наших днів. І цілком закономірно: язичництво, наголосимо
ще раз, розвивалося в кожній країні на природній основі. Земля, Небо,
Зорі, гори і води, дерева, риби, звірі і птахи, гроза, сонце чи дощ – все
відображувалося в глибинах єства людини (сім’ї, роду), бо реально
впливало на її долю, а відтак і світогляд та характер (ментальність), на її
інтелектуальну і душевно-мистецьку сфери.
На цьому етапі вірування неминуче носили тотемний, філософськорелігійний характер, а головне – душевно-осяйний, поетизований.
Наука закономірно відзначила: людина, поетизуючи природу,
поетизувала добро і справедливість, правду і красу, що жили в її душі.
Добрі сили Природи ставали символами трансцендентного начала, однак
співзвучного й рідного тій людській душі.
Так набула всезагального значення Поезія Богів. Дитинство вірить, а
тому захоплюється, любить і поклоняється. Тому і в мистецтві панує
лірика.
З цієї причини язичництво рідне і поетичне, що відбивають майже
адекватно і фольклор, і первісна релігія. А носіями ідейних констант
виступають Земля і Небо, Дніпро (Дунай, Десна…) і Київ, ліс і поле, всі
стихії Природи – рідної Матері й Долі людини (сім’ї , роду, племені).
Одержавлення суспільного життя зумовлює трансформацію
суспільного інтересу до видатних осіб – героїв. Поезія трансформується
в епіку. Віра все чіткіше структурується в міфологічній і релігійній
системах. Логічно, що природні зв’язки людини все більше
зумовлюються
соціально-економічними
та
суспільно-правовими
чинниками, бажанням творити модель майбутнього. Окреслюється як
спорідненість, взаємозумовленість, так і відмінність між вірою і релігією
та культовими інституціями. Державні інтереси спонукають до
міждержавних взаємовідносин, і на перший план виходять релігія та
церква з їх тенденціями до всеохоплюючого панування.
Первісна віра була переважно природно-олюдненою, особистісно
таємничою і демократичною. Релігії і культові інституції все більше
тяжіють до нормативності, догматичності та суворої обов’язковості.
Первісні вірування були синтезом релігійних, світоглядно-філософських
і мистецьких начал.
Релігійні системи все більше тяжіють до роз’єднання з філософією та
іншими науками. Релігія не визнає аналізу й логіки, знання і розуміння, –
її фетишем є беззастережна віра. Тому фідеїзм органічно тяжіє до
фанатизму і не так солідаризує, як диференціює народи чи й цілі раси.
9

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

На цьому етапі релігійні інститути спочатку змагаються з державою
за владу, а згодом все очевидніше зрощуються з ними. Церква стає
політично-ідеологічним інструментом держави.
І, як не прикро, настає епоха драми (і суспільної, і мистецької): Богів
і героїв заступають люди – з їх емоціями й інтересами, ідеалами і
способами досягнення мети. Боги стають лише ідеальними формами
людських уявлень; душевна свобода переборюється догматами. Носіями
божественного стають церковнослужителі. Людина все більше
потрапляє в лещата і духовного рабства.
Практично в релігіях все чіткіше окреслюється дихотомія добра і зла:
з одного боку – вони утверджують високі принципи людяності, рівності,
братерства, етики і моралі, але з іншого – повну залежність від умов,
створюваних, звичайно ж, не богами, а людьми; культ абсолютної
покори різного роду догмам та владам, у тому числі й одверто
насильницьким; нетерпимість до представників інших релігій, навіть
через те, що їх носіями виступають представники інших рас, мов, навіть
– дещо інших норм богослужіння.
При цьому непросту еволюцію засадних основ відбивають самі
релігії (брахманізм, мусульманство), у тому числі й християнство.
Достатньо нагадати: «Старий Заповіт» відбивав ідеологію іудейства й
базувався на тому, що у Всесвіті правує єдиний справжній Бог та
обраний ним єдиний гідний шани народ – єврейський. Той бог суворий,
односпрямовано зорієнтований у симпатіях, добрий лише до обраного
ним народу і нещадний в оцінці інших та в суді над ними. Як не дивно,
але він не є добрим і схильним до глибокого та всебічного розсуду, а
засобом доведення своєї могутності визнає тільки неоскаржну кару.
Тому, як це не прикро для всевидящого судії, але саме його однолюбство
стає причиною неймовірного зла: викоханий ним народ стає на шлях
ігнорування прав та моральних принципів не лише інших племен, а й
самого… бога! Той народ впадає в незагнуздану сваволю, гординю, блуд
та моральну розпусту.. І Земля стає вся оскверненою, як Садом і
Гоморра. І Бог проклинає винуватця тієї ганьби.
Тож не дивно, що ідея месійності одного народу (його закону, віри і
слова) піддається перегляду у самих дітей ізраїлевих, а «Старий Заповіт»
(як книга пророків) завершується передчуттям пришестя нового Бога –
як новітнього Закону: «О, прийди, Господи Ісусе» (Святе Письмо
Старого і Нового заповіту. –Переклад П.О.Куліша, І.С.Нечуй-Левицього,
Пулюя. – Відень, 1903, с. 249). І він приходить в образі Ісуса Христа.
10. Тут знову доведеться повернутися до проблеми методології
науки.
Стародавні автори щедро оснащували свої історіософські розвідки
елементами міфологізації. Те надавало їхнім оповідям часом більше
мистецької (уявно-образної), ніж метафізичної вірогідності. І все ж вони
несли надзвичайно конструктивне – джерельно-фактологічне начало. У
тому числі й стосовно проблем християнства загалом та християнства в
Україні.
Це надзвичайно важливо тому, що в прищепленій Україні російській
історіографії цілком свідомо препарувалися джерела та факти як про
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походження, генезис та місце і роль українства у світі, так і про
походження та роль християнства.
Достатньо зазначити, що московська «Степенная книга» та писання
М.Погодіна помічали українство хіба що з ХІV ст., а тому й
християнство – хіба з ХІ ст., коли всю його історію можна було втулити
в рамки історії московської. А достатньо відомий археолог та історик
М.Ростовцев, хоч і жив у Києві, даючи канву протиукраїнської генези1,
не бажаючи зруйнувати імперську ідеологію Московії, а тому не
наважуючись розкрити правду про генеалогію скіфів – гуннів – сарматів
– полян – українців, попросту… залишив факти сотень років поза своїм
розглядом. Мов би тієї історії й не було!
Закономірно, що відповідними меті та методології виходили й
висновки. Зокрема, що початок нашої праісторії відносився, в кращому
разі, до Х ст. Закони науки мстили, бо ігнорування цілого й підміна його
частинами неминуче відводило від істини.
Адже що було насправді?
Вже говорилося про реальну історію народу, мови, міжнародних
зв’язків, релігії за великого кагана Аскольда. Отже, про вік ІХ.
Але археологія й зарубіжна історіографія засвідчують, що
попередником Аскольда і Діра у їх внутрішній і зовнішній діяльності був
Кий (якого ототожнюють з Аттілою), який ходив і брав
Константинополь ще 433 року, а далі рухався через Адріатику, Римську
імперію до Дунаю й повернувся до своєї столиці Києва та родової землі
Чернігівщини (Сіверщини). А це, як бачимо, V вік нової ери.
І це розкриває зовсім іншу ретроспективу та правду, ніж у свідомо
підігнаній до інтересів імперії не лише російській, а й у частині
української історіографії, яка, хотіли того фальсифікатори чи ні, однак
до проблеми національної ідеї та нації навіть не наближалась. Реальне
деформоване минуле екстраполювалося на вигадану сучасність. Бо ось
про що свідчать факти історичної археології, історіографії, лінгвістики,
антропології, культурології, релігієзнавства, біопсихології та ін. наук.
По-перше, що навіть не Аскольд і Дір першими переможно
пройшлися по теренах Візантійської (Східної) та Римської (Західної)
імперії, а Кий (якого ідентифікують з Аттілою). А це означає, що вже
Кий був главою могутньої держави та видатним полководцем, якому
скорилися і Константинополь (обнесений трьома валами, роз′єднаними
ровами, наповненими водою, а ті фортечні мури були 5-7 метрової
товщини і 8-14 метрової висоти з бійницями), і головніші міста Європи.
Рим відкупився величезними дарами, піднесеними Папою Левом І.
І це все важливо. Та на цей раз головним є питання: з якою місією
здійснювались і якими наслідками завершились ті походи з точки зору
української національної ідеї.
Загальну відповідь давали численні дослідники, зокрема археологи:
Столяров В. («Діалектика як логіка і методологія науки», 1975), Кобичев
В. («У пошуках прабатьківщини слов’ян», 1973), Есенберлін І. («Золота
1

Iranians and Greeks in Ryssia. – Oxford, 1922; Скити и Босфор. – М., 1925.
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орда», 1983), Новосельцев А. («Хазарська держава і її роль в історії
Східної Європи й Кавказа», 1990), Джасханакертці І. («Історія Вірменії»,
1986), Калініна Т. («Відомості ал-Хорезмі про Східну Європу і Середню
Азію», 1983), Назаренко А. («Ім’я Русь і його похідні в Німецьких
середньовічних актах», 1984), Вельтман А. («Аттіла і Русь VІ й V віків»,
1858), Гінді Л. («Членування скіфських племен за даними лінгвофілологічного аналізу», 1984), Соломоник Е. («Латинські написи
Херсонеса Таврійського», 1984), Левченко М. («Візантія і слов’яни в VІVІІ ст.», 1938), Буслаєв Ф. («Історичні нариси російської народної
словесності та мистецтва», 1861), Лук’яненко К. («Слідами кельтських
богів», 1984), Гумільов Л. («Етнос: міфи й реальність», 1988),
Дашцевегійн Т. («Питання етногенезу монголів у світлі даних
палеоантропології», 1985), Гумильов Л. («Хунни в Китаї», 1974),
Толочко П. («Стародавній Київ», 1976), Ламанський В. («Про слов’ян в
Малій Азії, в Африці і в Іспанії», 1859), Гельмгольц Г. («Слов’янська
хроніка», 1963), Брайчевський М. («Утвердження християнства на Русі»,
1989; «Літопис Аскольда», 2001), Федоров-Давидович Г. («Монети
розповідають (нумізматика)», 1963), Конрад М. («Схід і Захід», 1972),
Іловайський Д. («Додаткова полеміка з питань варяго-руському і
болгаро-гуннському», 1886), «Історія о Аттілі, королі угорськім» (1988),
Іловайський Д. («Розповідь про початок Русі», 1882), Ігнатович Є.
(«Україна – terra inkognita», 1992), «Історія стародавнього світу». Ч.ІІ,
Греція і Рим (1982), «Прокопій з Кесарії. Війна з готами» (1950),
Кониський Г. «Історія Русів» (1846), Рибаков Б. («Київська Русь і руські
князівства ХІІ-ХІІІ ст.» (1982), Флоренсов М. («Троянська війна і поеми
Гомера», 1991), Абгунов М. («Мандрівка в загадкову Скіфію», 1989),
Третяков П. («Слідами стародавніх слов’янських племен», 1982),
«Археологія СРСР. Степи Євразії в епоху середньовіччя», 1981),
Купчинський О. («Найдавніші слов’янські топоніми України…», 1981),
«Старожитності епохи великого переселення народів V-VІІІ ст.», 1982;
Боровський Я. («Світогляд давніх киян», 1992), Діакон Л. («Історія»,
1988), Іванов С. («Оборона Візантії і географія «варварських» вторгнень
через Дунай в першій половині VІ ст.», 1983), Петров В. («Походження
українського народу», 1992), Ковалевська В. («Кавказ і алани. Віки і
народи», 1984), Корсунський А., Гунтер Р. («Занепад й загибель Західної
Римської імперії й виникнення германських королівств (до середини
VІ ст.», 1984), Чекалова А. («Сенаторська аристократія Константинополя
в першій половині VІ ст.», 1972), Антоніадіс-Бібібку Е., Гійу А.
(«Візантійська і пост візантійська сільська община», 1988), Петросян Ю.
(«Стародавнє місто на берегах Босфора», 1986), Сєдов В. («Східні
слов’яни в VІ-ХІІІ ст.», 1982), Боровський Я. («Біля джерел
східнослов’янської писемності», 1982), Бодянський О. («Про час
походження слов’янських письмен», 1855), Гердер Й. («Ідеї до філософії
історії людства», 1977), Лозинський С. («Історія папства». 1965);
звичайно ж, М.С.Грушевський («Історія України-Руси»), І.С.НечуйЛевицький («Світогляд українського народу»), М.Костомаров, І.Франко,
Д.Яворницький, В.Дорошенко, О.Пріцак, О.Оглоблин, Ф.Вовк,
В.Хвойка, І.Огієнко, Ю.Липа, В.Щербаківський, Я.Пастернак,
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О.Кандиба,
В.Баран,
Р.Терпиловський,
В.Сніжко,
О.Компан,
Я.Дашкевич, С.Наливайко, В.Ідзьо; нині Я.Дзира, Кифішин А. («Кам’яна
Могила»), Шилов Ю. («Джерела»)… Природно, що існує, як уже
зазначалося, чисельна зарубіжна історіографія про найдавніші часи.
Однак, і за цих умов, по-перше, віднаходимо майже стільки підходів,
а відтак і поглядів, версій, оцінок, скільки як не авторів, то історичних
шкіл; а по-друге, немало з них до найдавніших першоджерел ще не
доторкались. І не тільки через вади (однобічність однолінійність та
одномірність) їхньої методології. А й через те, що історія (і в «особі»
Землі) ще приховує тисячі фактів і таємниць, без виявлення яких до
істини навіть не наблизитись.
На доказ візьмемо лише кілька. Свого часу М.Грушевський
зафіксував стоянку біля Києва та Мезенську культуру на Чернігівщині,
яким визначив вік майже (чи й понад) 20 тисяч років. Коли б ми почали
відлік протоукраїнської цивілізації та культури з того часу – був би один
критерій та висновок і щодо загальної картини життя та розвитку, і щодо
часової парадигми й ролі Києва та формування родової, племінної,
етнічної, а водночас і української державницької та загальнолюдської
самосвідомості й ідеї. Брак науково-дослідних матеріалів і процесів, а
пізніше свідома (проімперська) деформація та інтерпретація
(фальсифікація) їх призвели до нарочитого відсікання протоукраїнської і
загально планетарної реальності майже до ІХ-Х століть. Закономірно, що
постало більше питань, ніж відповідей. Єдиними свідками у цьому
процесі виявилися дані археології. Але й археологію було насильно
вміщено у прокрустове ложе ідеологічних догм. Вона стала сліпою і
немічною, ізольованою від органічно споріднених галузей наук. Бо
інакше набагато раніше виявила б повноту інформації не тільки про
Трипільську, а й про Скіфську, германо-слов’янську, Черняхівську,
Празько-Корчацьку, Київську культури. Але звернімо увагу на факти, які
об’єктивуються аж на межі ХХ-ХХІ ст., зокрема: 1929 року в Криму
було виявлено залишки стоянок та кістки неандертальців, а тепер, як
повідомили вчені Львівського інститут українознавства ім.
І.Крип’якевича (професор Л.Мацкевич), – аналогічну стоянку в
Миколаївському районі, за 40 кілометрів від Львова. Геоморфологи
достатньо точно визначили час, коли тут жили волохаті «родичі» людей
– десь 45 тисяч років тому». 45 тисяч років! Але, як відомо, реальної
картини розвитку та зникнення тих «родичів» у наступні тисячоліття ми
не маємо. Природно, що не маємо й відповідей на численні питання
Буття протоукраїнців.
Не маємо загальноприйнятої концепції і щодо Київської та
Мезенської стоянок, «Кам’яної могили», залізорудних копалень на
теренах Донеччини, Дніпропетровщини та Прикарпаття, кораблів
Запоріжжя, греко-римських міст Миколаївщини і Криму, об’ємних
варязьких поховань на Чернігівщині, а також вузлових подій, пов’язаних
із візантійськими та римо-європейськими походами києвичів, та з
поширення християнства… А особлива вагомість усіх тих (та багатьох
інших) чинників не підлягає сумніву.
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Ну й справді: ще Ф.Вовк та В.Хвойка у ХІХ ст., а в ХХ ст.
М.Грушевський, В.Щербаківський, Я.Пастернак, Ю.Липа, В.Кубійович,
О.Кандиба, О.Пріцак, В.Баран, М.Чмихов, В.Крисаченко1 переконливо
показали багато тисячолітній шлях розвитку людських популяцій на
Терені України. Так чи інакше торкалися вони й загально цивілізаційних
зв’язків протоукраїнців. Але недотримання вимог наукової системності
українознавства не дозволило їм побачити цілість, а окреслити лише
фрагменти, своєрідну мозаїку цілісної картини як буття українства
упродовж віків, так і кореневої основи та розгортання етнонаціональної
ідеї. Корисну спробу здійснив Ю.Липа, окреслюючи концепцію
«Призначення України» через показ єдності діянь поколінь у
безмежності часопростору, однак та спроба серед вчених не знайшла
послідовників. Навіть – серед творців фундаментальної «Енциклопедії
українознавства».
Урахування ж вітчизняного і зарубіжного наукового досвіду
засвідчує:
Найперше те, що на Терені України (і в сучасних її етнодержавних
межах) людність мешкала упродовж багатьох тисяч років. Були то роди
й племена як осілої, так і кочової соціальних формацій.
По землях протоукраїнців переміщувалися й інші, до того ж –
чисельні племена, адже в час грандіозного переселення народів праУкраїна була серединною Землею між народами Півночі й Півдня,
Сходу і Заходу. Траплялося, що скіфи-сармати-українці-руси зазнавали
довготривалого поневолення, однак, по-перше, неодмінно повертали
собі свободу і, по-друге, ніколи не полишали своєї Землі2.
Особливості природного розташування диктували умови як
внутрішнього життя, так і зовнішніх зв’язків та стосунків: протоукраїнці
не тільки боронилися, а й активно виборювали своє місце під Сонцем.
Це суттєво впливало як на родоплемінну ідеологію, так і на визначення
ролі держави та її династій і династичних зв’язків, а також культурних і
релігійних процесів, особливо – традицій.
Уже реальним є факт щодо загально-цивілізаційної ролі Трипільської
і похідних від неї культур, а також і найінтенсивнішої взаємодії
протоукраїнських державних утворень з племенами й державами кельтів
і германців, варягів і хозар, греків і римлян, персів та іудеїв, з
численними державами Середземномор’я, Кавказу, Малої Азії,
Середньої і Західної Європи. При цьому були ми не лише об’єктом
інтересу та впливів, а й реальним, впливовим суб’єктом історичного
процесу. І особливу роль у цьому відігравали як державна могутність,
так і харизма етносу та ментальні риси його ідеології і культури.
Підтвердження: Київська земля і держава відігравали з’єднуючу роль ще
в часи функціонування «шовкового шляху» до Китаю і, як переконливо
показав О.Пріцак, у час визначальної ролі у міжнародних відносинах

1

2003.
2

Див.: Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і перспективи. – К.,
Див.: Баран В.Д., Баран В.В. Походження українського народу. – К., 2000.
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шляху із Варяг у Греки та пізніше – від Азовського до Чорного,
Середземного морів, до Атлантики.
Тип природи і міжнародної взаємодії зумовили як спосіб життя,
долю, характер, так і тип почуттів, мислення трипільців-слов’ян-гунівскіфів-склавінів-українців та час появи і тип держави. Найперше –
широту світогляду та, як ми бачили у «Велесовій книзі» та побачимо
далі, відкритість натури, демократизм і волелюбність, народоправство і
героїзм та людяність, синтез патріотичних і загальнолюдських начал.
Трипільська культура була землеробською і міською. Українськонімецька археологічна експедиція на межі ХХ-ХХІ ст. на терені
Полтавщини виявила широкі території стародавніх держав-міст, які
періодично (очевидно, в залежності від пір року) змінювали своє
перебування, а поєднували риси як Трипільської, так і пізніших
формацій.
Тип міських забудов житла, культових споруд, архітектура,
хліборобські і промислово-ремісничі вироби, зброя, мистецькі прикраси
– все свідчило і про абсолютно оригінальний феномен цивілізації, і про
світовий рівень.
Причини зрозумілі: кельти й варяги приносили з собою елементи
західно-європейської цивілізації, гуни й германці – племен Євразії, самі
протоукраїнці творили життя у згоді з своїм зовнішнім і внутрішнім
світом. А той світ був глибоким, як сама історія, представники якої ще в
давнину вважали скіфів-українців найпершим народом у світовій
генеалогії. Тож природно, що протоукраїнська держава й ідея повносило,
а то й домінантно виявляє себе ще на межі старої і нової ери, коли й
шириться християнство.
Так само природним був запис у Никонівському літописі (ХVІ ст.):
даремне вважають, що Кий був простим перевізником на Славуті: «Аще
бы былъ Кий перевозникъ, не бы ходилъ къ Царю граду съ силою ратью;
но сей Кий княжа ше в роде своемъ и ратоваше многи старны; тоже съ
Констрантиноградсскимъ царем миром и братьськии живуще и велию
честь пришло аще отъ него и отъ всех».
Воістину: Кий і долав великою раттю столицю наймогутнішої тоді
імперії, і жив у мирі з царями, і приймав від них щонайвищу шану. І це
відзначали ще в Vст. іноземні історики, а ми не можемо не цікавитися в
ХХІ ст., чому усе те могло статися.
Отже, ще в V ст. був загальновідомим Київ, а держава Кия творила
війну і мир зі світовими державами Євразії. А ми починаємо свою
генеалогію як етнонація хіба що з Х ст. Може, Кий і Київ V ст. – лише
вигадка? Або належали вони комусь іншому?..
Ще великий І.Франко міряв про те, щоб про Кия й Константинополь
було знайдено візантійські свідчення. І ось беремо «Казания»
славнозвісного Пріска Панійського: воно починається описом подій 433
р. н.е., а це і є рік походу Кия на Константинополь.
Чому і що ж відбулося того року?
Ще раз нагадаємо: на Терені серединної держави побувало десятки
племен: скандинави, кельти, скіфи, сармати, гуни та готи. Ще раніше
одні племена мігрували в пра-Україну, а інші – з нашої Землі в Індію (що
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відображено в епосах «Рамаяна» та «Махабхарата»), в Китай і на
Близький Схід. Війни велися як із персами, так і хозарами, візантійцями,
болгарами, римлянами, внаслідок чого виникали цілі поселення як
іноземців на нашій землі, так і праукраїнців (русів) на землях десятків
племен. Зрозуміло, що вони підлягали законам тих племен, але не
втрачали принаймні етно-духовного зв’язку з рідною землею, виступали
посередниками у розв’язанні питань і воєнного, і мирного життя. При
цьому й за умов полону не губили родової ментальності та внутрішньої
автономії, сповідуючи правило: «краще бути полоненими, але вільними,
аніж вільними (соціально), однак рабами».
Досі настійливо нав’язується версія, що наші прапредки були
«варварами», а їхні військові походи принаймні від Кия до запорожців
являли собою розбійницькі напади здобичників, ґвалтівників, п’яниць та
волоцюг, абсолютно несполучних з державно-політичними інтересами.
Рішучим спростуванням тому є організація воєнного походу та шлях
Кия: армія князя (в межах 36 тисяч) була добре організованою і
навченою, безумовно ж – професійно-елітною, інакше вона навіть не
наблизилась би до Константинополя. Тим більше, що дорога була
тривалою, складною і сповненою небезпек: від Києва до Карпат, далі –
до провінції Родопа (де були вже гірські хребти з очевидно
слов’янськими назвами – Преспа, Чуката, Гората, ін.), що межувала з
провінцією Македонія та Фракією, Нижньою Мезією, Малою Скіфією
(Добруджею). А далі була Європа – провінція Візантії – «передмістя»
Константинополя.
Знаменно, що болгарський вчений В.Георгієв, аналізуючи назви
фортець, згаданих у праці Прокопія Кесарійського «Про будови
Юстиніана» (588 р.), визнав 96 із них слов’янськими. Отже, іще до Кия
цими шляхами ходили його одноплеменці й реально впливали на спосіб
життя інших держав.
Константинополь
вражав
досконалістю
оборонних
та
фортифікаційних споруд. Одначе він був подоланий військом Кия! Того
Кия, якого ігумен Іоанн порівнював з Ромулом і Олександром
Македонським, а польський хроніст Мацей Стрийковський вважав
засновником Києва; В.Тредіаковський твердив, що «Кий как славянин,
скифского рода есть», а М.Стрийковський і М.Берлінський виводили
Кия з роду гунів чи аварів, ототожнюючи його з Аттілою – фактичним
володарем і Східної, і Західної Римської імперій. Та для нас зараз
головним є: що спонукало Кия іти на Константинополь та якими були
характер і наслідки тих походів?
Одразу зазначимо: похід увінчався тріумфом Кия приймали як
гідного шани повелителя, а його походи зумовлювалися як державнополітичним, так і… християнським інтересами (що, до речі, повториться
і з Аттілою в Римській імперії).
Справді, слов’яни і на дунайському Правобережжі, і в провінціях
Візантії були відомими насельниками ще у V ст. З того часу експансія
слов’ян і гунів набирає все динамічнішого характеру. Логічно, що між
тими «острівками» і метрополією взаємозв’язок увесь час посилювався. І
це було однією зі спонук походу. Але до справжніх причин маємо
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віднести стратегічні інтереси та розрахунки, які рухатимуть
життєдіяльністю і Аттіли та Аскольда, і Святослава та Володимира
Великого.
Саме так – як керманича великої держави – сприймали Кия у
Константинополі (а Аттілу, якого, до речі, Пріск іменував «царем
скіфським», а імператор Візантії Феодосій ІІ в листі до Аттіли –
«уннським імператором», тобто – імператором народу уннів, що заселяв
Терен Чернігівщини), у Західній Римській імперії. Думка істориків
одностайна: Кий здобув не лише блискучу воєнну перемогу, а й
соціально-культурну. Після цього, зауважує Н.Пігулеська, «сама
Візантія протягом кількох століть опинилася під впливом слов’янських
«варварів», значення якого було таким великим, що породило в її
державному розвитку зовсім нові явища. Ця взаємодія загострила і
прискорила процеси феодалізації у самій Візантії» («Ближний Восток.
Византия. Славяне», 1976).
Ще активніші процеси цивілізаційного та ідеологічного
реформування розпочалися після походу Аттіли, отже гунів і слов’ян,
адже, як наголошував М.Брайчевський, «є підстави думати, що антська
група слов’янських племен була навіть у союзних відносинах з гунами в
їх боротьбі проти готів і Візантії» («Походження Русі», 1968). Про
масштаби перемоги й наслідки діянь Аттіли іноземці писали: «сам
Цареград і прилеглі до нього місцевості мали здавна поселення
слов’янські (О.Даманський. «О словянах в Малой Азии, в Африке и в
Испании», 1859).
Вагу перемоги Аттіли добре показав Пріск Панійський, пишучи:
візантійці «погодилися на сплату данини, яка була дуже важкою,
незважаючи на те, що доходи і царська скарбниця були виснажені не на
корисні справи, а на непристойні видовища, на безглузду розкіш, на
розваги і на інші витрати, від яких розважлива людина і серед щасливого
стану держави повинна утримуватися, а тим більше мали утримуватися
люди, які недбало ставилися до ратної справи і сплачували данину не
лише скіфам, а й іншим варварам, котрі жили навколо усіх римських
володінь. Цар (імператор) примушував усіх вносити гроші, які належало
відправити до уннів (києвичів, – П.К.). Він обклав податком навіть тих,
що за вироком суду чи царської ласки (а серед них могли бути й
слов’яни, – П.К.) отримали тимчасове полегшення від тягара оцінки
землі (а землеробами, нагадємо, були саме слов’яни-скіфи-унни, –
П.К.)… Такі злидні посіли римлян після цієї війни, що багато з них
заморили себе голодом чи вдавилися. За короткий час була вичерпана
скарбниця; золото і втікачі були відправлені до уннів». Унаслідок
перемоги Аттіла був визнаний візантійцями «царем скіфів» (Дестунис Г.
«Сказания Приска Панийского», 1850).
Ще більш важливо, що, як і стосовно Кия, похід уннів-скіфів Аттіли
мав цивілізаційно-релігійний (культурно-ідеологічний) резонанс і спадок
значно ширший за військовий. Сталося так, що навіть зазнали рокіровки
поняття «варварів» і цивілізаторів, адже упродовж років панування в
тепер уже Західній Римській імперії Аттіла завдав серйозного удару вже
скомпрометованій стагнацією державно-політичній і господарсько17

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

економічній
системам
імперії-гегемона;
змусив
послабити
рабовласницькі пута; надав динаміки автономним рухам підкорених
племен; явив приклад і суворого, й цивілізовано-гуманного керівника
(прислухавшись до прохань папи Лева І, Аттіла не пішов на Рим і не
зруйнував його) сприяв полегшенню долі хліборобських верств;
благородно повівся із сестрою імператора Гонорією та із сином
імператора; поза боями поводився демократично й з великою гідністю,
був скромним у побуті. Він не приховував своєї етнічної належності. І,
що особливо важливо, «біля Аттіли (було) багато витязів християн»
(«Развитие этничесного самосознания славянских народов в епоху
средневековья», 1982).
Символічно і те, що Аттіла, після битви з військами Асеція, велів
іменувати себе «Батогом Божим», а на спроби імператора Валентиніана
ІІІ прихилити його до аріанської єресі не тільки не піддався намовам, а
ще й виступив його суворим супротивником. Як зазначають дослідники,
кияни й сіверяни були християнами ще на початку нової ери.
11. Багато важить у цій справі й час. Та ще більше важить у розвитку
української етнонаціональної ідеї проблема християнства.
Пригадаймо: у «Велесовій книзі» племена поклоняються Триглаву;
їхні Боги – уособлення таємничих сил Природи; Нава, Ява і Права –
символи трьох світів: земного, небесного і потойбічного; особливою
шаною оповиті предки, ті, що «з Ірію зрять на нас» і судять сущих на
Землі. Тому успіхи чи невдачі, перемоги чи поразки залежать від
ставлення до Богів і традицій та навпаки. Боги і предки – носії етики і
моралі, правди і краси. Племена поважають єдність слова і діла,
патріотизм і єдність, а особливо – свободу (…То стрепенися, народе мій,
од сплячки і в злагоді йди до стягів наших. А захистить нас од ворогів на
Русі могутній Сварог наш, не інші боги), демократизм і справедливість.
Вони усвідомлюють, що «греки накидали нам свою мову, щоб ми
зреклися своєї віри», але, знаючи ціну власної неволі, не культивують
зла і жорстокості, а дбають про панування добра навіть для інших. А
тому, виборовши свободу собі, ухвалюють:
…І се одречемось од злих діянь наших
І прилучимося до добра.
Се бо рабів відпустимо, обнімемося,
І скажемо, се зробивши, – се бо нас знаєте:
як розумом усвідомили, так і подбали, як уміємо.
А се таємниця велика, як і Сварог,
Перун і Світовид – ті обоє удержані в небі.
А з обох боків їх Білобог і Чорнобог б’ються…
«Як з розумом усвідомили» – так і подбали за велінням серця. Як
прагнутимуть і в княжій Русі Х-ХІІ ст. єдності «доброго розуму і
мудрого серця», розуміючи ту «філософію серця» як найвищий дар
Природи, уособленої Богами. Найперше – своїми Богами, бо вони – і
творець, і витвір людей, самого народу.
Однак не важко помітити й того, що в житті постійно б’ються
Білобог і Чорнобог, а у свідомість язичників органічно вливаються
струмки ново-цивілізаційної віри – християнської, яка стає відомою ще з
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І ст., а також у якій постійно змагаються Білобог і Чорнобог. З самого
початку – це ідеологи Старого заповіту й Нового, а з часу Нового
заповіту – Христова етика і аріанська та різних інших єресей.
Історики свідчать: з часу Кия у Візантії занепадає рабовласницький
лад. Полонені греки приходять до висновку, що в імперії «закони гарні і
римське суспільство добре влаштоване, але правителі нівечать і
розладнують його, не чинячи за традиціями». Аналогічно римський
плебс гадав: «гуни вільні від тих злочинів, нічого подібного немає ні у
вандалів, ні у готів», тому благав, «щоб їм було дозволено жити разом з
варварами» («Хрестоматия по истории древнего мира», 1991).
Взірцем того життя могли бути Кий та Аттіла. Як зображує готський
історик VІ ст. Йордан, «він був невисоким; груди широкі, голова велика,
маленькі очі, борода рідка, волосся з сивиною, чорний і кирпатий, як вся
його порода». Але головним було поводження: на бенкеті сиділи на
лавах, їм – «для інших варварів і для нас були приготовлені відмінні
страви, які подавалися на срібних тарілках, а перед Аттілою нічого
більше не було, крім м’яса на дерев’яній тарілці. І в усьому він виказував
помірність. Бенкетуючим підносили чарки золоті і срібні, а його келих
був з дерева. Одяг на ньому був дуже простий і відзначався тільки
охайністю. Ні меч, який висів при ньому, ні поворозки варварського
взуття, ні вуздечка його коня не були прикрашені ані золотом, ані
коштовним камінням, ні ще чим-небуть коштовним…» (Дестунис Г.
«Сказания Приска Панийского»).
Є рація нагадати й такий опис Аттіли в «Історії об Аттілі, королі
угорськім»: «Був середнього зросту, персей і плечей широких, голови
водле інших члонков помірної, обличчя чорнявого, очю світлих, на
вигляді бистрость якусь в собі маючих, бороди рідкої, носа
закривленого, походу гордого, до венуса вельми склонний, на працю
телесную, на голод, на спання, на студень і на горячность вельми
терпеливий, великого серця, ради добрий і сміливий, руки хисткої і
мужньої, в речах рицарських учений, до слави вельми хитливий, в
оглумленню неприятеля, в нароженню (підступу) і зради вельми
розторопний і хитрий, в битві всего доглядуючий, часом мужнього
жовніра, часом справного гетьмана повинності досить чинили, противко
пишний до супротивників, против покорних лацний і милосердний», –
бо той опис органічно накладається не тільки на міфологічних Антея,
Іллю Муромця, козака Голоту, козака Мамая, а й на реально історичних
Кия, Аскольда і Святослава, Романа Галицького й Максима Кривоноса;
ширше – на типаж людей етносу тієї країни, що простягалася «од Тисиріки аж до другої ріки Танаїс» (див.: Петров В. «Походження
українського народу», 1992), а також від рідної Кию та Аттілі
Чернігівщини – до Карпат і Чорного та Азовського морів.
У цьому суть: вожді та герої виявляли провідні риси характеру
(ментальності, долі) цілого народу, підтверджуючи зауважене Гаєм
Юлієм Цезарем при згадці про народ рутенів (що протистояв йому у
війні з галлами): вважати реальністю «існування українського народу як
осібного етносу вже в другій половині І ст.» до нашої ери (Ігнатович Е.
«Україна – terra inkognita», 2002).
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Опоненти можуть переможно підняти руки, заявляючи: «який етнос,
коли наша прадержава була багатоплемінною?!» Та, як писав з
подібного приводу І.Франко, «я не устрашаюсь», бо і їм необхідно буде
взяти до уваги, що всі імперії: єгипетська, перська, Олександра
Македонського, Римська (Східна і Західна) були багатоплемінними,
однак у кожній із них провідну роль відігравав якийсь один етнос, на
основі буття якого і створились єгипетська, турецька, італійська,
іспанська, англійська, сербська, угорська, чеська, польська, румунська,
та інші держави. При цьому провідний етнос в імперіях міг бути і не
найчисельнішим, але харизматичним.
У цьому відношенні українцям найближчою є історія Франції (див.:
Ададуров В. «Історія Франції», 2002), у якій – спочатку в державі Карла
Великого – франки складали всього до 30% населення, але сформували
етнонаціональну державу. Приклад з Мадзіні переконує, що тільки у
ХІХ ст. формувалася італійська національна держава.
У нашій історії кристалізуючу (структуротворчу) роль відіграли
поляни, а тереном української держави стали землі «від Сяну до Дону» з
первісним ядром у складі Київської і Чернігівської (пізніше
Переяславської та Галицько-Волинської) земель. Тут сходились
магістралі скіфів, слов’ян, кельтів, германців, гунів і готів, сарматів,
склавинів і звідси ж промінням розходились на простори від Китаю та
Індії до Візантії, Риму, Західної Європи і Скандинавії.
Природно, що українці-руси у розвитку своєї етнонаціональної ідеї
не могли не зіткнутися з проблемами власної держави й ідеології та з
християнством. Найперше – тому, що слов’янські племена кільцем
оточували Константинополь та жили практично в усіх частинах і Східної
й Західної Римської імперії. До того ж на Дунаї і в Причорномор’ї у
перших століттях н.е. точилася безперервна боротьба Рима із союзом
племен, до якого входили германці, сармати, скіфи, фракійці, тобто ті,
що перебували в органічній єдності зі слов’янами, – і в тій єдності, як у
киплячому казані, виплавлявся феномен українства.
Нині люблять повторювати банальне «відкриття»: у ХХ ст. уже немає
«чистих» етнічних (національних) держав. Але автори «аксіоми»
очевидно не підозрюють, що «чистих» етнонаціональних держав не було
в Європі ще на межі старої і нової ер! Отже, нації формувалися шляхом
не «очищення» кореневих (харизматичних) етносів від інших племен, а
шляхом структурування їх у єдине ціле.
На цьому шляху й поставала вирішальною роль держави та ідеології,
зокрема – релігії, як і природи, мови та культури у співвіднесенні свого й
чужого.
Чому робимо наголос на ролі держави і релігії? Бо в час переселення
народів деякі з них (як євреї, германці, угри, болгари) з тих чи інших
причин змінювали територію поселення. Це не означає, що вони могли
не нести в собі природо формуючого начала, і на інших територіях їхній
генотип визначала природа первісного внутрішнього становлення. Але й
нові умови диктували закони життя. Немало етносів не витримали
випробування
часом,
простором,
соціально-економічними
й
політичними обставинами.
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Свого часу Аристотель трактував людину як «політичну тварину»,
сутністю якої є її характер, а той виявляється в «скеруванні волі
індивіда» (отже, в меті, ідеалі і шляхах та способах її досягнення).
Нині наукою окреслено, що людина появляється як індивід
біологічний, далі розвивається як родовий і соціальний, культурний,
психічний і політичний. Зрозуміло, у різній мірі: залежно і від
природного обдарування і від умов життя. Тому виявляється типом і
емоцій, і інтелекту, досвіду, характеру життєдіяльності, волі і психіки.
Найрізноманітніші чинники впливають і на формування етносів.
Найперше, зрозуміло, – природа: географічне розташування, клімат,
природні ресурси, міжнародні і міжетнічні зв’язки, що визначають
світосприйняття і світорозуміння, спосіб життя, мову, культуру,
стратегію і тактику розвитку, в широкому розумінні – філософію буття
та релігію, культуру, історичний розум.
«Розум людини (народу, – П.К.), – посилається у зв’язку з цим на
Юнга авторитетний біопсихолог Валерій Сніжко, – має свою особисту
історію й психічно утримує в своїй пам’яті багато слідів, що були
залишені попередніми стадіями його розвитку». На сучасній стадії
розвитку, як і на значно давніших стадіях, – наголошує В.Сніжко, –
«культурні символи – важливі складові нашого ментального
улаштування, і вони ж – життєві символи у побудові людського образу, а
тому не можуть бути викинутими без значних втрат. Там, де вони
пригнічуються або ігноруються, їхня специфічна енергія зникає у
безсвідомому з наперед непередбачуваними наслідками» (Юнг).
Слов’янська спільнота, як культурний символ, не може бути
відкинута через зміну геополітичних чи економічних пріоритетів, бо
існування її обумовлене певною глибинною психічною енергією та
генетичною спадковістю (а розрив з ними, додамо від себе, неминуче
призводить до руйнування психіки індивіда чи етносу, а далі й до
фатального наслідку: розчинності в інших, втрати особовості й
перспективи, – П.К.).
Слід усвідомити, що українці – це над етнічна спільність справжніх,
слов’янських, колись автономних етносів, які увібрали в себе деякі
антропологічні особливості слов’янських племен – деревлян, дулібів,
полян, сіверян, тиверців, уличів, кривичів тощо, які мали спільний терен
– Україну, спільну мову й писемність, традиції й культурні символи1, а
тому стали не сумою фізичних «осіб», а етнічною єдністю нової якості –
фундамента нації. А вирішальну роль у процесі переходу в
етнонаціональну спільноту відіграли держава та релігія.
Етапними до етнонаціональної спільноти на Терені України стали
державні утворення Кия і Аскольда, Святослава й Володимир Великого,
що завершилися в ході того процесу державою-імперією Ярослава
Мудрого.

1

Сніжко В. Нариси з психоетнічної екології України. – К., 2001.
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Тут знову можуть сказати: як, етнонаціональні утворення за доби
рабовласництва і раннього феодалізму? Коли марксисти-ленінці чітко
сказали: нації є продуктом буржуазії та капіталістичних відносин?!
Та й цього разу не будемо «устрашатись», оскільки марксистиленінці хоч і проголосили своє вчення вічним, бо єдино правильним,
йшли в цьому питанні не від життя до теорії, а навпаки, підганяючи
багатоманітність історичної практики під однолінійні догми. Бо ж як не
парадоксально, але говорити про етнонаціональний феномен держави
можна навіть ідучи за класиками марксизму: ще за феодальної формації
(Середньовіччя) родове суспільство кристалізується в етнодержавне,
оскільки на терені пра-України воно постає як єдиний народ з своєю
територією, соціально-економічною системою, мовою, культурою,
світоглядно-психічною домінантою, цілеспрямованістю в міжнародних
відносинах, тобто – з усвідомленням своєї перспективи та історичної
місії.
Зрозумілі причини етноісторичних деформацій: вони диктувалися
інтересами московської імперії. Заради них конструювалися не лише
теоретичні викладки (за домінанти «принципів» класовості і
комуністичної партійності), а й історіографічні схеми. А ті схеми
спрямовувалися не лише на релігії 2-го тисячоліття нашої ери (коли вже
виникла можливість говорити про московство), а й на процеси до 1-го
тисячоліття нашої ери, бо про них говорити було сусідам невигідно.
На підтвердження, достатньо послатися на дослідження Б.Грекова,
М.Артамонова, А.Треножкіна (адептів «погодінщини») і М.Ростовцева,
які або замовчували скіфську добу в проукраїнській історії, або
трактували її лише з точки зору залежності від грецької культури, отже –
«відсталості» в загально цивілізаційному процесі та, відповідно,
неспроможності повносилої етнодержавної самореалізації. І це за умови,
що ті погляди суперечили свідченням Страбона, Плінія, Трога й
переконували: наші пращури не тільки вміли вчитися, а й були гідними
вчителями; і «вплив партійсько-скіфської культури на сусідні народи був
дуже великим». Не випадково ж М.Ростовцев визнає: «незаперечно, що
готська епоха була однією з найбільш неоціненних вартостей в історії
цілого людства» («Ironians and Greeks in South Russia»), а готська
культура – не якась культура «Юга России», а здобуток великої
української традиції (див.: Дражньовський О. «Скити (гети-готи, анти і
слов’яни, і ми – не ми)»1.
Невелика мозаїка доказів.
Ще на початку нашої ери слов’янські поселення містилися і навколо
Константинополя, і на всьому просторі Західної Римської імперії. При
цьому їхні представники були не лише взірцевими землеробами, а й
ремісниками, купцями та воїнами; посідали найвищі пости у війську та в
державних структурах.
Відомий Троянів вал (згадуваний і в літописах), що проходив по лінії
Тернопіль-Хмельницький-Вінниця; менше відомо, що імператорові
1

Визвольний шлях. – 1997. – № 12.
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Трояну завдяки цілому легіону, набраному із скіфів, вдалося перемогти у
війні з парфянами. Практично слов’яни захищали фортеці Ольвію і
Пантікапей од зовнішніх зазіхань (хоча Ольвія мала споруджені
римлянами мури товщиною до 2м і висотою 15-18 м, з бійницями, наші
прапредки і самі долали ті мури).
Але особливо важливо, що наші далекі пращури активно зносилися із
західним світом ще з часів Трої. І розкопане Б.Рибаковим селище ХVХІІІ ст. на Чернігівщині (біля села Пустинка) засвідчує невипадковість
порівнянь не тільки Дажбога і Аполлона, а й троянців з давніми
праукраїнцями (і, очевидно, не випадковість появи «Енеїди» Вергілія і
І.Котляревського). Лінгвісти нараховують 90 назв фортець у Західній
Римській імперії слов’янського походження.
За твердженнями багатьох істориків наші далекі прапредки
іменувалися народом “утічів” – унами, утами, і це відбито в документах
багатьох народів світу, зокрема в численних топонімах та гідронімах
Східної і Західної Римської імперії. За доказами автора праці “Україна –
terra incognitа” Є.Ігнатовича”, можна вважати доведеним, що у V ст.,
тобто в час Кия (Аттіли ) вже існували такі поняття, як “Україна” та
“українці” (с. 23).
Це свідчить, що наші прапредки були частиною населення інших
держав і не лише засвоювали чужі культури, а й впливали на них.
Зокрема, на візантійську, тим більше, що вона була неоднорідною як
загалом, так і в плані різноетнічності та ідеології християнства. До того
ж поважні позиції посідали наші представники не лише у нижчих та
середніх верствах імперського суспільства, а й у найвищих ешелонах
влади: імператорської династії, полководців, глав різного рангу
адміністраторів.
Важливим у цьому зв’язку є те, що ще з II ст. н. е. у дослідників –
греків та скандинавів – віднаходимо припущення, згідно з якими вже
тоді слов’яни відзначались освіченістю і мали свою власну писемність; а
християнство в них появилося раніше, ніж у германців – “мешканці
берегів Чорного моря … ще в 622 році, у їх числі всі тамтешні раси, були
християнами” (“Новые материалы для древнейшей истории славян
“…узд. Я. Классена, в 1, 1854).
Якщо врахувати свідчення літописців про те, що «Улупичи-Тивергун
седяху по Бугу и по Днепру и приседеху к Дунаєві; и бђ множество их,
бо по Бугу и по Днепру они до моря», – а також й істориків про
слов’янські поселення по всій території Візантії, то стане зрозумілою
причина походу Кия та війни з імператором Феодосієм по захисту своїх.
А вона ж була не єдиною.
Не важко помітити другу причину, читаючи в “Літописі Аскольда”
про мотиви прийняття християнства (і якого саме християнства!)
київським князем навіть у IX ст.
«На ранок же послав цар (Візантії) до патріарха, говорячи йому:
“Прийшли русь, цікавляться вірою нашою, приготуй церкву і кірос“. Той
приготував Аскольдові й Діру пишну відправу .“Вони ж у захваті були”
від неї. Однак, це не стало вирішальним. Тоді сказав Аскольд:
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«Приходили до мене іудеї, твердили, що німці та греки вірують в того,
кого вони розіп’яли». То як це розуміти?
Кирило-філософ підтверджує історію розп’яття, наголошуючи: ”Бог
ступив на землю і прийняв розп’яття , і воскрес, і на небо зійшов, чекав
він од іудеїв каяття 46 літ, але не покаялись. І тоді Бог послав на них
римлян, гради їх розбив, а самих розкидав по різних країнах і перетворив
на рабів”.
Сказав же Аскольд: “А для чого зійшов Бог на землю й страждання
такі прийняв?” Філософ розповідає історію створення світу та історію
гріха Адама і Єви, їх покарання; вигнання й рятування Мойсеєм юдеїв;
це вражає Аскольда, однак прихиляє до християнства лише факт
вилікування його очей як підтвердження сили Христа. І він приймає
хрещення, хоча не у Візантії, а на своїй землі – в Херсонесі! Потім
хрестить киян…1
І все це розкриває суть проблеми християнства в Київській державі:
йшлося і про міжнародний аспект, і про внутрішній, оскільки зачіпалися
питання не лише віри, а й суспільно-державного світогляду та ідеалу; а
тим самим – про принципову переорієнтацію та реформу життя всіх
верств народу. І зокрема: про його духовну само ідентифікацію та
суверенність, отже про власну етнодержавну ідею.
Щодо міжнародного масштабу, то є підстави погодитися з такими
думками проф. Т. Горбаченко: 1). християнство не обмежилося рамками
церковного життя; “воно назавжди визначило сутнісний характер
європейського менталітету”, цілої цивілізації; 2). “У якості релігії
християнство може бути визначене як єдність певного віровчення, що
ґрунтується на біблійному каноні, структурованої організації та
специфічного культу, центральним об’єктом якого є триєдиний Бог –
творець і провидець усього сущого. Сутнісна ознака християнства – віра
в Ісуса Христа, вчення якого викладене в Новому Заповіті і який, будучи
Сином Божим, іпостассю Трійці, прийшов у світ з метою його спасіння
для вічного життя»2.
Не можна не зважити на уточнення про Новий Заповіт, бо досі
церковники схиляють християн до вірності й Старому Заповіту, а в суті
тих двох джерел закладено глибоко конфронтаційне начало, яке,
наголосимо, помітив ще каган Аскольд і яке відіграє в українській історії
та церкві надзвичайну роль.
Отже, Аскольд запитав: чи є вчення Христа ідентичним іудейському?
Йому відповіли, що ні, і він став робити вибір між іудейством і
християнством, що означає – між Старим і Новим Заповітами. А це
принципово важливо саме в ідейно-філософському та етико-моральному
планах: Старий і Новий Заповіти відрізняються не лише часом появи, а й
етнорелігійними орієнтаціями. А саме: Старий Заповіт творили пророки,
котрі утверджували абсолютний авторитет єдиного Бога – Ягве та
єдиного обраного ним народу – іудеїв. Це безапеляційно розділило
1
2

Див.: Кононенко П. Ad fontes // Українознавство. – 2003. – Число 4 (9).
Див.: Історія релігій. – К.: Тандем, 2002.
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племена й мови на 1 і масу – як на ідеал і об’єктів гніву та кари
господньої. Еталоном стала нерівність як у статусі, так і в правах та долі.
Природно, що й народ Кия та Аскольда опинявся серед принижених
як другосортний. І, як не дивно, Біблія, і не лише Біблія освячувала цю
ієрархічну несправедливість. Більше того, у працях Філона
Олександрійського (“Апологія юдеїв”), Йосифа Флавія (“Юдейська
війна“), Корнелія Таціта (“Аннали“), Юста Тивереградського (“Хроніка
юдейських царів“), Плінія Молодшого (“Листи до імператора Трояна”),
Гая Транквіла Светонія (“Життя 12 цезарів“) юдейство трактувалося
мало не як феномен, рівний закону.
Це неминуче мало породити і породило нестихаючу протидію аж до
тотального переслідування єврейства. Навіть – з волі Бога. У тому числі
протидію і в сфері догматично-ідеологічній. Появився Новий Заповіт.
Його творцем був уже син Божий. Він прийшов з нового змісту етикою
та програмою Буття: всі люди, мови, народи рівні й залежні лише від
Бога. Поприще, гідне людини, – це творення добра на засадах
братерської любові. Служіння добру – це шлях до істини і до вічності.
Гарант вічного життя – Бог, а засторога – його Страшний Суд.
Здавалося, протиріччя між злом і добром подолано. Однак на дорозі
нового постали кістляві примари старого. Ще Августин підійшов до
інтерпретації християнства з урахуванням історичної перспективи.
Однак і за цих умов теологія поділяла історію на священну й
“профановану” (істинну і лише “зовнішню“). А відповідно до цього
запановували погляди як наближені до науково-дослідних, так і
віддалені від них міфологізацією “пророків“ та апостолів. До того ж
сталася й загрозлива диференціація: після поділу на юдейство і
християнство останнє, в свою чергу, поділилося на західне, або
католицьке, і східне – православне, яке з часом знайшло опонента ще й в
особі різних течій протестантизму. Зароїлися єресі.
З цими внутрішніми суперечностями зустрілися ще сучасники Кия.
Їм доводилося робити нелегкий вибір. Перед Аскольдом труднощі
подвоїлися, оскільки в Україні-Русі панувало язичництво.
Отже, потрібно було розв’язувати не лише парадигму: язичництво чи
християнство, а й теорему внутрішніх протиборств у системі
християнства. І неважко помітити, що ті протиборства не подолані й
досі. І не лише щодо історичної сутності християнства, а й щодо канонів
та догматики, навіть – атрибутики та етикету богослужіння. Отож,
непросто було відповісти на питання ієрархії богів та предмета
поклоніння, можливості зображення бога чи категоричної заборони
(іконоборство), ролі опрісноків і статусу священиків, навіть – форми
церков та іконостасів.
Але ще гостріше дискусії точилися стосовно людського чи
божественного походження Христа, непорочності зачаття й святості
Марії, місця Христа в єдності Трійці…
І Аскольд не випадково так пильно вивчав християнську систему
Константинополя: досліджень тієї сфери у Києві ще не було, а його
співвітчизники за рубежами могли посідати різні позиції. Одне було
очевидним: зовнішній світ переходив на ідеологію християнства, і коли
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Київська держава мала намір бути в загальносвітовому процесі, то вона
мала інтегруватися в нього.
Світовою релігією було і язичництво, з ним пов’язувалися всі
здобутки елліністичної культури, однак динаміка цивілізаційного
поступу диктувала свої умови.
Негоція щодо юдаїзму та єресей виявив ще Кий, і це зрозуміло:
керівник могутньої держави не міг пристати до ідеології меншовартості
свого народу.
Аскольд сприйняв етику Христа.
Але все було дуже неоднозначним і в чужому світі: дружина Пілата
хотіла захистити Христа, і все ж його розп’яли іудеї за погодженням з
Римом.
Іудейство
по-своєму
перегукувалося
з
ідеологією
імператорського Рима з його націленістю на світове панування. В
єврейства були дуже потужні торгово-економічні й фінансові важелі;
воно було згуртованим і розсіяним по всьому просторі. Одно з колін
ізраїлевих домінувало і в Хазарській державі, що обмежувала інтереси
Києва. Християнський союз із Римом виводив державу Аскольда і Діра
на інший – самодостатній рівень міжнародних відносин.
Але й це не могло заглушити дисонансової реакції на нову віру у
власній державі.
Релігія органічно пов’язана не лише з ідеологією зовнішнього буття,
а й з глибинами внутрішньої реакції на всі сфери космічного простору,
отже – з етнопсихікою як реакцією на проблеми життя і смерті, добра і
зла, тимчасовості й вічності, краси і потворності. Не лише юдейство, а й
різні гілки християнства викликали емоційних спротив.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Шевченко В.І. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МЕТОДОЛОГІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО САМОПІЗНАННЯ
У статті досліджується українознавство як методологія
національного самопізнання. Автор переконаний, що потужний
науково-філософський потенціал українознавства цілком спроможний
виконувати методологічну функцію стратегії націєтворення в Україні в
умовах розгортання постіндустріальної цивілізації.
Загальний стан світової (планетарної) ситуації витлумачується нині
міжнародною філософською думкою неоднозначно. Одні автори
(Дж.Сорос, І.Берлін та ін.) визначають його як настання періоду
безладдя і непрогнозованості, інші (З.Бжезінський, Ф.Фукуяма і т.д.) –
як стан геополітичного територіального переділу та настання
інформаційного суспільства (Е.Тоффлер, Ж.Бодрійярд тощо).
Функціонуючи переважно як світоглядно-теоретична модель, поняття
про інформаційне суспільство тісно в’яжеться із політикою глобалізації
та денаціоналізації, у межах якої деякі геостратеги (перш за все
З.Бжезінський) Україні відводять роль аутсайдера, що животіє на
периферії очолюваного США геополітичного авангарду. Одночасно
фактичність інформаційного суспільства технологічно представлена
“світовим розумом” – міжнародною комп’ютерною системою “Інтернет”
і нанотехнологією, дійсно актуалізує питання пізнання перспектив
українського народу в світі та функціонування українознавства, як
методологічної основи цього пізнання. Адже формуючись ще в ХІХ ст.
як вчення про український народ і його життєтворчість серед народів
планети, українознавство наріжною поставило проблему національного
самопізнання.
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Свідченням цього є, безумовно, твори М.Максимовича і М.Гоголя, у
яких тема національного самопізнання представлена в оновлених,
порівняно з працями попередників (І.Борецький, С.Косов, Г.Сковорода
тощо), гностичних і методологічних формах. Згодом, уже у працях
П.Куліша, написаних в ХІХ ст., національне самопізнання розглядається
головним серед усіх досліджень буття українців. Важливо, що
українознавчі студії П.Куліша сперті на аналіз документальних і
фольклорних пам’яток про український народ у його геополітичному й
соціально-економічному становищі. Саме це й дало П.Кулішеві підставу
в “Попередженні”, вміщеному на перших сторінках праці “Історія
возз’єднання Русі”, зробити висновок: якщо українці не знатимуть себе
як народ, то й не зможуть самостійно керувати власним суспільним
життям. Більше того, не прагнучи самопізнання, підкреслював П.Куліш,
ми власноручно створюємо соціально-політичну ситуацію, в умовах якої
віддаємо себе іншим народам у рабство, самі даємо їм можливість, щоб
вони керували нами. Рабство, власне, й буває в такому становищі, коли
“ми не відаємо, що і як нам робити; отже, прийдешність свою надаємо
влаштовувати комусь другому”1. Тобто нездатність до національного
самоуправління, а воно, з погляду П.Куліша, можливе лише на базі
національного самопізнання, є основною і типовою ознакою рабського
існування.
Подальші українознавчі дослідження особливо активізувалися
протягом перших десятиліть ХХ ст. Вони також здійснювались із
орієнтацією на вирішення питань національного самопізнання. Про
українців та українське буття, відзначав у 20-і роки минулого століття
С.Єфремов, пишеться багато, але безсистемно. “Настає тверезої праці
час, а для неї потрібно насамперед наукового знаряддя й тих тривких
підвалин, що дає позитивне знаття з усіх ділянок того, що в широкому
розумінні складає науку про наш рідний край – українознавство”.
Основою українознавства, на думку С.Єфремова, мав би бути синтез
досліджень з української історії, географії, етнографії, економіки, мови
та мистецтва2.
Проте доречно зауважити, що з переліку дисциплін, на основі яких
С.Єфремов вважав доцільним розробляти українознавство, випадала
українська філософія. Вона у працях П.Куліша, В.Антоновича,
М.Драгоманова та деяких інших попередників С.Єфремова розглядалася
основоположно-узагальнюючим чинником українознавства, що включає
в себе історію, економічне вчення, мовознавство, географію,
антропологію, етнографію України тощо. Дана обставина була
представлена філософськими факультетами Київського та Львівського
університетів, де історія, філологія, етнографія тощо вважалися
філософськими
дисциплінами.
Національно-культурне
коріння
філософії при цьому особливо не акцентувалося, хоча враховувалися

1
2

Кулиш П.А. Исторія возсоединенія Руси. – СПб.: Общая польза, 1874.
Єфремов С. Українознавство // Українознавство. – 2003. – Число 4 (9). – С. 71, 72.
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відмінності між філософськими вченнями, сформованими в різних
країнах.
Вирішення питань національного самопізнання на ґрунті
національної, тобто української філософії, як наріжних в
українознавстві, власне, стало характерною прикметою лише останнім
часом у теоретико-методологічних установках діяльності Інституту
українознавства МОН України. Найвиразніше це проявляється в
публікаціях П.Кононенка, Я.Калакури, Л.Токаря, А.Погрібного,
В.Сніжка та інших науковців цього інституту. Одночасно в річищі
філософії національного самопізнання проводять дослідження
В.Андрущенко, І.Бичко та А.Бичко, Т.Возняк, С.Грабовський,
П.Гнатенко, В.Горський, І.Дзюба, М.Ісаєвич, Р.Кісь, В.Кремень,
В.Лісовий, В.Литвинов, Ю.Левенець, М.Михальченко, М.Попович,
Я.Стратій, Ю.Шилова та багато інших вчених, котрі працюють у різних
науково-дослідних установах України.
Отже, можемо твердити про те, що якраз філософія національного
самопізнання стала тим стержнем, навколо якого групується вирішення
політичних, соціальних, економічних, мистецьких та інших питань
українознавства. Більше того, якщо розглядати українознавство
соціокультурно, то його правильніше розуміти, очевидно, як
загальноукраїнський та міжнародний рух громадськості, що об’єднує –
формально і неформально – багатьох науковців, учителів шкіл,
письменників, працівників мистецьких установ, журналістів, політиків,
словом, усіх, хто в своїй праці керується принципом україноцентризму і
пріоритетами національного самопізнання, хто вивчає теорію та
практику самобуття українського народу на своїй природно-етнічній
території (Батьківщині) і за кордоном. Фактично це означає, що
українознавство в соціокультурному аспекті має такі основні рівні, як
місцевий
(національно-державний),
регіональний
(належність
українознавства до європейської соціокультурної структури) і
глобальний (пізнання діяльності українців у різних країнах і державах
нашої планети).
Разом з тим аналіз тенденцій українського сьогодення дає підстави
твердити про наявність поверхово-декларативного, навіть нігілістичного
ставлення до актуальних питань національного самопізнання. Особливо
це стосується визначення екзистенціальної ситуації, у якій перебуває
нині Україна. Річ у тім, що процес національного самоусвідомлення
неможливий без розуміння України як “предмета”, з яким треба
встановити ту чи іншу форму дослідницького зв’язку. Адже якщо з
Україною немає зв’язку, то вона не осягається, а це унеможливлює і
самопізнання українства.
Причому українській сучасній ситуації зовсім не обов’язково бути
такою, як її сприймає і витлумачує та чи інша людина. Осягання – це не
відображення, не копія предмета, а конструювання його людиною як
факту (образу) свідомості. Будучи результатом енергетикоінформаційної взаємодії між людиною і предметом (ситуацією), таке
конструювання якраз і утворює акт самопізнання та самоусвідомлення,
тому що в ньому поєднуються предмет і образ предмета у нібито чомусь
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“третьому” – у закріпленому словом (знаком) образі. Одночасно це
означає, що без аналізу сучасної екзистенціальної ситуації
українознавство може зустрітися із загрозою втрати набутого протягом
останнього десятиліття дослідницького динамізму і, як вже бувало
протягом ХІХ-ХХ століть, опинитися на узбіччі гуманітарнофілософського та суспільно-наукового дискурсу. Варто торкнутися у
зв’язку з цим кількох питань, котрі особливо потребують ґрунтовного
українознавчого аналізу.
Так, з кінця 1991 р. входження і перебування України в складі СНД
інтерпретувалося багатьма політиками, соціологами й економістами як
вагомий метод дистанціонування (“цивілізованого розлучення”) від
інших складових частин колишнього СРСР з метою всебічного
державного унезалежнення. Проте на сьогодні ніхто ще науково не
проаналізував і не визначив: чи завершилося “розлучення” України з
колишніми складовими частинами СРСР, чи процес цього “розлучення”
ще триває. Якщо ж диференціація і суверенізація колишніх республік
СРСР у межах СНД триває, то в якому стані вона перебуває і на що
Україна надалі може розраховувати в межах цього процесу? Одночасно
науково-філософська невизначеність теперішнього екзистенціального
статусу України, по суті, прикриває дегенеративну роль функціонуючих
у суспільстві філодоксично-ціннісних установок колишньої радянської
промислово-політичної номенклатури.
Мовиться про те, що в добу СРСР комуністично-радянська
номенклатура номінально була політично уповноваженим власником
загальнодержавного добра. Тобто директор шахти чи голова колгоспу,
секретар райкому, обкому КПРС чи ЛКСМ і т.д. хоча в економікоправовому сенсі власниками не були, але в політико-правовому сенсі
вважалися “господарями” підприємств, районів і областей або ж “хазяями”
певної сукупності молодіжних та інших установ. Умовність, тобто
відсутність гарантій щодо тривалого перебування в ролі власника,
змушувала номенклатуру бути наближеною до підлеглої їй маси людей,
котра формально декларувалася як колективний державний власник.

Тепер же, завдяки “приватизації”, основна частина згаданої вище
номенклатури стала реальним власником. Змінилися у зв’язку з цим і
суспільно-політичні та економіко-юридичні функції залежної від неї
більшості українського народу, яка втратила колишню участь у
державній власності. Більшість, по суті, перетворилася в соціального
статиста, котрий у політико-правовому аспекті має тільки право обирати
на державні посади тих фізичних осіб, котрі пропонуються на обрання
реальними власниками. Тому в усіх сферах виробництва, у тому числі й
виробництва інформації, маса функціонує як знаряддя забезпечення
існування пануючої верстви, котра в основному зберегла філософськометодологічний менталітет більшовизму – скористатися чужим майном.
“Більшовики, – писав у свій час Л.Шестов, – нічого не руйнують. Вони
просто живуть тим, що застали готовим у попередньому господарському
організмі”1.
1

Шестов Л. Що таке більшовизм? // Дух і літера. – 1997. – № 1-2. – С. 343.
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Основний же зміст філософських установок більшовизму, як відомо,
складений за межами України, і є сумішшю органіцистських і
механіцистських учень ХVІІ-ХІХ ст. про суспільне існування націй,
спертих
на
принцип
економіко-технологічного
детермінізму.
Концентровано зміст цих установок виражається тезою про “базисну”
значущість “економіки” (господарювання), тобто про суспільну
первинність в “органічному розвитку” людства “господарника”
(ефективного власника) і “вторинність” (навіть упослідженість) учителя,
медика, вченого, інженера, “трудового ресурсу” – промислового й
сільськогосподарського робітника.
Спрощене пробільшовицьке розуміння суспільства, на жаль,
доповнюється великомасштабним невіглаством. На рівні офіціозу (в
підручниках і т.п.) це проявляється у декларуванні необхідності сліпої
віри в первинну анонімну, вічну, нествориму і незнищенну, але
безмежно пізнаванну і одночасно ніяк непізнаванну субстанцію. Вона в
межах
марксистсько-ленінського
(більшовицько-революціонаристського) монізму називається “матерією”. Коли ж революціонаризм
пом’якшується релігійно-ортодоксальним чи ліберальним нігілізмом
(відомо, наприклад, що католик заперечує свою належність до інших
напрямів у християнстві, а мусульманин заперечує свою належність до
християнства, буддизму і язичництва), до монізму якого правляча
верхівка також долучається різним способом, тоді анонімну субстанцію
називають уже не “матерією”, а “Богом”. Тобто субстанції надають ім’я
загальнослов’янського міфопоетичного анонімного “подателя різних
благ”, який часто-густо уявлявся релігійно налаштованим людям в
Україні мудрим сивочолим дідусем.
Коли ж матеріалістична і релігійна філодокси поєднуються, тоді
уявно-фантастична субстанція чомусь набуває назву “Буття”, тобто
назву першої книги, перекладеної з грецької мови Біблії, в якій вона має
назву “Ґенеза”. Ніяких певних відповідей на питання про те, чому
“ґенеза” стала “буттям”, як і те, що є “буття” – чи це іменник, що
означає певний предмет, чи це дієслово, котре виражає існування, чи це
дієприкметник, що означає стан наявної предметності, – словом, ніяких
вагомих аргументів замаскована під філософію офіціозна філодокса не
пропонує.
Проте ця логіко-структурна невизначеність не заважає свавільному
тлумаченню будь-якої із трьох вищенаведених назв анонімної
субстанції, як мислиться органічною та механічною одночасно.
Причому якщо припускається, що субстанція органічна, тоді
стверджується, що вона розвивається так само, як розвивається всякий
організм. Люди визнаються частками субстанції, через що зображуються
як специфічні жертви невідворотного розвитку. “Україна стоїть перед
прірвою загальної кризи; треба зробити ривок вперед!” – такі за змістом
заклики зустрічаються в публікаціях прибічників “органічного
розвитку”. Коли ж одночасно припускається також і те, що субстанція є
механізмом (причому держава – це нібито “апарат” із “природним
механізмом”), то гадається, що дійсність перетворюється завдяки
боротьбі протилежностей, запереченню заперечення і переходу кількості
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в якість (останнє взагалі неможливе, бо ніяке число ніколи не
перетворюється у якусь властивість).
Люди в ракурсі такого світобачення повинні перебувати в ситуації
перманентної конфронтації. Вони мусять боротися між собою (“життя”
– це боротьба “проти бідності”, “проти інфляції”, “проти беззаконня”,
“проти олігархів” і т.д. ), досягаючи при цьому “позитивних зрушень”.
Разом люди мають весь час щось робити, створюючи якийсь аморфний
“валовий внутрішній продукт”. Річ у тім, що це такий віртуальний
(фіктивний) “продукт”, у межах якого однаково цінними є і
виробництво, і раціональна торгівля, і паразитуюча на всьому цьому
спекуляція та навіть рекет, бо злочинність також нібито є важливим
учасником
створення
“валового
продукту”.
Отже,
сучасне
українознавство має брати до уваги, що навіть теперішня форма
капіталізації України, тобто приватизація і встановлення влади
нинішньої фінансово-банківської системи аргументуються переважно
марксистсько-ленінськими, переважно політекономічними, вимогами
“економічного базису”, згідно з якими “заводи – робітникам”, “земля –
селянам”, “бандитам – тюрми”, а “банкірам – банки”.
Розробляючи проблеми українознавства в умовах сьогодення,
потрібно брати до уваги як загальну невивченість статусу України в
СНД, а також і той факт, що в середовищі вихованої в радянські часи на
основі “діамату” і “морального кодексу будівника комунізму” керівної
промислово-політичної верстви домінує денаціоналізований механікоорганіцистський світогляд. Причому цей світогляд доповнюється
смердо-холопською інтерпретацією героїчної, отже, зразкової,
особистості. Як свідчить зміст розділу “Мій герой” книжки кандидата
технічних наук і почесного професора багатьох університетів Л.Кучми
“Україна – не Росія”, справжнім героєм потрібно вважати не стільки
вільну творчу індивідуальність, скільки людину, спроможну побільше
випрохати для себе і для свого оточення у зарубіжної, головним чином у
російської, влади різного добра1.
Іншим актуальним питанням сучасного українознавства залишається
потреба внести ясність стосовно “пошуку національної ідеї”. Питання,
на нашу думку, тут полягає в тому, на засадах якої – німецької чи
української – філософії визначатиметься зміст національної ідеї. Так, з
погляду Л.Барановича, Г.Кониського, Г.Сковороди, П.Куліша,
П.Юркевича та інших українських філософів різних поколінь, ідея
(образ) в екзистенціально-антропологічному плані виражає рід, тип та
спосіб буття людей, які утворюють даний народ. Одночасно в німецькій
філософії, котра поширювалася по всій (східній і західній) території
України із ХVІІІ ст., зокрема, у творах І.Канта, Й.Фіхте, Г.Гегеля,
Л.Фейєрбаха, К.Маркса тощо, як і в роботах сучасних авторів – К.Апеля,
Ю.Хабермаса та ін., ідея інтерпретується як мрія, як майбутнє або мета,
як “регулятивний ідеал” Е.Бернштейна і К.Каутського, запозичений у
них теперішніми українськими прибічниками соціал-демократії
1

Див.: Кучма Л. Україна – не Росія. – М.: Время, 2004. – С. 77-84.
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(Л.Кравчук, В.Медведчук, Г.Суркіс тощо). Тобто в німецькій філософії,
котра, з погляду німецького філософа кінця ХІХ ст. Ф.Ніцше, є “по своїй
суті – підступна, прихована теологія”1, а на думку “молодих німецьких
інтелектуалів єврейського походження” ХХ ст., необхідно вбачати “у
німецькій філософії заміну релігії”2. Специфіка ототожнення філософії з
релігією проявилася, крім усього іншого, в тому, що із поняттям про
ідею пов’язується не екзистенціально-антропологічний зміст, а
проективно-прогностичні функції мислення людини без гарантій, що
проект має раціонально-предметний зміст і що він здійсниться.
Методологічно це означає, що відмінності в розумінні ідеї
визначатимуть
різну
змістовну
наповненість
українознавства
Спираючись на перспективізм німецької філософії, від якого на Заході,
зазначав І.Франко на початку, а Р.Рорті про таке ж твердив у кінці
ХХ ст., відмовилися ще у 70-ті роки ХІХ ст., українознавство може і
тепер вдаватися не до вирішення питань національного самопізнання, а
намагатиметься “шукати” національну ідею на дорогах численних
фантазій. Адже “шукання” національної ідеї є не що інше, як показник
нерозуміння або ж ігнорування того встановленого в українській
філософії факту, що, крім усього іншого, Україна – це слово, котре
означує і виражає конкретну ідею. Зміст України як ідеї є особливим
соціокультурним комплексом самобуття людей, котрі утворюють
українську націю в межах державно обмежованого простору нашої
планети. Опертя на засади української філософії, таким чином,
спрямовує національне самопізнання не на манівці словоблуддя навколо
“будівництва суспільства згідно з ідеєю”, а на осягання скрути і
проблемності української дійсності, котру необхідно уважно і
систематично вивчати та соціокультурно відтворювати.
Доцільно разом з тим спеціально підкреслити, що українознавству,
при дослідженні питань національного самопізнання, доводиться
стикатися також із новітніми міфологемами теперішнього промисловополітичного панства. Наприклад, у публікаціях деяких поважних
політиків, що розповсюдилися в Україні і за її межами багатотисячними
тиражами (наприклад, книжка Л.Кучми “Україна – не Росія”), можна
зустріти твердження, що українці в складі Російської держави не
вважалися підневільним колоніальним народом, бо разом із росіянами
(“русскими”) вони утворювали, мовляв, частину імперсько-владної
структури, котра панувала над іншими народами. Стверджується, що
багато проблем соціокультурного змісту нагромадилося в Україні не
внаслідок царських репресій та радянсько-комуністичної політики
денаціоналізації, а нібито виключно через недоліки у методиках
національної самоідентифікації. Проводиться і досить підступна

1
Ницше Ф. Антихристианин. Опыт критики христианства // Сумерки богов. – М.:
Прогресс, 1990. – С. 25.
2
Зубрицька М. Любов до Світу: філософська антропологія Ганни Арендт // Арендт
Ганна. Становище людини. – Львів: Літопис, 1999. – С. 9.
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міфологема, що українська культура хоч і багата, але багатою вона
стала, мовляв, внаслідок набуття “імперської” версії тощо1.
Отже, сучасна українська екзистенціальна ситуація загалом дає
підстави для висновку про те, що вирішення питань національного
самопізнання було і залишається наріжним для українознавства.
Одночасно українознавство виконує також методологічну функцію в
процесі національного самопізнання. Тобто воно не тільки осягає
українську екзистенцію, а є одночасно засобом її дослідження.
Дане твердження потребує деяких уточнень. Суть у тому, що
методологія не тотожна “теорії”. Тобто методологія не дорівнює
викладу певної сукупності правил діяльності з речами або ж описові
процедур прийняття практико-юридичних рішень (державних законів,
постанов влади тощо), отже, не є інструментом забезпечення
імперативних дій. Такий інструмент може мати смисл тільки в межах
такої символіко-понятійної системи, котра створює загальнозначущу
для даної нації підставу й спосіб розуміння (“менталітет”) того, що і як
діється на території проживання та за її межами. Така система, спосіб
пізнання й тлумачення, тобто методологія, ніколи не створюється
якимсь “авторським колективом”.
Йдеться про те, що методологія не є певною доктриною (ідеологією),
філософією (вченням про світобуття на засадах мудрості), моральним
повчанням тощо. Вона є не що інше, як загальносуспільний
інтегративний інформаційно-смисловий комплекс, що виробляється
завдяки міжособовому та міжінституціональному спілкуванню. Тобто
методологію формують усі разом ті, хто створює знання та означує
явища і процеси; хто сприймає, поширює й переробляє (переосмислює)
знання; хто вивчає й аналізує процеси створення, обміну і переробки
знань в інформаційно-пізнавальній системі суспільства. Отже,
методологію не утворюють “точки зору”, різні міністерські
“положення”, політичні й державні програми або міфорелігійні
настанови.
Методологія – це комплекс соціокультурних (понятійносимволічних) тенденцій, у межах яких люди пізнають, філософствують і
фантазують, єднаються в національні суспільства, вибудовують
взаємодії із стихійно-природним довкіллям та з іншими спільнотами.
Українознавство в такому разі слід розуміти як одну з багатьох
функціонуючих у світі методологій, що забезпечує тотожність
життєдіяльності однієї із відомих спільнот – українського народу. Через
це українознавство постає також специфічною системою світогляднонаукової діагностики, що встановлює критерії “українськості”, а тим
самим належності явищ, подій, речей до української культури. Адже
саме належність до культури є одним із основних способів
самоідентифікації людей на планеті.
Варто наголосити ще й на тому, що будь-яка методологія
національного самопізнання, у тому числі й українознавство, має
1

Див. : Кучма Л. Україна – не Росія. – С. 48-71.
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людинознавчий (гуманістично-антропологічний) і суспільнознавчий
зміст одночасно. Це означає, що українознавство не може ґрунтуватися
на довільних символіко-понятійних засадах. Точніше, вона не може
спиратися на віру, якою пропонують керуватися в методології
соціального пізнання К.Поппер, К.Ясперс, Дж.Сорос та інші західні
вчені. Річ у тім, що віра хоч і висловлюється та раціоналізується, але
предметно нічого не стверджує і не заперечує. Тому віра не буває ні
істиною, ні хибною. Вона, отже, не дає людині ніякої впевненості в
достовірності, і тим самим у змістовній сталості знань про національне
існування, у тому числі й про українську дійсність.
Таку сталість людям надають не сперті на віру догми, а лише знання
архетипів соціокультурного самовідтворення українського народу.
Архетипи в даному разі – це не міфоархаїчні образи К.Юнга, що
відтворюються у сновидіннях як структуралістичні марення, а
“першообрази” Г.Сковороди, котрі відтворюються в національній
культурі. Змістовно вони постають як сталі й неуникні схеми та
визначники ставлення людей до довкілля і своїх відносин, до таких
фундаментальних цінностей, якими є Батьківщина, нація, її культура,
традиції, природні засади життя тощо. Заодно опора на архетипи
соціокультурного самовідтворення означає, що українознавство, як
методологію національного самопізнання, необхідно розробляти,
ураховуючи плюралізм властивих українській культурі архетипів.
Методологію, отже, навряд чи доцільно ґрунтувати на лінійності
теолого-провіденціального перспективізму, згідно з яким у світі і в
національно визначеному суспільстві “все тече”. Адже з ІІ пол. ХІХ ст.
українознавство набуло наукового статусу саме тому, що вийшло з-під
церковно-теологічної опіки. Ініціатори наукових українознавчих студій
(П.Куліш, В.Антонович, М.Драгоманов та ін.) стали звертатися прямо до
плюралізму подій і фактів українського буття, а не до їх теологопророчого “об’явлення”. Причому бралося до уваги, що в межах
однолінійності перспективізму національна ідея завжди постає
ілюзорним “кінцем”, що символізує майбутнє, тобто “неіснуюче
існування”. Адже майбутнє, на відміну від прийдешнього, – це сфера
гадок і фантазій, тому що майбутнє може бути, а може й не бути, а
прийдешнє – це необхідне “наступне”.
До того ж варто брати до уваги, що коли твердять нібито “все тече” в
майбутнє і, отже, нібито все розвивається, тоді слід визнавати, що кожне
твердження в будь-яку безкінечно малу мить виражає українське життя
правильно і неправильно, тобто абсурдно. Внаслідок цього виникає
питання й до українознавства: якщо воно претендує на статус
методології розвитку національного самопізнання, то чи спроможне
триматися якогось сталого змісту?
Суть у тому, що українознавство – це феномен української культури,
що має соціально-філософський і суспільно-науковий зміст. Так, воно
включає в себе інформацію про осмислену сукупність подій, явищ і
фактів, котрі мали або мають місце в цілком конкретному
етнокультурному і геополітичному комплексі, вираженого ідеєю
“Україна”. Але якщо вимога осмисленості не виконується, тобто
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стверджується, що подія одночасно була “такою” і “не такою”, тоді
знання замінюватиметься симулякром. Виготовлення симулякрів є
типовим виявом балаканини, тобто розмови “ні про що”. Балаканина
якраз специфічна тим, що нічого не означає і не виражає в предметності,
за винятком тимчасового емоційно-почуттєвого стану говоруна.
Витлумачуючи українську дійсність з точки зору принципу “все
тече”, слід визнавати пізнання (самопізнання) інформативно релятивним
і негативним. Заодно це веде до заперечення фундаментальності
українознавства. Отже, до ігнорування того безперечного факту, що
воно є вченням, котре пояснює особливості життя (історії) українського
народу в своєму екзистенціальному світі, як і те, чим є Україна для
всього світу. Українознавство якраз і особливе тим, що інтегрально
виражає поступ знання від форм, онтологічно пов’язаних із
конкретними подіями та речами в Україні, до проективно-гіпотетичних
форм, котрі завбачають події у світі, орієнтуючись на зміст України, як
ідеї.
Разом з тим твердження про те, що українознавство постає як
методологія самопізнання українського народу, потребує ще кількох
важливих уточнень. Зокрема, це стосується питання про співвідношення
структури українознавства та структури національного самопізнання.
Адже якщо українознавство вичерпує зміст національного самопізнання,
то воно є цілісною (тобто завершеною) науково-філософською
системою знань. Оскільки ж у літературі справді зустрічається думка,
що українознавство – це цілісна система, то виникає питання про те,
якою мірою виправдане тоді існування ще й окремих наук про
український народ, якими, скажемо, є історія чи географія України,
українська політологія, етнографія, соціологія, граматика української
мови тощо?
Вишукуючи аргументовані відповіді на згадані вище питання, знову
стикаємося із багатьма труднощами. Насамперед із тим фактом, що
початки українства, як і початки існування усіх теперішніх народів
планети, перебувають, так би мовити, у мороці націєтворення. Тобто
якщо в межах емпірико-політичного “тепер” нація може фіксуватися
документально як особливий суб’єкт світобуття, котрий нібито
належить до чуттєво осяжних об’єктів пізнання, то для філософськонаукового дослідження нація не є категорією очевидною.
Підтвердженням цього є тривала дискусія вчених, наприклад, про
етногенез українського народу, знання про який містить чимало
розривів та суперечливих фактів. Тому всі твердження про те, що
українознавство функціонує як “цілісна система” означає, що воно
змістовно повне, отже, що всі компоненти українознавства встановлені,
відомі й усталені.
Проте думка про цілісність українознавства, тобто про його
завершеність, є великим перебільшенням. Лише та обставина, що
початки українства прикриті “сутінками буття”, а знання про українство
має чимало розривів і суперечностей, усунення яких потребує тривалих
досліджень, іноді без мізерної вірогідності на успіх, означає, що
українознавство – “відкрита” система знань. Ця відкритість, і тим самим
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незавершеність, пов’язана не тільки з відсутністю значної частки
достовірної інформації про етногенез українців. Відкритість
українознавства пов’язана також із тим, що воно одним своїм кінцем
упирається, по суті, в різноманітні міфопоетичні уявлення українців про
себе, як про народ, а другим –у філософське осягання українців в
їхньому регіональному і планетарному становищі з точки зору
україноцентризму. Тому в пізнавально-інформативному плані (адже
існують також економічний, політологічний, етичний та інші аспекти)
структура українознавства в основному складається з кількох
інформативних частин.
Насамперед це повсякденний, буденний рівень українознавства,
котрий спонтанно виробляється і так само спонтанно набувається у
формах анонімного (“безавторського”) міфопоетичного освоєння й
осягання (привласнення) форм життя українського народу. Таке
освоєння хоч і здійснюється окремими людьми, але досить хаотичне,
ірраціональне, по суті, є сумішшю уявлень про дійсне і вигадане.
Наступним, з точки зору складності й упорядкованості, можна вважати
фрагментарно систематизований рівень українознавства. Даний рівень
представлений сукупністю різних наук про Україну й про український
народ, хоча поняття цих наук іноді зовсім не співпадають між собою.
Мається на увазі предметне розмаїття наук про український народ і
місце його проживання, у межах якого поняття про географію
розселення українців не мають нічого спільного, наприклад, із
поняттями про основи й особливості моралі (звичаєвості) українців.
Виділяти
потрібно
також
філософсько-теоретичний
рівень
українознавства, у межах якого формується категоріальна мережа
знання про спосіб життя українців у світі. Зрештою, необхідно виділяти
також навчально-виховний рівень, в межах якого українознавство
адаптоване до потреб відтворення у навчальних установах уже
існуючого знання про український народ.
Звичайно, виділені в даному випадку рівні українознавства
взаємопроникні і дещо умовні. Проте між ними є відмінність не тільки з
погляду на достовірність інформації, але ще і в тому розумінні, що не
кожен із них може функціонувати як структура, що цілеспрямовано
забезпечує національне самопізнання і соціокультурну тотожність
українства. Такою структурою, власне, спроможна бути лише
філософська складова українознавства, тобто – українська філософія.
Адже на український народ можна подивитися по-різному: з точки зору
лібералізму чи комунізму, монологічної діалектики Г.Гегеля чи
логічного позитивізму Л.Вітгенштейна, з погляду християнства чи
постмодернізму і т.д. Проте сам себе український народ може адекватно
пізнавати тільки на підставі власної філософії, котра створює
відповідний понятійний лад, необхідний при проясненні світового
статусу українства й специфіки присутності в межах цього статусу
українського соціокультурного світу.
Усе це означає також, що українознавство не виключає необхідності
багатьох наук, котрі вивчають Україну, але в своєму методологічному
аспекті воно не співпадає із структурою національного самопізнання. По
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суті, структура національного самопізнання в найзагальнішому
розумінні включає в себе вирішення трьох питань, котрі були в центрі
наукових досліджень раніше і тепер. Насамперед це питання “Хто такі
українці?”, що прояснювали П.Куліш, М.Драгоманов, М.Грушевський, а
в наш час – Ю.Шилов, О.Пріцак тощо. Другим, очевидно, слід вважати
питання “Як бути українцем?”, котре опинилося в центрі досліджень
М.Шлемкевича, В.Липинського тощо, а в наш час – у працях
П.Кононенка, А.Погрібного, Г.Філіпчука й інших вчених. Зрештою,
третім питанням, що задає структуру національного самопізнання,
необхідно вважати питання “На що спроможні українці, проживаючи
серед народів планети?” Дане питання останніми роками досить
успішно досліджують І.Дзюба, Т.Гунчак, М.Михальченко та інші
автори.
Одночасно це означає, що самопізнання в структурі українознавства
розглядається як процес, що має складний і суперечливий зміст. Адже
по-різному можна розуміти українство “із середини”: на рівні
міфопоетичної повсякденності, на рівні тієї чи іншої українознавчої
науки, на рівні філософської теорії чи на рівні підручника з
українознавства. Проте в тому випадку, коли йдеться, що
українознавство є методологією національного самопізнання, передусім,
мається на увазі, на нашу думку, що цей методологізм концентровано
проявляється на рівні функцій української філософії. Саме вона в
структурі українознавства виробляє ту логіко-раціональну систему, на
підставі якої самобуття українського народу осягається “для себе” серед
інших народів світу.
Завершуючи аналіз, зазначимо, що тема змісту і функцій
українознавства, як методології національного самопізнання в умовах
формування інформаційного суспільства, – досить важлива з огляду на
фундаментальну роль українознавства в конституюванні сучасної
української культури та дослідженні й використанні її здобутків.
Систематичні дослідження в цьому напрямку розпочалися, по суті,
тільки разом із створенням Інституту українознавства МОН України.
Хоча в цій справі зроблені лише перші кроки, проте вони переконливо
засвідчили
про
потужний
науково-філософський
потенціал
українознавства, цілком спроможний виконувати методологічну
функцію стратегії націєтворення в Україні в умовах розгортання
постіндустріальної цивілізації.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Баранівський В.Ф. (Київ)
РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ
В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА
ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
У статті висвітлюється роль релігії в системі українознавства.
Наголошується, що українознавство має співпрацювати з тими
українськими церквами, які щиро підтримують українців та їх державу.
Перш за все, є бажання і необхідність підкреслити велике значення
творчої діяльності людей – істинних патріотів України, котрі
створювали основи “Українознавства”, а також і тих, хто сьогодні
вдосконалює та доносить його до широкого загалу громадян України та
за її межами.
Українознавство, у найбільш широкому розумінні цього поняття, це
– дійсно філософія, методологія суспільного розвитку, державотворення,
системи освіти, виховання українського народу. І для обґрунтування
цього непотрібно будь-яких надзвичайних доказів. Головним із доказів є
– без знання та усвідомлення історії, культури, духовності українців
неможлива побудова України, як дійсно шанованої у світі незалежної
держави.
Як відомо, на сьогодні “Українознавство”, як у цілому й Україна,
переживають нелегкі часи свого розвитку та сприйняття. І тут не слід
ідеалізувати обставини. Це небезпечно. В Україні та за її межами є ще
багато сил, які явно чи таємно виступають проти її самостійності та
духовного національного відродження. Переконливими проявами дії
таких сил є, зокрема, важкий стан утвердження української державної
мови в суспільстві, наявність міжконфесійних конфліктів тощо.
Глибокий та об’єктивний аналіз стану справ у нашому суспільстві
показує, що воно, на жаль, іде по шляху накопичення серйозних
конфліктних ситуацій, які можуть призвести до негативних наслідків у
справі українського відродження.
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Найбільш серйозні конфлікти, що несуть загрозу українській
державності, визрівають у духовній сфері суспільства. Перший із них,
як на нашу думку, виникає в системі формування національної
самосвідомості українців, громадянської свідомості усього населення
України. Надто затягується процес перетворення українців у політично
свідому націю, що є неможливим без знання своєї історії, культури,
мови. На сьогодні ж ми бачимо низький рівень історико-політичної
культури та свідомості українців, засилля російської та західної
культури в Україні. Особливо небезпечним для українського
відродження є зросійщення українського населення. Глибоко аналізуючи
стан та процес розвитку масової свідомості, духовності громадян в
Україні виникає думка, що реальна політика керівництва Української
держави, Верховної Ради, уряду поки що спрямована на те, щоб загнати
українське суспільство в глухий кут національно-державного
самознищення (немає належної підтримки української культури, мови,
церкви, видавничої справи тощо). На наш погляд, помилковою є думка
певних політиків про те, що тільки економіка вирішить проблеми
незалежності України. Тільки духовність людей, їхній беззастережний
патріотизм – саме ці чинники можуть бути надійною та головною
запорукою міцності Української держави. І в цьому питанні
“Українознавство” як система знань, поглядів, переконань, як навчальна
дисципліна має відігравати надзвичайно велику позитивну роль.
Надзвичайно важливим джерелом конфлікту в українському
суспільстві є проблема міжконфесійних відносин. Парадоксальним є те,
що держава значною мірою сама спонукає розвитку проблем у
суспільстві на міжконфесійному ґрунті. З одного боку, прийнято
демократичний закон “Про свободу совісті та релігійні організації”, який
надав право усім громадянам України вільно визначати своє ставлення
до релігії та церкви, а віруючим вільно створювати свої релігійні
організації, згідно з чинним законодавством. І це призвело до певних
наслідків. В Україні нині діють 21.843 релігійні організації, у тому числі
21.134 громади віруючих 80 церков, конфесій, течій та напрямків
(станом на 01.01.1999 року). Найбільше релігійних організацій
нараховують: Українська православна церква (Московський патріархат),
Українська православна церква (Київський патріархат), Українська
автокефальна православна церква, Українська греко-католицька церква,
Римо-католицька церква. Окрім того, є значна кількість релігійних
організацій протестантської та інших конфесій, течій та напрямків. Ми
часом навіть пишаємося такою статистикою. Але чи розуміють наші
політики, державні мужі всі можливі наслідки такого процесу? Чи
розуміють вони, що кожна релігія, конфесія несуть в українське
середовище певну культуру, мову, традиції, звичаї, національнополітичні орієнтації. Наприклад, УПЦ (Московського патріархату),
згідно зі своєю філософією, спрямована на Мосвку та злуку з нею,
особливості її вчення та культу мають російське «забарвлення». А тому,
утримуючи в своїх руках більшість приходів, УПЦ (Московського
патріархату) виховує у відповідному дусі населення України. Формально
погоджуючись із законами Української держави, священнослужителі цієї
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церкви та їх прибічники проводять активну пропагандистську роботу
проти пастирів та віруючих дійсно українських церков, обзиваючи їх
“єретиками”, “розкольниками”, сіють зневагу до України та українців,
переконуючи віруючих, що такої нації як українці ніколи не було і бути
не може, що українська мова – це мова “мужицька”, всіляко пропагують
російську мову тощо. Не треба бути великим “пророком”, щоб не
зрозуміти, на чию користь працюють такі проповіді. Разом з тим, саме
цій церкві поклоняється багато із наших можновладців. А сама ця церква
дуже часто вручає свої нагороди певним діячам, керівникам силових
структур, певних учбових закладів, бізнесменам, податківцям. Зокрема,
останнім, – чи не тому, щоб великі прибутки цієї церкви не були
помічені та відраховані до бюджету держави.
Історія становлення української державності має переконливі
свідчення, як поводилися з українцями та їх православ’ям імперська
російська влада, російська церква. Тільки у XX ст. Українська
автокефальна православна церква двічі робила спробу відродитися (у
роки гетьманщини та радянської влади), але завдяки безпрецедентному
тиску російської церкви, з одного боку, та відсутності підтримки з боку
влади – з іншого, УАПЦ припинила свою діяльність, а багато
священнослужителів за часів радянської влади було репресовано чи
просто знищено. Є й інші приклади тиску на українців та її православ’я,
зокрема, з боку Польщі та католицької церкви. Протягом століть
збройний захват українських земель супроводжувався “культурною
зачисткою” – переслідувалася українська православна церква, українська
освіта, мова, здійснювалася насильницька полонізація українського
населення. Так, тільки в червні та першій половині липня 1938 року
поляки здійснили масове знищення православних церков на Холмщині й
Підляшші. При цьому акція знищення була організована й проводилася
органами польської державної адміністрації1.
Надзвичайно великий збиток українству, духовності українського
народу принесла жорстока політика по відношенню до України з боку
Московії, а потім Росії. Протягом століть російське самодержавство та
його вірна служниця – церква робили все, щоб знищити, знівелювати
українську культуру, духовність, мову. І на сьогодні, Російська
православна церква відіграє важливу роль у руках російських
державотворців щодо захисту інтересів Росії. Так, у підписаному
Президентом Росії указі “Про національну безпеку”, висувається ідея
духовної безпеки Росії, йде мова про духовні кордони, які самозрозуміло
окреслюються і збігаються, з одного боку, з територією колишнього
Радянського Союзу, а з іншого боку – з т.зв. “канонічною” територією
Російської православної церкви2.
Україна ж, українська нація ніколи й нікого не переслідувала, не
принижувала інші нації, їхню культуру, релігію тощо. Але вона має
1
Власовський І. Нарис історії Української Православної церкви: У 4-х томах, 5 кн. /
Гол. редактор: С.Головко. – К.: Либідь, 1998. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 149.
2
Юраш А. Автокефальний парадокс: Українські церкви в контексті національної
безпеки // Політика і культура. – К., 1999. – № 3. – С. 22.
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право в особі своєї держави на захист культури, мови та церкви. З огляду
на історичний досвід, сьогодні є дещо дивною короткозорість,
безпринципність певних наших політиків, державних мужів по
відношенню до справ релігії та церкви в суспільстві. Президент держави
Л.Кучма все ж бачить складність ситуації, постійно нагадує про
необхідність створення Єдиної Української помісної православної
церкви, але, на жаль, ми не бачимо рішучої підтримки цьому в інших
державних структурах, не бачимо реальних заходів влади щодо
підтримки створення такої церкви в Україні. А саме за умов створення
такої церкви ми зменшимо духовну, культурну, а також і політичну
залежність від Росії, створимо кращі умови для духовного відродження
українців, сприйняття філософії українознавства. Слід мати на увазі
також і те, що й інші нетрадиційні для українців релігії та церкви далеко
не всі слугують інтересам українського національного відродження.
Виникає запитання: яке відношення мають зазначені релігійні
чинники до українознавства та системи освіти в цілому? Саме
безпосереднє. Уже підкреслювався негативний вплив певних релігійних
конфесій, церков на українське відродження. Від релігійної ситуації в
Україні прямо залежить поширення та ефективність сприйняття
українознавчих дисциплін. Звичайно, й саме українознавство має
серйозно враховувати релігійні чинники. Система українознавства
повинна активно та переконливо показувати дійсну роль релігії та
церкви в суспільстві, активно підтримувати дійсно українські церкви та
ті, що щиро підтримують Українську державу та її народ. Деякі з
сучасних українських церков, часто прикриваючись уставною
фразеологією, насправді сіють розкол, ворожнечу в українське
суспільство, зваблюють людей, особливо молодь від дійсно української
культури, від активної діяльності громадян української держави.
Українознавство в єдності з іншими науками має аналізувати стан
справ у суспільстві та своєчасно давати пропозиції вищим державним
органам, політичним, державним та громадським структурам на місцях,
щодо прийняття певних рішень, заходів для оптимізації процесу
розвитку та зміцнення української нації, українського народу та його
державності.
При визначенні своїх методологічних підходів українознавство як
філософія та ідеологія національного виховання має виходити з того, що
саме національні (а не релігійні інтереси певних конфесій, віруючих) є
первинними, головними в державній та культурній політиці. Саме такий
підхід забезпечить національне відродження, єдність та процвітання
суспільства.
Щодо взаємовідносин релігійних чинників та вищої школи, то вони
значною мірою вже проявляються через відносини українознавства до
релігії та церкви, певних її конфесій та напрямів.
Відносно системи освіти в Україні, зокрема вищої, то відомо, що
церква проявляє постійну зацікавленість щодо введення богословських
(теологічних) дисциплін у навчальний процес, пояснюючи свої
домагання необхідністю підняття рівня духовності української молоді.
Але яку “духовність” несуть українському суспільству певні конфесії ми
42

Україна – освіта

вже на деяких прикладах показали вище. Реальна ж картина значно
складніша. А тому в Українській державі має твердо виконуватися
вимога Конституції, згідно з якою церква відокремлена від держави і
школа від церкви. У вищих навчальних закладах має вивчатися
релігієзнавство, що дає повний обсяг наукових, об’єктивно виважених
знань про релігію, про різні релігії, про їх місце та роль у системі
духовних цінностей суспільства.
Релігієзнавчу освіту не слід ототожнювати або підміняти
богословською (теологічною). Остання, як і атеїстична, є світоглядно
неплюральною, а водночас ще й конфесійно зорієнтованою. Ми
підтримуємо думку фахівців з релігієзнавства Інституту філософії НАН
України ім. Г.Сковороди (зокрема, професора А.Колодного), котрий
вважає, що організація богословської освіти в системі державних
навчальних закладів суперечить принципам світської освіти,
відокремлення церкви від держави і державної школи від церкви,
спричинить до подальшого загострення суперечок і конфліктів на
світоглядному й конфесійному рівнях, оскільки у державних школах та
вузах навчаються віруючі різних конфесій, а також ті, хто не сприймає
релігії взагалі1.
Саме релігієзнавче виховання важливе у плані долання тих
міжконфесійних конфліктів, які хвилюють суспільне життя України.
На жаль, як на нашу думку, у сучасному українському суспільстві є
певні відхилення, збочення, непорозуміння та безвідповідальність у
відносинах з церквами, що певною мірою порушують принцип
світськості держави, відокремленості школи від церкви та церкви від
держави. Це проявляється, зокрема: у релігійних проповідях, що
здійснюються засобами масової інформації; освяченнях, релігійних
відправах, благословіннях, що здійснюються церквами по запрошенню
державних, освітянських структур та окремих діячів; і насамперед для
проведення зі студентами (слухачами, курсантами військових і
міліцейських учбових закладів), часом проти їх особистого бажання.
Звичайно такі “заходи“ неоднозначно сприймаються їх учасниками,
здійснюють неоднозначний вплив на молодь. Комусь із сучасних
керівників такі “заходи” здаються вагомими і навіть модними. Але дуже
часто за такими спробами проглядається елементарна відсутність чи
недостатність національної свідомості та гідності, гуманітарної
культури, нерозуміння реальних законів та закономірностей становлення
й розвитку процесів національного державотворення, ролі та
можливостей системи вищої школи, українознавства у вихованні
української молоді – майбутнього Української держави.

1
Філософія освіти XXI століття: проблеми і перспективи // Зб. наук. праць. – Вип. 3: Матеріали
Всеукраїнської наук.-метод. конф. “Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та
перспективи”. – К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – С. 219.
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Філіпчук Г.Г (Київ)
СКРІЗЬ, ТАМ ДЕ ІСНУЄ ЖИТТЯ, Є ВІЧНЕ:
ДІТИ І ПЕДАГОГІКА
(деякі аспекти філософії української освіти)
У статті розглядаються проблеми розвитку сучасної освіти,
необхідності впровадження у її зміст українознавчих цінностей у зв’язку
з інтеграцією України в європейський освітній простір.
У цій складній сфері, діючій за схемою “Людина – людина” дуже
важливо, як зазначав Ш. Амонашвілі, не продукувати поганих думок.
Оскільки творіння добрих ідей – захист для особистості і суспільства.
Цей процес є універсальною потребою для безперервної модернізації
освіти, мета якої – якість освіти. Сьогодні практично немає країни, де
вчені й практики, парламенти й уряди були б задоволені станом
освіченості й вихованості нації. Світ дедалі більше уніфікується в
розумінні, що у ХХІ столітті основними конкуруючими чинниками між
державами й народами ставатимуть освітньо-наукові системи. Від рівня
їх розвитку залежатиме прогрес і безпека людства. І те, що ЮНЕСКО
проголосило нинішнє століття “століттям освіти” є тому
підтвердженням.
Президент одного з токійських університетів так оцінює ситуацію:
“Із завершенням холодної війни розпочалася нова війна науково-освітніх
технологій у глобальному масштабі. Лідери націй усвідомлюють їх
ключовий потенціал, а тому максимально сприяють удосконаленню
університетської й шкільної освіти, розширюють науково-дослідницьку
діяльність, залучають молодь до науки і техніки...” Як приклад, Японія
збільшила кількість університетів у 3 рази, Південна Корея довела їх
кількість до 120, при цьому створюючи умови для одержання всією
молоддю вищої освіти. Людський капітал стає вже не головною
складовою економіки країни, а основним національним багатством.
Ці тенденції не можуть не впливати на реальний український
науково-освітній простір, розвиток педагогічної науки. Нові національні
й глобальні реалії потребують якісно модернізованої освіти, а вона
потребує нових технологій, ідей, підходів. Очевидно, що
найдосконаліших сучасних науково-педагогічних концепцій недостатньо
для поступального розвитку освіти, оскільки необхідний системний
інтегральний вплив політичних, правових, соціальних, культурних,
економічних, інформаційних, психологічних факторів.
Адже реформи реально здійснюватимуться тоді, коли освіченість і
вихованість у суспільстві ставатимуть моральною й економічною
категорією, внутрішньою мотивацією особистості. На державному рівні
важливо долати стереотип, що освіта і наука в Україні будуть
пріоритетами тоді, коли вона перебуватиме на шляху економічного
достатку. Необхідно усвідомити, що без якісної освіти неможливо
забезпечувати економічний підйом. Слід добре знати, скільки коштує
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інтелект не лише на ринку освітніх послуг, а й на світовому ринку праці.
Тому для нас суспільн значимою проблемою є не лише підготовка
освічених людей, а й згубна для України “міграція розуму”.
Прогнозується, що якщо створення умов на інтелектуальному ринку
праці істотно не покращиться і статус інтелекту в країні буде заниженим,
то Україна в перспективі втратить більше 120 мільярдів доларів від
в’їзду за кордон освічених людей (Росія – біля 500 млд.)
Саме завдяки інтелектуальному потенціалу Україна зможе перейти
від сировинної моделі в економіці до технологічної, а потім і до
інноваційної. Науково місткі технології, що є основою інноваційної
моделі, створюватимуться тільки за умов належного поціновування і
підтримки, зокрема державою, науки і освіти. Тоді, можливо, коли
домінуватиме інноваційна модель, 1 кг продукції виготовленої в Україні,
коштуватиме не 0,1 дол., а 1 млн. дол.
Свобода, цінності демократії й гуманізму, громадянське суспільство
зумовлюють атмосферу позитивного ставлення до творчості, наукових
досліджень, інноваційної діяльності, освіти. Формувати її необхідно не
лише на рівні філософії освіти й педагогічних доктрин, а й вищою
політичною волею. Збори АПН України проходили 25.03.2005 р. – день,
коли парламент України 367 голосами прийняв зміни до бюджету.
Сподіваюся, що ця позитивна пропорція зберігатиметься в перспективі й
у ставленні вищої Української політичної влади до освіти, освіченості і
педагогіки.
Надзвичайно важливим національних завданням для нас є
інтелектуально-інформаційна компетентність. Цю проблему Рада
Європи визначила, серед соціальної, полікультурної, комунікативної,
творчої компетентності, як пріоритетну. Раніше вчитель, викладач був
головним, первинним, а часто і єдиним джерелом нової інформації.
Сучасне інформаційне суспільство суттєво змінило ситуацію.
Навчальному, науково-дослідному закладу стає дедалі важче
конкурувати, соціалізуючи молодь, в інформаційному просторі. Не лише
Інтернет, комп’ютерна техніка, але й науково-методичний фаховий
журнал, книга, періодична преса для багатьох стали важкодоступними.
Це підтверджують останні всеукраїнські соціологічні опитування. Серед
п’яти важливих для педагогів проблем, найскладнішими є гостра нестача
інформаційної техніки (60,7 відсотка опитаних) та навчального
обладнання, літератури, підручників (50 – 55 відсотків). Слід зважити,
що погіршилося і соціосередовище в контексті інформаційної
компетентності, особливо в сільській місцевості.
За останні роки закрито більше 5 тисяч бібліотек. Забезпеченість
підручниками учнівської молоді сягає ледь більше за половину, не
говорячи про їхній вибір і альтернативність. Це, безумовно, звужує
можливості розвитку творчої особистості, профільного навчання,
внутрішньої і зовнішньої диференціації. Відомий вчений К. Роджерс
говорив, що жодні знання не є гарантом успіху. Лише процес пошуку
знань створює його основу.
Компетентність учня, студента повинна формуватися з допомогою
компетентності й проінформованості педагога, професора, що стимулює
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процес
самоосвіти,
самовдосконалення
особистості.
Ключові
компетентності людини слід розвивати якомога раніше. Недарма
вважають, що розпочинати виховання слід тоді, коли дитина лежить ще
поперек лавки.
Тому, говорячи про перспективи і проблеми 12-річної освіти,
педагогічна і психологічна наука має обґрунтувати тенденції, які
характеризують не тільки навчання і виховання в ранньому шкільному
віці, але й сферу дошкілля. Адже дошкільний вік є ключовою стадією
людського життя, коли закладаються основи почуття самодостатності,
впевненості і творчості, старанності, пізнавальних умінь.
Нагадаю, що головним пріоритетом освітньої політики в
європейському просторі – розширення контингенту дітей, охоплення
дошкільною підготовкою і становлення обов’язкової “первинної” освіти.
Очевидно, якість освіти визначатиметься значною мірою розвитком
дошкільного виховання. Цей критерій буде вагомим і при розгляді
можливостей вступу України в Європейські структури.
Що відбулося за роки незалежності у цій галузі? Насамперед значно
зменшився показник охоплення дітей суспільним вихованням. Фактичне
охоплення дітей віком 3 – 6 років за даними Міністерства освіти і науки
складає по Україні лише 43,9 відсотка в Івано-Франківській області –
20,9, Львівській – 25,1 відсоток, Рівненській – 26,6 відсотка,
Закарпатській – 27,9, Волинській – 28,7. Значно гірше становище в
українському селі, що часто залишившись без дитячого садочка,
дільничої лікарні чи ФАПу, клубу, бібліотеки, а то й школи, перестало
народжувати
та
виховувати.
Напівжартівливе,
напівсерйозне
твердження, що генії народжуються в селі, а їдуть помирати до міста
поступово втрачає свою суспільну національну значущість.
Ці надважливі соціальні проблеми довкілля, сільської школи, і не
тільки, мають стати предметом загальної уваги педагогічної науки,
державної політики, громадськості.
Слід також визнати, що на вихованні молоді негативно позначається
ріст кількості асоціальних, неповних сімей. Вони дедалі менше часу
приділяють вихованню дітей. Дослідження останніх років показують, що
український батько “витрачає” на це всього 5 хвилин на добу, в Китаї –
55 хвилин, США – 42 хвилини. Еміграція, безробіття, бідність,
недооцінка ролі сім’ї як інституту виховання є не лише педагогічна
проблема, а й політична, соціально-економічна, моральна.
Відкрите громадянське суспільство, до якого ми прагнемо, потребує
як свободи інформації, відкритої економіки так і демократичної
педагогіки, для якої характерними є суб’єктність, гуманність,
людиноцентризм. Сьогодні вже недостатньо вести розмову навколо
навчання (знання), виховання (цінності), оскільки дуже важливо
приділяти увагу соціалізації (адаптації до життя) молоді. Озброїти
молодь компетенціями життєдіяльності в громадянському суспільстві,
глобальному світі – нове завдання, з яким педагогічна наука і практика
раніше в такому варіанті не зустрічалася. Освіта має зараз послугуватися
трьома головними цінностями: екоетичною (не руйнувати природу);
антропоцентричною (не руйнувати самого себе); культурологічною (не
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руйнувати, а оберігати й розвивати національну, загальнолюдську
культуру, історію, рідну мову, традицію).
Впроваджувати названі цінності в життя зможе лише вільна,
відповідальна, великодушна людина.
Педагогіка людиноцентризму не сприймає гіпертрофованого “Я”,
особистісного “его”, оскільки свобода й права особистості мають
гармонізуватися з відповідальністю як внутрішньою мотивацією.
Недарма український педагог Г. Ващенко зазначав, що свобода є
найпершим обов’язком. Тому виховання обов’язку перед самим собою,
перед сім’єю, перед державою, перед людьми є головною підвалиною
формування громадянської культури. Зберегти, збагатити моральне,
інтелектуальне, національне – ось та парадигма й перспектива творення
виховних, освітніх, соціалізаційних завдань сучасної української
педагогіки.
Мусимо зважати й на національні інтереси, і на європейські
стандарти. Шляхом порівняльного й критичного аналізу необхідно
знайти оптимальну модель розвитку науково-освітньої діяльності. Одне
з основних завдань Болонського процесу – сприяння контролю якості
освіти, розробка критеріїв та методів оцінки якості, вимагає науково
обґрунтованого механізму й об’єктивного індикатора, щоб уникати
крайнощів у підходах оцінювання й перспектив вітчизняної освіти і
науки.
Очевидно, що домінування за радянських часів політехнізму,
енциклопедизму в змісті освіти забезпечувало певні досягнення. І
сьогодні в багатьох випадках знання з природничих наук, математики,
програмування у наших учнів та студентів не поступаються зарубіжним.
У найрозвинутіших країнах (США, Англія, Німеччина, Канада та ін.)
поціновується наша підготовка, інтелект. Практично у певних
інтелектуальних сферах ми засвідчили про свою “конвертованість”. Але
чому на тлі розуму проглядається така бідність.
Причина цього явища закладена не в педагогічній сфері. Головне –
дія недосконалих політичних, правових, економічних, гуманітарних
моделей, історична спадщина й традиція бездержавності. Проте слід
критично оцінити й наявні деформації в галузі освіти і педагогічної
науки.
По-перше, наскільки розвивалася політехнічна складова, настільки
гальмувалася гуманітарна і суспільна в змісті освіти. Він не відповів ні
потребам людини, ні суспільства. Тому важко й сьогодні називати освіту
сучасною, модернізованою, реформованою, якісною, коли основні
потреби особистості не задовольняються ні в школі, ні у вузі, ні вдома,
коли не створено безпечного й соціально комфортного середовища. У
той час як для Європи питання соціалізації особистості; знання мов;
володіння
соціальними,
комунікативними,
інформаційними
технологіями; орієнтації на ринку праці; критичності мислення;
світоглядного вибору; уміння вирішувати конфлікти й прийняття рішень
стали поведінковою нормою суспільства, в Україні зазначені проблеми
лише стають чинниками уваги науковців і практиків. Навчання
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технологіям життя в громадянському суспільстві відповідає сутності
гуманітарно-інноваційної освіти особистісноорієнтованій педагогіці.
По-друге, нагальною задачею для держави, Міністерства освіти і
науки, АПН України створити умови для реалізації власного потенціалу
особистості. Агресивний або депресивний стан значної частини молоді
засвідчує, що молодь неспроможна в своїй загальній масі задовольняти
базові потреби, що призводить до розвитку “почуття застою”. Наукові
дослідження, проведені в Донецькому регіоні в 2004 році, показують, що
2/3 молодих людей не бачать перспективи свого майбутнього, лише
12,4% вірять у прогрес України, 92% негативно ставляться до
центральної влади, 80% – до регіональної. До 90% освіченої молоді, яка
виїхала за кордон, не бажає повертатися.
Що це – педагогічні, соціальні, політичні, духовні деформації,
неможливість бути самостійною особистістю. Напевно. Але які
технології мають зупинити міграцію розуму, агресивність, алкоголізм,
наркоманію? Освітні. Не зовсім. Це багаторівнева і багатофакторна
проблема. Прикро, але факт, що наша молодь вже не свариться а
розмовляє матом. Соціосередовище уніфікує поведінку юнаків і дівчат в
гіршу сторону. За десять років у Донбасі з 4% жінок-алкоголіків ця
цифра виросла більш як у 5 разів. Народна педагогіка вчить: виховуючи
хлопчика – виховують чоловіка, виховуючи дівчинку – виховують
націю.
Дуже узагальнюючим, але близьким до істини критерієм нашого
виховання, культури, благополуччя є показник неповернення освіченої
молоді на батьківщину. Адже і в Малайзії, Таїланді. Китаї забезпеченість
університетами складає 4 – 6%. Але, громадяни цих країн навчаючись за
кордоном, у більшості повертаються. В Україні навпаки – отримавши
часто і добру освіту, ми емігруємо, частіше назавжди. Очевидно, не
тільки матеріальний, а й психологічний стан спонукає до цього, оскільки
суспільство кинуло виклики, на які ні саме, ні молоді люди, ні система
освіти правильних відповідей не дали.
Тому всі соціальні інститути повинні працювати на оздоровлення й
створення такого суспільного середовища, яке є духовним і
матеріальним повітрям, без якого особистість, ні дихати ні існувати не
може.
Щодо педагогіки виховання людини, то найголовніша її сутність –
принципи природо- і культуровідповідності. Дотримуючись їх, можна
зреалізувати найвищу гармонію єдності особистісного, національного й
загальнолюдського в ієрархічній піраміді людських цінностей. І хоча
глобалізм, інтеграція, діалог культур, відкритість передбачають процеси
уніфікації освітніх стандартів, сприйняття й опанування філософії
“іншого” – людини, народу, культури, цивілізації надважливо,
передусім, пізнати своє власне “Я”. Виховання громадянина і патріота –
ось головна парадигма сучасної української освіти і педагогіки.
Входження в європейське суспільство, у освітній простір через
Болонський процес повинно посилювати українознавчі цінності в змісті
освіти. У Болонській і Сорбонській деклараціях зазначається, що
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національні особливості і загальні інтереси повинні взаємодіяти,
взаємопосилюватись.
Національні системи освіти мають відрізнятися своїми культурним і
мовним багатством, етноцінностями і традиціями.
Адже в політокультурному середовищі кожний суб’єкт буде
корисним і цікавим настільки, наскільки є унікальною й неповторною
його національна культурність.
Бо, як говорив Монтень, мудрим можна зробитися лише завдяки
власній мудрості

Зембінська Т.М., Стремоухова І.В. (Харків)
ВИХОВНА РОЛЬ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У ФОРМУВАННІ СВІДОМОГО УКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДЯНИНА
У статті розглядається питання про важливу виховну роль
українознавства у формуванні свідомого громадянина України. На
прикладах історичного минулого, художньої літератури, фольклору,
життя видатних діячів науки, культури виховується молоде покоління,
формується його національна свідомість, патріотизм, менталітет.
Головне завдання українознавства – плекання в учнівської молоді щирих
почуттів до всього українського: мови, історії, мистецтва, звичаїв,
культури, побуту, літератури. Виховуючи ці почуття, треба
передбачати основні напрями роботи. Це рідна мова, родинна
педагогіка, національна символіка, фольклорне виховання, родовід тощо.
Наука українознавство стала на грані ХІХ – ХХ століть фундаментом
відродження історичної пам’яті, особової й національної самосвідомості,
мови, культури, народної волі, а з цим – української державності.
„Українознавство” – це не просто система знань; це – уроки
(історичні, державно-політичні, соціально-економічні, релігійнофілософські, морально-етичні) досвіду віків; аналіз причин і характеру
проблем сучасності; прогноз тенденції і проектування шляхів
майбутнього. Тому – це наука інтелекту й моралі, мужності й честі,
любові до прекрасного і ненависті до потворного.
Завдання українознавства: пізнаючи образ України, трансформувати
українознавство в українолюбство, виховати українську людину,
спроможну на свідому історичну життєдіяльність в ім’я розквіту
Батьківщини.
Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття)
(1992 р.) визначила завдання реформування освіти в Українській
державі, а саме: відродження й розбудова національної системи освіти як
найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української
держави, формування освіченої творчої особистості, становлення її
фізичного і морального здоров’я, забезпечення пріоритетності розвитку
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людини, відтворення трансформації культури і духовності в усій
різноманітності вітчизняних та світових зразків. Перед освітою стоїть
завдання: виховати і сформувати національно свідоме молоде покоління,
здатне до інтеграції у світове співтовариство.
Знання українознавства допомагають пізнати себе, свій народ,
змушують задуматися над проблемами життя й долі українського
народу, процесами державотворення, впливають на формування
світобачення молоді в аурі України, на її психологічний розвиток,
допомагають розібратися в категоріях „Я і мій народ”, „Я і світ”.
Вивчення українознавства яскраво доводить необхідність знання
українського світу для сучасної молоді, щоб виховати патріотів,
пробудити гідність і національну свідомість.
Наповнення змісту предметів базового компонента освіти
українознавчими цінностями дає змогу дивитися на події, факти через
призму інтересів нації, держави, вивчати їх з позиції історичної правди,
поєднати національні та загальнолюдські цінності, формувати
свідомість, розуміння цілісної картини світу, виховувати державотворців
і давати вичерпні знання учнівській молоді про те, хто вони, яке їхнє
коріння і які вони, чому мають таке світовідчуття, а не інше, що
вплинуло на формування їхнього менталітету.
У контексті українознавства – це природа, історичний шлях народу,
економічні і політичні зв’язки впродовж віків з іншими народами,
перехрестя історичних доріг Сходу й Заходу, Півночі й Півдня.
Один із аспектів виховання – висвітлення життя і наукової діяльності
визначних природодослідників – українців. Це чесний і хоробрий
Олександр Засядько – творець перших запалювальних гранатових
бойових ракет; перші творці теорії космічних польотів Микола
Кибальчич, Юрій Кондратюк, Костянтин Ціолковський і могутній Сергій
Корольов, що підтвердив їхню теорію. Ці визначні люди за походженням
українці, нащадки славних козацьких родин.
Степан Тиманенко, Іван Пулюй, Степан Рудницький, Володимир
Вернадський, Павло Тутківський, Михайло Туган-Барановський – учені
європейського й світового рівня, природодослідники вищого ґатунку –
прагнули добра своїй Україні, черпали наснагу в глибинних пластах
української культури та Матері-Природи.
Молодь повинна знати не лише про цих визначних людей, гордитися
їхніми досягненнями, а й виховувати самоповагу і національну гідність.
Тому українознавство постає перед нами як цілісна система
самопізнання, виховання й навчання, єдності знання, любові й творення.
Головним завданням українознавства є плекання в учнів, студентів
щирих почуттів любові до України і до всього українства, шанувати
українську мову, літературу, мистецтво, історію, культуру, побут, звичаї
українського народу.
Споконвіку існувала започаткована ще нашими предками традиція
оберігати свій край і пам’ятати його звичаї та обряди. Але на жаль, вони
були забуті. І зараз, коли відроджується наша країна, відроджуються
звичаї та традиції українського народу, бо саме вони є чистим цілющим
джерелом духовності, національної свідомості.
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Українознавство є основним джерелом та дієвим засобом
утвердження в свідомості молоді почуття національної гідності за свою
історію, мову, надбання науки та освіти. Незнання історії України,
народних традицій та обрядів, погане володіння українською мовою –
ось те підґрунтя, на якому проростають паростки нігілізму. І ця
проблема стосується насамперед виховання людської особистості,
самоповаги, національної самосвідомості, без яких не може бути
справжнього, а не офіційного націоналізму.
Людина має завжди пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння,
глибоко знати історію свого народу, його мову, звичаї й традиції.
Поняття рідної мови невіддільне від думки про рідний край, батьківську
хату, материнське тепло. Мова єднає між собою різні покоління людей.
Як найдорожча спадщина, як заповіт поколінь передається нащадкам
любов до свого народу і рідної мови.
Рідна мова, історія, культура – це ті головні компоненти, без яких
повноцінне існування народу неможливе. Ось чому тоталітарна система
докладала стільки зусиль, щоб відібрати в нас людські почуття,
позбавити народ історичної пам’яті, бо лише той, хто безпам’ятний, хто
втратив свою національну духовність і гідність, буде беззахисним перед
диктатурою. Тож не дивно, що цілі покоління молодих людей виростали
без знання власної історії, без правдивих уявлень про минувшину свого
народу.
Художня література відіграє велику роль у формуванні національної
культури та історії рідного народу, спонукає молодь захоплюватися
красою й самобутнім багатством рідної землі, звитяжністю національновизвольних змагань українців, їхнім славетним минулим, злетами духу
народу. Вона також має викликати в молоді глибоке і щире прагнення
захищати світлі здобутки духовного і матеріального життя нації,
примножувати й оберігати його, продовжувати традиції роду.
Вірність Україні є ознакою національно свідомого громадянина.
Формування патріотичних почуттів означає вироблення і зміцнення
високого ідеалу служіння своєму народові, готовності до трудового
подвигу в ім’я процвітання своєї держави, прагнення бачити її
незалежною. Концепція національного виховання відзначає, що у
зміцненні патріотичних почуттів велику роль відіграє героїкопатріотичне виховання, покликане формувати бойовий, моральнопсихологічний дух, спонукати до фізичного вдосконалення
громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадського
обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, а
також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського
народу, його збройних сил1.
Зробити навчання виховним означає наповнити його зміст
животрепетними ідеями сучасності, тобто ідеями національного
відродження. А ці ідеї прийдуть до учнів тільки через відчуття краси

1

Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1994. – № 4.
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художнього твору, трепетного ставлення до природи й гуманного,
милосердного – до людини, як найвищого створіння Божої волі.
Отже, заняття з українознавства слід будувати на таких навчальновиховних концептуальних основах:
1. Формувати на заняттях з українознавства патріотичні почуття
національну свідомість, плекати український національний ідеал.
2. Виховувати свідомого громадянина України, її палкого патріота,
утверджуючи думку, що любов до родини, роду, рідного краю є
невід’ємною ознакою.
3. Виховувати і розвивати багатство, культуру рідної мови, логічне
й образне мислення.
Стратегія сучасного українського виховання повинна визначатися
новим соціальним замовленням і виходити із завдань побудови
громадського суспільства, що ґрунтується на пріоритетах і цінностях
національно-демократичного відродження. Вона передбачає такі основні
напрями і зміст роботи з учнівською молоддю:
1. Рідна мова. Напрям цієї роботи має розкривати особисте й
соціальне значення рідної мови. Необхідно показати її цінність як засобу
спілкування і як найяскравішого прояву національного буття. Оскільки
рідна мова увібрала в себе культурно-історичний досвід народу, вона є
могутнім природним засобом об’єднання народу, консолідації
національних сил.
2. Народна педагогіка. Складається з рідної мови, усної народної
творчості, різноманітних народних мистецтв (пісенне, музичне,
декоративно-прикладне), національних традицій, звичаїв, обрядів,
національної символіки, народних ігор, сімейно-побутової культури,
тобто віками творених культурно-освітніх цінностей.
3. Родинна етнопедагогіка – невід’ємна частина народної
культури. Головними вихователями є батьки. Вони відповідають
насамперед перед своєю совістю, своїм народом, державою за виховання
дітей.
4. Родовід. Виховну роботу про родовід необхідно починати з
пояснення таких понять як „народження”, „родина”, „родичі”, „рід”,
„родовід”. А потім далі – від роду до народу, до нації. Це і є природний
шлях розвитку людини. Знання родинних коренів – це знання
найближчого минулого свого народу.
5. Фольклорне виховання. Фольклор століттями використовувався
у вихованні підростаючого покоління, був осердям народної педагогіки.
6. Педагогіка народного календаря має значний виховний вплив.
Традиції, звичаї й обряди пов’язані з народним календарем, дають змогу
довести, що історична пам’ять зберегла єдність людини з природою.
7. Національна символіка. Це також складова „Педагогіки
народознавства”, оскільки культурна народна спадщина зберігає
філософські, політичні, ідейно-моральні скарби символіки. Без
розуміння народних символів не можна глибоко пізнати культуру,
духовність народу. Символи – це обереги народної пам’яті: калина в
лузі, тополя карай дороги, верба над ставом, явір над водою, соняшник
на городі тощо. Відомий усім вислів „Без верби та калини нема
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України”. Відроджується символіка Запорозької Січі, система
козацького виховання якої – жива пам’ять поколінь.
Не менш важливі й такі напрямки в педагогіці українознавства:
народна міфологія;
народні прикмети;
народний побут;
емоційна культура;
основи народної моралі;
сімейно-побутова культура;
національна психологія і національний характер;
національна свідомість;
дитяча творчість;
патріотизм;
дружба народів;
народний і науковий світогляд;
народна духовність.
Отже, курс українознавства, осмислюючи проблеми добра й зла,
природного й протиприродного, вчить любові й відданості рідній
Батьківщині, виробленню нових поглядів на сучасне й минуле, виховує
високі моральні почуття.

Молчанова А.О., Сергеєва Л.М.,
Зайченко О.І. (Київ)
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИ
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
Статтю присвячено питанням формування професійної культури
майбутніх фахівців у контексті виховання молоді, що передбачає
формування громадянина через його політичну, правову, економічну,
професійну освіченість, через практичну участь у суспільно й фахово
значущих справах. Автори наводять результати досліджень,
проведених у ПТНЗ та описують фактори, що породжують різні
тенденції у виховній діяльності, вплив середовища, обставин буття
особистості на її розвиток, опанування всіх функцій дорослої людини.
Сучасний
етап
суспільного
розвитку
вимагає
нового,
концептуального підходу до сутності, мети, завдань і змісту виховання
учнів. Визначальним у розумінні сутності виховання на сучасному етапі
є усвідомлення людини, перш за все, як суб’єкта діяльності і
спілкування, а розвиток особистості – як неперервний процес, що
відбувається протягом усього життя. Тому цілями виховання є розвиток
особистості, неперервне формування та задоволення її потреб і інтересів,
збагачення ціннісних орієнтацій, попиту, розкриття та реалізація
нахилів, здібностей, духовного потенціалу при зростанні соціальної ролі
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самої особистості в цьому процесі на основі її вільного самовизначення і
саморегуляції.
Показником глобальної мобільності людини буде універсальна освіта
і здатність напружуватися, рухатися, мобілізуватися і вчитися все життя.
В умовах утвердження в державі нових форм власності і становлення
ринкових відносин суспільство відчуває гостру потребу саме в таких
фахівцях – висококваліфікованих, конкурентоспроможних, з високим
рівнем загальної і професійної культури, які творчо мають вирішувати
виробничі та соціально-культурні проблеми. Це передбачає зростання
соціальної ролі особистості. Врахування означеного феномена дає змогу
здійснювати фахову підготовку фахівців, використовуючи активізацію
пізнавального та культурологічного мислення, формування світоглядних
орієнтацій через розвиток особистісних якостей.
Загальнонаціональну єдність соціально активних громадян не можна
мати без належної організації громадянського виховання. Воно, в свою
чергу, передбачає формування громадянина через його політичну,
правову, економічну, професійну освіченість, через практичну участь у
суспільно і фахово значущих справах.
Домінанти виховного процесу – патріотизм, моральність, особиста
відповідальність, усвідомлення особистої цінності й цінності інших
людей, важливості формування професійної культури, професійної
гідності і професійної честі. Це – основа громадянськості майбутнього
фахівця.
На нових методологічних засадах визначаються основні завдання
виховання, а саме: всебічний розвиток індивідуальності учня на основі
виявлення його особистісних і професійних задатків та здібностей,
формування ціннісних орієнтацій, інтересів і потреб; збереження і
зміцнення морального, фізичного, психічного здоров’я; виховання особи
як громадянина України, як національно свідомої, вільної,
демократичної, життєво, професійно й соціально компетентної
особистості, здатної приймати відповідальні рішення у різноманітних
життєвих і виробничих ситуаціях; формування бажання й уміння
здобувати обрану професію, удосконалювати свій фах протягом усього
життя, що сприятиме забезпеченню їхньої професійної самореалізації;
становлення цілісного наукового світогляду, загальнонаукової,
загальнокультурної, технологічної, професійної, комунікативної,
соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про
природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, майбутню
професію, оволодіння засобами пізнавальної і професійної діяльності;
виховання любові до майбутньої професії; створення умов для їх
життєвого і професійного самовизначення; виховання майбутнього
фахівця як людини моральної, відповідальної, з розвиненим творчим
мисленням.
У контексті наших міркувань важливо також акцентувати увагу саме
на тому, що процеси професійної освіти, виховання та розвитку
особистості, безпосередньо пов’язані з формуванням системи ціннісних
орієнтацій, поглядів і соціальних установок, тобто того, що відноситься
до змістовного боку свідомості. І це єдиний шлях: через свідомість
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молоді – до їх власної самореалізації в умовах неперервного
вдосконалення і творення. Для нас також важливо, що сама
громадянськість є основоположною культурною цінністю.
Що стосується професійного виховання майбутнього фахівця, то в
науковій літературі це явище розглядається як складний і багатогранний
процес, бо охоплює всі сфери навчання і професійної освіти, життя і
побуту учня. Він включає як активну діяльність педагогів, так і
різноманітну діяльність самих студентів, які оволодівають професією і
засвоюють норми та правила поведінки.
До компонентного складу професійного виховання відносяться:
формування професійної спрямованості і мотивів професійної діяльності
на основі переходу соціальних і професійних вимог у систему ціннісних
орієнтацій і активності особистості; формування професійного
обов’язку, який є сукупністю вимог і моральних засад, що вимагає
суспільство від особистості щодо виконання професійних обов’язків;
професійна честь і достоїнство; професійна совість, відповідальність
тощо.
Формування особистості в перебігу професійного виховання
взаємопов’язане з питаннями соціального, економічного, екологічного,
психолого-педагогічного характеру, громадянським становленням
майбутнього фахівця, а також з формуванням емоційно-вольових,
морально-етичних, естетичних особистісних якостей. Професійне
формування здійснюється протягом усієї трудової діяльності
особистості.
Відомо, що кожна професія ставить перед людиною свої специфічні
вимоги - професійні якості. Їх формування у поєднанні з професійними
знаннями, навичками та уміннями й є змістовною стороною процесу
професійного виховання учнів професійно-технічних навчальних
закладів.
Професійно важливі якості – індивідуальні якості суб’єкта діяльності,
що впливають на ефективність діяльності й успішність опанування нею.
Професійно-важливими якостями є: індивідуально-типологічні
властивості нервової системи (сила збуджувального та гальмуючого
процесів, їх урівноваженість, динамічність та лабільність); сенсорні та
перцептивні властивості (абсолютні пороги чутливості слухового,
зорового, смакового, нюхового і тактильного аналізаторів); аттенційні
властивості (концентрація, стійкість, швидкість реакції, уміння
одночасно зосереджувати увагу на декількох аспектах); психомоторні
властивості (сила, швидкість, витривалість, точність, ритмічність рухів);
мнемонічні властивості (об’єм пам’яті, швидкість запам’ятовування,
міцність запам’ятовування, точність і швидкість репродукування);
імажиністські властивості (творча уява); розумові властивості (гнучкість
розумових процесів, швидкість, самостійність, економічність, широта,
глибина, послідовність, критичність мислення); вольові властивості
(цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, рішучість, сміливість,
ініціативність, самостійність, витримка і самовладання).
Наявність професійно важливих якостей в особистості свідчить про
початок формування професійної компетенції, тобто інтегральної
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характеристики ділових та особистісних якостей майбутнього фахівця,
що свідчить про рівень його знань, умінь, досвід, – достатні для
здійснення професійної діяльності, а також його моральну позицію.
Ця характеристика рівня компетентності працівника, його ставлення
до праці і себе як суб’єкта праці визначається в профтехпедагогіці як
професійна культура. Поняття "культура виробництва", "культура праці"
і "професійна культура" співвідносяться між собою як категорії
спільного, особливого й одиничного, утворюючи логічно категоріальну
систему. Культура виробництва характеризує якість сукупної праці,
культурної праці – її якість на конкретному об’єкті; професійна культура
– соціально-професійна якість суб’єкта праці.
Структура професійної культури включає соціальний, власне
професійний і морально-мотиваційний компоненти. Соціальний
компонент відображає вміння працювати в колективі, самодисципліну,
ініціативність, соціальну і творчу активність, відповідальність за
результати і наслідки праці. Морально-мотиваційний компонент
виявляється у ставленні до праці як до потреби, свідомості, сумлінності,
гуманних стосунках з партнерами по спільній діяльності, потреби в
самоосвіті і самовдосконаленні, багатстві духовної культури.
Трудова культура особистості може розглядатися як інваріант
професійної культури. Якщо професійна культура виявляється саме у
професійній діяльності, то трудова культура характеризує якісний рівень
пізнавальної, естетичної, економічної, комунікативної та інших видів
діяльності людини. В умовах формування ринкових відносин
актуальними стають економічна, правова культура як компоненти
професійної культури. Загострення економічної ситуації вимагає уваги
до формування екологічного компонента професійної культури,
відповідальності за результати й наслідки діяльності.
Перехід до інформаційного суспільства визначає необхідність
забезпечення комп’ютерної грамотності як обов’язкового компонента
професійної культури.
Складовою професійної майстерності є професійна відповідальність –
інтегративна якість особистості спеціаліста, який характеризується
вільно обраним, критично осмисленим з позицій професійного обов’язку
прагненням та умінням сумлінного, послідовного, творчого виконання
професійних функцій та обов’язків. Однією з провідних ознак
професійної відповідальності є готовність вийти за межі своїх
обов’язків, виявити ініціативу, без якої неможливе творче ставлення до
справи. Ініціатива – вища міра професійної відповідальності.
Основними досягненнями в розвитку системи освіти останніх років є:
гнучкість і варіативність змісту професійної освіти, багаторівневість і
неперервність, різнопрофільність і багатофункціональність навчальних
закладів, практика інноваційної діяльності, науковий потенціал
педагогічних кадрів, налагодження зв’язків із роботодавцями та іншими
суб’єктами соціального партнерства, міжнародне співробітництво тощо.
Основним з головних напрямів розвитку системи освіти визнається
вдосконалення виховання як невід’ємної самооцінюючої частини
цілісного освітнього процесу за такими принципами: гуманістичного
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спрямування
виховання,
його
природовідповідності
та
культуровідповідності, ефективності соціальної взаємодії, концентрації
виховання та розвитку соціальної, культурної і професійної компетенції
особистості.
Виховна діяльність закладів освіти є складовою частиною виконання
ними свого призначення задовольняти навчальні потреби особистості,
готувати конкурентоспроможних фахівців для потреб регіональних
ринків праці, перспектив розвитку економіки й соціальної сфери
сучасної України.
Під вихованням розуміємо цілеспрямований процес створення умов
для розвитку, саморозвитку й самореалізації особистості. При цьому слід
виходити з визнання того, що тільки сукупна дія (як елементів єдиної
виховної
системи)
таких
умов
виховання,
як:
створення
здоров’язберігаючого освітнього простору, вплив особистості
вихователя і його діяльності, ефективна організація соціальної ситуації
розвитку, особистісне й соціально-рольове спілкування, здійснення
діяльнісного співробітництва в педагогічному колективі, активна творча
діяльність учнівської молоді залежно від особливостей їхнього
соціально-вікового періоду розвитку може забезпечити позитивний
виховний ефект.
Ці фактори породжують різні тенденції у виховній діяльності в
навчальних закладах. Аналіз практики та досвіду виховної роботи у
ПТНЗ різного рівня і профілю м. Києва, Житомирської, Харківської та
Миколаївської областей дав змогу виявити деякі тенденції у цьому
процесі.
1. Реструктуризація економіки, згортання низки виробництв
спричиняють скорочення робочих місць для випускників ПТНЗ, і, як
наслідок, для учнів першочерговими стають проблеми матеріального
благополуччя (72% із 176 опитаних) і майбутнє працевлаштування
(65%). Це викликає необхідність орієнтувати виховну роботу на
формування соціальної і професійної мобільності учнів. А з метою їх
захисту ПТНЗ пропонують їм перспективні спеціальності, актуальні за
вимогами часу спеціалізації, програми додаткової підготовки, тренінги
тощо.
2. Демографічне неблагополуччя (низька народжуваність, розпад
сімей), зниження ролі сім’ї у вихованні примушує всіх, хто працює з
молоддю, особливо педагогів ПТНЗ, приділяти більше уваги питанням
соціалізації особистості, зміцненню та збереженню здоров’я учнів, їх
психологічної та матеріальної підтримки, вихованню поваги до сім’ї,
сімейних цінностей, повноцінного батьківства, здорового способу життя.
Це повинно дещо компенсувати недостатню роль сім’ї у виховній
діяльності ПТНЗ. Опитування показало (91% відповідей), що сім’я є тим
соціальним інститутом, що відіграє велику роль у вихованні молоді,
проте кожний сьомий учень перебуває в ситуації, коли його не
розуміють вдома. Визначено, що в більш ніж третині випадків
випускники шкіл здійснювали вибір спеціальності та навчального
закладу з допомогою батьків, а кожний дев’ятий учень ПТНЗ посилався
на традиції професії як фактор, що зумовив його вибір.
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3. Зміни в засобах виховної діяльності. Нові засоби виховання:
Інтернет, сучасні комп’ютерні технології, відео й аудіо продукція,
нетрадиційні друковані видання розширюють можливості учнівської
молоді ознайомитися з найсуперечливішими оцінками факту або події.
На жаль, величезні можливості й сила ЗМІ, які взяли б на себе роль
виховання підлітків, молоді, засуджуючи агресивність, показуючи
приклади моральності, говорячи про загальнолюдські цінності, про
корисність добра, піднімаючи людину до висот культури,
використовуються зовсім для інших цілей. Байдужість, майже злісне
смакування жорстокості і проблем суспільства, витончені вбивства,
катування, насильство стали повсякденно заповнювати телеекрани.
Стрімка експансія західної "масової культури" активно нав’язує
майбутнім фахівцям ринкові, переважно американські стандарти і взірці
вирішення людиною моральних і естетичних проблем. Не маючи
достатнього соціального досвіду, твердих життєвих принципів, чітких
критеріїв оцінки навколишньої дійсності і себе самого, молода людина
поступово стає більш інфантильною, стереотипною; вона більшою
мірою починає орієнтуватися на західний образ життя, західну систему
освіти, втрачає особистісний смисл в отриманні глибокої професійної
освіти.
Призначення ЗМІ – пробуджувати в молоді творців, адже лише
творчість приводить до виникнення нової якості. Жорстокість, ненависть
і несправедливість не можуть створити нічого ні в інтелектуальній, ні в
моральній, ні в матеріальній сферах життя. В цих умовах готовність
педагогів до активного діалогу є важливим фактором ефективності його
виховної діяльності, спрямованої на розвиток в учнів критичності
мислення, вміння аналізувати "продукти" ЗМІ, мати і відстоювати
власну думку.
4. Змінюється парадигма авторитарно-адміністративної системи
організації й управління процесом виховання, абстрактного "людського
фактора" (тобто учня як пасивного об’єкта виховання) на варіативні
гуманістичні виховні системи. Професійно-технічні навчальні заклади,
шукаючи свій шлях, починають використовувати в практичній роботі
ідеї відомих вчених: І.Беха, Г.Ващенка, О.Вишневського, О.Дубасенюк,
О.Кондратюка, О.Леонтьєва, А.Макаренка, Н.Ничкало, С.Нікітчиної,
В.Петровича, П.Таланчука. Деякі професійні училища й ліцеї
розробляють власні концепції виховання, які створюються на основі
концепцій національного виховання (1996), демократизації українського
виховання (1997), громадянського виховання (2000), Закону "Про захист
суспільної моралі" (2003) та співвідносяться з регіональними
особливостями та профілем навчального закладу. В цих концепціях
знаходять відображення визнання особистості учня найвищою
соціальною цінністю, повага до унікальності та своєрідності кожного
підлітка. Водночас слід підкреслити, що у більшості ПТНЗ проектування
навчально-виховної діяльності здійснюється через плани, що є переліком
заходів щодо календарних дат, відомих подій з мінімальним
урахуванням учнівських інтересів.
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5. Складовою цілісного процесу виховання в ПТНЗ є професійне
виховання. Воно стає основою формування й розвитку професійної
культури учнів, а отже, і напрямом управління якістю професійної
освіти, розглядається як "цілеспрямований, спеціально організований
процес, що сприяє формуванню особистості тих, хто навчаються, і
підготовки їх до активної професійної діяльності та суспільного життя".
Головною відмінністю професійного виховання є формування
професійних якостей особистості, про що йшлося вище. Лише
сформувавши їх у себе, спеціаліст стає професіоналом. Отже,
професійне виховання стає провідною ланкою системи професійної
підготовки і формування професійної свідомості у майбутніх фахівців.
6. У контексті професійного виховання слід розглядати роль класного
керівника, майстра виробничого навчання, вихователя. Їхня діяльність
особливо важлива при здійсненні колективної та індивідуальної
виховної роботи з учнями. Головне їхнє завдання полягає в перетворенні
учнівської групи в колектив, який створює умови для спільної
напруженої навчальної роботи та роботи під час дозвілля. Аналіз досвіду
організації виховної діяльності педагогів ПТНЗ (Малинського
професійного аграрного ліцею Житомирської області, Першого ВПУ
КНТЕУ, ВПУ № 33, ВПУ швейного та перукарського мистецтва м.
Києва, Стрийського ВПУ №8 Львівської області, Єланецького
професійного аграрного ліцею Миколаївської області, Краснокутського
професійного аграрного ліцею Харківської області, ПТУ № 40 м.
Харкова) свідчить, що найбільш результативною виховна діяльність
виявляється там, де педагог, особливо класний керівник, виступає як
старший колега і наставник, а не представник адміністрації ліцею.
7. Труднощі соціального, економічного, політичного характеру
ускладнюють процес соціальної адаптації учнів. Підлітки звільняються
від того, що всі були виховані однаково, мали відповідати певним
стандартам, традиційним обмеженням, що мали місце в суспільстві з
жорстокими індивідуальними та груповими рольовими установками.
Зараз вони мають право вибору стилю життя, життєвого шляху. Проте не
кожна молода людина підготовлена до власного самостійного вибору.
Батьки також не можуть допомогти молоді своїм досвідом та порадами.
Нові цінності (приватна власність, права людини, демократія, ринок
тощо) сприймаються не всіма однозначно, і молодь виявляється не
завжди адаптованою до життя в умовах цих цінностей. Тобто механізм
соціальної адаптації у молоді не сформований, отже відсутні нові моделі
поведінки, що часто стає причиною виникнення негативних явищ в
молодіжному середовищі (правопорушення, злочинність, наркоманія,
алкоголізм, захворювання на СНІД, сімейні негаразди). За даними кінця
90-х років кожен десятий учень ПТНЗ скоїв злочин, 17,2% учнів стояли
на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх, 21,6%
випускників із середньою спеціальною освітою ніде не навчалися і не
працювали, вік першого вживання наркотиків – 13-15 років. На жаль, ці
показники погіршуються на початку нового століття.
Допомогти установам освіти здійснювати соціальний захист
учнівської молоді, надати їм можливість зорієнтуватися в суспільному
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потоці явищ мають соціальні (регіональні, районні, місцеві) служби для
молоді. Їх мережа почала формуватися з 1992 року. Вони мають у своєму
складі спеціальні заклади, що надають соціальні послуги й соціальну
допомогу молоді віком від 15 до 28 років. Основні завдання цих служб –
допомога молоді у соціальному становленні і розвитку, надання
правової, соціально-психологічної, соціально-медичної, інформаційної
та інших видів допомоги, соціальне опікування над окремими
категоріями молоді, зокрема інвалідами та сиротами тощо. Дуже
важливо, щоб органи управління освітою, керівництво та педагогічні
колективи професійних навчальних закладів творчо співпрацювали з
цими службами і плідно використовували досвід корекційнореабілітаційної роботи з молоддю, спрямований на її соціальний захист,
соціальну адаптацію.
8. Як негативні тенденції на сучасному етапі розвитку виховної
діяльності у ПТНЗ можна визначити такі:
зниження ролі самоврядування як форми виховної діяльності. Лише
19% учнів вважають, що в їхньому навчальному закладі є орган
самоврядування, тільки 14% – відзначають наявність молодіжних
організацій;
згортання напрямів виховної діяльності, що потребують значних
коштів (екскурсії в музеї, відвідування театрів і виставок, поїздки до
історичних місць, організація відпочинку, волонтерських, будівельних,
педагогічних загонів і таборів); погіршується стан матеріально-технічної
бази ПТНЗ для проведення виховної роботи;
залишається лише мрією мати у штаті кожного ПТНЗ медичних і
соціальних працівників, практичних психологів, педагогів-організаторів
за фахом;
потребує поліпшення забезпечення ПТНЗ періодичними виданнями,
інформаційними і науково-методичними матеріалами з проблем
організації виховної діяльності, поповнення художніх і науковопопулярних фондів бібліотек та кабінетів.
У переліку цих проблем особливе місце посідає проблема кадрового
забезпечення виховної діяльності. Саме педагогічний персонал відіграє
вирішальну роль у модернізації професійно-технічної освіти, її
інноваційному розвитку. Але нині ця система відчуває нестачу
викладачів і майстрів виробничого навчання. Відплив працівників ПТНЗ
у структури з більшою заробітною платою, помітне постаріння
кадрового складу залишається гострою проблемою. Розв’язання цих
проблем можливе лише за умови гідної оплати праці та визначення
сучасних шляхів підготовки і формування кар’єри педагогів професійнотехнічних навчальних закладів.
Немає необхідності доводити аксіоматичне положення педагогіки
про великий вплив середовища, обставин буття особистості на її
розвиток, опанування всіх функцій дорослої людини. Створення такого
середовища, насичення його справжніми гуманістичними цінностями,
моделювання ситуацій його позитивного впливу на особистість
майбутнього спеціаліста – завдання, над вирішенням яких сьогодні
замислюються все більше керівників навчальних закладів.
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Мова йде про етос (грецьк. – звичай, характер – сукупність
стабільних рис індивідуального характеру) навчального закладу – певної
соціокультурної характеристики середовища, що впливає на професійне
становлення учня і що в більшості визначає ефективність всієї
навчально-виховної роботи закладів освіти. Етос включає в себе систему
домінуючих загальнолюдських та професійних ідеалів, цінностей, норм,
традицій, визначає критерії оцінки дійсності, а також визначає зміст та
форми організації колективного дозвілля, значно впливає на моральнопсихологічну атмосферу навчального закладу тощо. Не випадково
Л.М.Толстой говорив про "дух школи"; А.С.Макаренко писав про стиль
життя дитячого колективу – "мажор"; В.О.Сухомлинський – про
багатство емоційного життя шкільного колективу, – так чи інакше, наші
видатні попередники бачили й цілеспрямовано формували етос своїх
навчальних закладів, розуміючи його значний вплив на свідомість і
почуття вихованців. Цінність такого соціально-педагогічного явища для
навчального закладу визначається, перш за все, у тому, що етос утворює
особливу атмосферу учнівської романтики, потягу вчорашніх школярів
до громадянської і соціальної самостійності, забезпечує природність
трансляції від покоління до покоління учнів норм взаємовідносин,
спілкування, організації дозвілля, побуту, ставлення до майбутньої
професії, формує мотивацію навчальної діяльності і тісно пов’язану з
нею спрямованість майбутніх фахівців. Але етос стає фактором, що
виховує лише тоді, коли він є предметом піклування і збереження, коли
його включено в навчально-виховний процес навчального закладу, коли
створені спеціальні умови для його трансляції поколінням молоді.
Одним з важливих елементів етосу постає зовнішнє і внутрішнє
оформлення навчального закладу, що вимагає від учня (студента) поваги
в ставленні до навчального закладу, формує в нього уявлення про
професійні цінності. Безглуздо вимагати від майбутнього фахівця
бережливого, трепетного відношення до будівлі, меблів, якщо у ВПЗ ІІV рівня акредитації не підтримується висока естетична й санітарногігієнічна культура, якщо навчальні кабінети й майстерні доведені до
критичного стану, а сама будівля виглядає понурою, занепалою,
занедбаною… У коридорах і рекреаціях закладів освіти бракує
інформації про майбутню роботу учнів, про досвід вихованців, кращих
майстрів і викладачів навчального закладу, що не сприяє фаховій
орієнтації учнів.
Намагаючись виявити, що саме сучасне учнівство й студентство
вважає найважливішими професійними цінностями, ми запропонували
старшокурсникам написати міні-твори "Професійні цінності фахівця",
"Мої педагоги", "Яким би я хотів стати професіоналом?" Аналіз
отриманих матеріалів закладів освіти різного рівня Миколаївської,
Житомирської областей і м. Києва свідчить, що мотивація набування
професії сьогодні не може задовольнити: студенти відзначають
недостатній соціальний престиж професійної справи й освіти,
1
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відсутність залежності між якостями праці та рівнем її громадського
визнання. Виявилося, що гуманізм, любов до своєї професії, альтруїзм,
некорисливість – риси, притаманні лише окремим представникам
професії.
Важливою професійною цінністю було і залишається серйозне й
копітке навчання, пізнання, осягнення професійної науки. На жаль,
багато втрачено з того, що працювало на формування культу успішного
учня, відмінника; дошка пошани, премії й нагороди, громадська думка й
різноманітні форми морального й матеріального заохочення, листи
подяки, поручництво тощо. Сьогодні всіх цих чинників формування
відповідального ставлення учня до навчання не стало, вони розчинилися
в реаліях "ринкової дійсності", однією з прикмет якої став запит на
комерційні здібності особистості, її можливості "крутитись", не
вкладаючи в свою "працю" значних інтелектуальних зусиль. Все це
призвело до втрати учнівською молоддю уявлення про соціальну
значущість знання як цінності.
Набуття соціальної зрілості, обраної професії супроводжується
реалізацією творчого потенціалу особистості, розвитком її природних
здібностей та обдаровань. Цьому сприяють можливості закладів освіти,
що забезпечують розвиток у молоді досвіду художньої та професійної
творчості, створюють умови для змістовного дозвілля. Культура,
мистецтво для майбутнього фахівця не може бути чим-небудь
другорядним, – в їх трансляції поколінням, які вступають у життя,
закладено сам смисл не тільки обслуговуючої професії, а взагалі
призначення людини будувати й відтворювати красу. На жаль,
відбувається згортання цієї сторони учнівського буття, майбутній
спеціаліст (і об’єктивно, і суб’єктивно) дистанціюється від культури,
мистецтва. Цей процес значною мірою ускладнюється розпадом системи
виховання в колективі. І, як наслідок, культура (особливо вітчизняна)
перестає бути для нього однією з найважливіших цінностей. Вже
згадуване дослідження свідчить, що класичне й національне мистецтво
все рідше потрапляє в орбіту уваги сучасного студентства.
Таким чином, етос закладів освіти утворює значні педагогічні
передумови для інтенсивного розвитку професійно необхідних якостей
особистості фахівця, формуючи в ньому систему моральних,
професійних і культурних цінностей, досвід міжособової взаємодії,
навички розуміння іншої людини.
Отже, система освіти, специфіка її виховного спрямування дає змогу
забезпечити молодь цінностями пізнання, розуміння всесвіту не лише як
абстрактного ідеалу, а як навчальну і практичну діяльність, як процес
становлення і самовдосконалення Професіонала. Такі якості людини, як
відповідальність, комунікативність, самостійність тощо. формуються в
умовах стрімкого розширення кола їх ділового і професійного
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спілкування. Ці фактори визначають основи цілеспрямованого
управління розвитком особистості учня як цілісним процесом з
урахуванням:
вікових і соціально-психологічних змін у молодіжному середовищі,
регіональних і національних особливостей;
професійної специфіки, спадкоємності виховної діяльності, що
здійснювалася на попередніх рівнях неперервної освіти;
особистісного підходу, що визнає інтереси особистості дитини та
його сім’ї;
громадянськості, що виявляється у співвідношенні виховної
діяльності закладів освіти й інтересів суспільства і держави;
варіативності виховних систем, що передбачають різні моделі
виховної діяльності;
компетентного використання педагогічним колективом теоретично і
практично обгрунтованих підходів, форм, методів і прийомів виховної
діяльності в професійно-технічних навчальних закладах.
Врахування цих факторів має сприяти оновленню виховного процесу
в закладах освіти, але аналіз практичного досвіду і результати
експериментальної роботи свідчать, що існує низка проблем, які
затримують цей процес. Серед них:
надто повільний перехід у педагогічній свідомості і педагогічній
діяльності з авторитарних позицій на гуманістичні;
розбіжність між ідеологічними принципами виховання, що
декларуються, плануються, і реальним станом справ у професійному
освітньому закладі;
недостатнє виконання сім’єю належних виховних функцій;
відсутність дієвого масового дитячого і молодіжного руху;
відсутність цілеспрямованої кадрової політики у питаннях підготовки
педагогів-вихователів: педагогів професійної та додаткової освіти,
соціальних педагогів, психологів тощо.
Вирішення перелічених вище проблем сприятиме оновленню
виховної діяльності у закладах освіти в цілому і, зокрема, формуванню
професійної культури майбутніх фахівців як складової частини
професійного виховання молоді. До основних напрямів цього процесу
ми відносимо:
створення умов для формування в молоді патріотизму і
громадянськості з метою усвідомлення вихованцями своєї причетності
до долі України, її історичного та трудового минулого, сучасного й
майбутнього;
розвиток правового навчання та виховання молоді, засвоєння й
використання учнями своїх громадянських прав, виконання
громадянських обов’язків;
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формування позитивного образу Батьківщини, потреби служити їй
чесною працею;
створення позитивних моральних установок, свідомого прагнення
добра, поваги до батьків, доброчесного ставлення до кохання й сім’ї;
формування дбайливого ставлення до природи, матеріальних
цінностей, створених суспільством;
створення здорового освітнього середовища, формування потреби в
здоровому способі життя;
розвиток уміння коригувати процес взаємодії в учнівському та
виробничому колективах; формування в молоді потреби у побудові
власної лінії поведінки на основі загальнолюдських та професійних
етичних норм;
об’єднання зусиль сім’ї, навчального закладу і громадськості у справі
виховання молоді через створення батьківських комітетів, піклувальних
(наглядових) рад та інших громадських формувань;
приведення навчального навантаження учнівської молоді у
відповідність до їх вікових можливостей1.

1
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач і головн. ред.
В.Т.Бусел. – Ірпінь: Перун, 2002. – 1440 с.; Гончаренко С. Український педагогічний
словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.; Громадянське виховання студентів: Навч. програма /
Уклад. Андрущенко В.П., Снісаренко О.С., Сніцар Л.П. – К.: Міленіум, 2003. – 56 с.;
Зарецкая И.И. Профессиональная культура личности // Понятийный аппарат педагогики и
образования. – Екатеринбург, 1996; Киричук О.В. Цінності в системі особистості людини //
Формування національних загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді:
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 грудня 2002 р.) / Відп. ред. А.А.Мазаракі. – К.:
Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2002. – 391 с.; Концепція громадянського виховання особистості
в умовах розвитку української державності // Педагогічна газета. – 2000. – № 6 (72);
Овчаренко В.И. Психоаналитический глоссарий. – Минск: Высш. шк., 1994. – 307 с.;
Педагогічний словник / Редкол.: М.Д.Ярмаченко, І.А.Зязюн та ін. – К.: Пед. думка, 2001. –
516 с.; Професійна освіта: Словник: Навч. посіб. / Уклад. С.У.Гончаренко та ін.; За ред.
Н.Г.Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с.; Молчанова А.О., Сергеєва Л.М. Громадянську
освіту – учням професійно-технічних училищ // Освіта України. – 2001. – № 54. – 9
листопада. – С. 7; Сергеєва Л.М., Молчанова А.О. До питання про зміст навчального курсу
“Громадянська освіта” в професійно-технічних училищах // Проблеми педагогічних
технологій. – Луцьк, 2001. – Вип. 4. – С. 28-36; Сергеєва Л.М., Молчанова А.О. Основи
ціннісних орієнтацій учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів //
Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді:
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 грудня 2002 р.) Відп. ред. А.А.Мазаракі. – К.:
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – С. 129-131.
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Намакштанська І.Є., Новикова Ю.М. (Макіївка)
КОМПАРАТИВНЕ ВИВЧЕННЯ
СТУДЕНТАМИ ДонНАБА УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
У даній статті окреслено основні напрями українознавчої роботи зі
студентами Донбаської національної академії будівництва й
архітектури, що проводиться на кафедрі прикладної лінгвістики та
етнології. Описана тематика досліджень з українознавства, що
здійснюються в науково-методичному центрі (НМЦ) „Світлиця”.
Розкрито роль української звичаєвості у вихованні кращих
загальнолюдських якостей студентської молоді.
Система навчання і виховання в Донбаській національній академії
будівництва й архітектури ґрунтується на основі українознавства в
широкому розумінні цього поняття. Українознавство сприймаємо як
науку, що вивчає не тільки культуру, історію, мистецтво України, її
традиції, звичаї й обряди. Це поняття охоплює передовсім духовність,
національний менталітет, світосприйняття українців. Воно пов’язане з
усіма галузями життя народу.
Стаття є спробою окреслити важливі напрями вивчення
українознавства в технічних вищих навчальних закладах, наголосити на
важливості духовного відродження – поверненні народові його славної
культури, мистецьких та краєзнавчих надбань.
Основою роботи стали наукові праці видатних вчених-етнографів,
суспільно-громадських
та
просвітницьких
діячів,
зокрема
М.Костомарова, І.Крип’якевича, В.Винниченка, О.Воропая, І.Огієнка,
В.Скуратівського, С.Мишанича, П.Кононенка. Усіх, особливо
студентську молодь, „творення української державності змушує
повернутися до свого минулого, збагнути безцінність утраченого,
фатальну шкідливість десятиліттями насаджуваної псевдодуховності, що
... викорінювала з національного ґрунту прадідівські традиції”1.
Буття народу та його духовний розвиток тримаються на тисячолітніх
традиціях. Тому мета пропонованої статті – висвітлити освітньо-виховну
систему українознавчої роботи зі студентами, що сприятиме вихованню
їхніх найкращих духовних якостей.
Студенти із захопленням вивчають і досліджують українське
народознавство: цікавляться власним корінням, етимологією власних
назв рідного краю, а також збирають вироби народного мистецтва,
описують технології виготовлення рушників, символіку орнаментів,
способи облаштування української хати. Такі дослідження проводяться в
НМЦ „Світлиця” кафедри прикладної лінгвістики та етнології, де
1
Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. – К.: Либідь, 1994. – Ч. 1:
Навч. посібник / За ред. А.З.Москаленка; Передм. А.Г.Погрібного. – С. 3.
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створені всі умови для розвитку індивідуальності та виховання творчої,
талановитої,
всебічно
розвиненої
особистості.
Компаративне
дослідження української культури стало можливим завдяки зусиллям
викладачів кафедри, під керівництвом яких студентами було зібрано
зразки народного мистецтва різних регіонів України, старовинні
національні речі, а також яскраві приклади виробів народів інших країн,
привезені іноземними студентами.
Студентська молодь виховується на кращих зразках національної
культури, вчиться збереженню історичної пам’яті народу, його
моральних цінностей і традицій. Тематика наукових досліджень, що
проводяться в НМЦ „Світлиця”, найрізноманітніша:
І. Українознавство
Краєзнавство
Усна народна творчість
Фразеологія
Пісенна творчість та музика (різновиди, тематика, виконавці)
Компаративне вивчення української національної культури (у
порівнянні з російською, білоруською та іншими культурами світу)
Культура мовлення
Народний етикет
ІІ. Спадщина роду
Українські народні традиції
Сільська метеорологія
Родинні свята і обряди
Родовід
Сімейна педагогіка
Українська вишивка (орнаменти, кольори, візерунки, народні
майстри)
ІІІ. Традиції українців
Народні ремесла (різьбярство, гутництво, килимарство, ткацтво,
деревообробка, плетіння)
Традиції народу в будівництві (забудова та огорожа двору; побудова,
інтер’єр та облаштування хати)
Живопис (джерела образотворчості, народні художники)
Осередки народної майстерності (географія, історія виникнення,
розвиток, майстри)
Гончарство
Народна символіка (кольори, рослинні та тваринні символи),
міфологія українців
Наукові дослідження, що проводяться в такому розрізі, сприяють не
тільки заглибленню студентів у сутність українознавчих понять і
термінів, а й допомагають осягнути національне джерело, витоки
рідного народу.
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На
заняттях
з
українознавства
студенти
досліджують
найрізноманітніші аспекти проблем, проводять цікаві, іноді несподівані
паралелі. Вивчення певної теми розпочинається активізацією опорних
знань студентів через питання викладача. Основний акцент робиться на
звернення до традицій і звичаїв родини, порівняння традиційних норм із
сучасними тощо.
Протягом століть сформувалися моральні закони, яких дотримуються
українці. Вони узвичаїлися і вкоренилися в українську свідомість
настільки, що склали типові риси ментальності українців. Ідеї, погляди,
смаки, образ дій, звичаї – усе це зберігається і передається нащадкам як
кращі надбання національної культури. Система міжпоколінних зв'язків
є основою нації. Адже традиційна етнокультурна інформація може
зберігатися, тільки передаючись від прабатьків до батьків. Потяг до неї є
основою патріотизму. Без знання народної моралі, укладу громадського
життя і правил, прийнятих в українському культурному середовищі,
людина випадає із одвічного міжпоколінного ланцюга, віддаляється від
свого роду й народу. Не втратити себе – значить не втратити свого
коріння. Пізнавши витоки народної культури, осмисливши минуле,
можна уявити сьогодення.
З давніх часів усталився звичай: берегти хліб. За доброю українською
традицією, хліб був мірилом життя, до нього ставились як до святая
святих. Будь – яке свято чи обряд не обходилися без паляниці.
Приходили гості – їх зустрічали з хлібом - сіллю, народжувалася дитина
– йшли з хлібом, виряджали сина в далеку дорогу теж з хлібом,
справляли весілля чи будували хату – необхідним атрибутом обрядів
була паляниця. Вся історія нашого народу пов'язана з історією хліба, з
мистецтвом його сіяти, вирощувати, косити, молотити, пекти. Наші
предки завжди славили хліб. У кожній зернині закладена неймовірна,
магічна сила життєвої мудрості, добра, віри в безсмертя. Тому зрозуміло,
чому здавна люди не менш цінували і славили землю-годувальницю,
адже вона "парує та людям хліб готує". Повага і честь до землі доходили
майже до обожнювання.
Молодому подружжю гості бажали: "Щоб ся мали, як свята земля".
На Вербний тиждень, похльостуючи дітей освяченими вербовими
гілочками, промовляли: "Будь здоровий, як вода, а багатий, як земля".
Землею лікувалися, прикладаючи до ран, як оберіг брали з собою в
дорогу.
"Колискою людства" називають воду. Вода є першоосновою буття.
Деякі дослідники вважають, що вода – володарка морів, річок, озер –
була причетна до створення Русі – України, адже кельтське слово "рус"
означало "вода".
Звичай кидати на Івана Купала у воду солом'яну ляльку (Морену)
символізує поєднання світлого, осяяного повітря і води. З давніх-давен
міфічна істота Леля, дочка Лади, уособлювала воду і разом із
світлоносною міфічною постаттю, Лелем, стояла біля першоджерел
буття. Дані, чарівній дружині Сонця, головній жіночій водяній істоті,
поклонялися наші пращури (санскритське слово "дан" перекладається як
"ріка" і становить корінь слів Дніпро, Дунай, Дністер, Дон). З давніх
67

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

часів люди навчилися використовувати будь-яке джерельце чи криничку,
що мали життєво важливе значення. Найздоровішою і найсмачнішою
вважалася вода з колодязя. Стародавні арійці вважали дощові хмари
небесними джерелами. Слово "колодязь" у Ведах позначало "хмари".
Вода є вічним оновленням, продовженням життя. Парубки здавна
домовлялися з дівчатами про побачення біля джерел та криниць, перші
знайомства також нерідко відбувалися біля води. Вода міцно з'єднує
серця. Про гарні стосунки говорять: "Вони між собою нерозлийвода". Як
і вода, дійовою особою багатьох свят і обрядів був вогонь. Найбільш
поширеним звичаєм є розпалювання купальського вогнища.
"Підготувати" вогонь дерев'яним уламком, сухою гілкою, дошкою мав
кожен учасник купальського дійства.
Слов'яни, називаючи себе вогнепоклонниками, вважали вогонь
стихією і шанували як посланця небесних сил. Полум'я випромінює,
очищає, являє світові нове життя. Водночас у вогні захована таємниця
грізних природних явищ, з ним пов'язане уявлення про нищівну силу
небес. У народі говорять: "Вогонь добрий служити, але лихий
танцювати, з нього добрий слуга, але лихий хазяїн."
Неоднозначне ставлення українців і до вітру. Існувало повір'я: коли
лютують вітри, значить, десь померла або народилася лиха людина. Про
такі дні говорять: на день сім погод: сіє, віє, мутить, крутить, рве, зверху
дме, знизу мете.
Сила природи настільки потужна, незбагненна і глибинна, що скільки
існував світ, люди дивувалися загадкам природи.
Звичай шанувати й оберігати усе живе вкоренився міцно в свідомості
й вплинув на світосприйняття людей.
Для формування особистості важливі багато об'єктивних факторів:
суспільні стосунки, праця, мистецтво, але цього замало без знання свого
коріння, без вбирання в себе життєвої мудрості народу, успадкування
його звичаїв, обрядів, традицій.
Важливе не сліпе наслідування цих традицій, а глибинне розуміння
їх. Осягнувши розумом і відчувши душею неписані закони пращурів,
вони стають частиною нашого внутрішнього єства, наповнюють нас
дивовижною силою старовини, магічною загадковістю. Ми стаємо
причетними до традицій пращурів. Така причетність є основою
виховання загальнолюдських цінностей, непересічних ідеалів, які
передаються із покоління в покоління.
Велику увагу приділяє кафедра прикладної лінгвістики та етнології
вихованню студентів, виробленню у них національно-патріотичних рис
характеру, для чого:
у НМЦ „Світлиці” та „Шведській кімнаті” (науково-методичному
центрі Товариства українсько-шведської дружби ім. Рауля Валленберга)
здійснюються під керівництвом викладачів кафедри студентські
дослідження з проблем національної культури українців та інших
народів світу;
студенти заохочуються до виступів на конференціях та до написання
статей у часописах України;
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проводяться щорічні викладацько-студентські конференції у м.
Святогірську;
запроваджено випуск „Бібліотечка куратора”;
постійно проводяться позааудиторні виховні заходи, серед яких
подорожі студентів до Львова та Києва, відвідування музеїв Донецька та
області, зустрічі з видатними людьми Донбасу;
запроваджено випуск студентської газети „Світлиця” (редакційну
колегію газети складають самі студенти, які добирають матеріал та
займаються художнім оформленням видань під керівництвом викладачів
кафедри);
постійно проводяться індивідуальні бесіди зі студентами;
систематично обговорюються в студентських групах актуальні
проблеми сьогодення, національні звичаї і календарні свята українців та
мешканців інших національностей Донеччини;
викладачі постійно виступають перед групами студентів на
кураторських годинах;
студенти архітектурних спеціальностей залучаються до розробки
ілюстративних матеріалів до словників та посібників;
постійно підтримуються студентські захоплення і таланти,
друкуються вірші студентів-поетів, надається допомога щодо участі
студентів-поетів та художників у студентських конкурсах у Києві та
Москві, організовуються фотовиставки;
запроваджено постійно діючі фотовиставки „Вікна кафедри”, серед
яких були такі експозиції: „Таланти академії”, „Кераміка Опішного”,
„Кераміка Турції”, „Сорочинський ярмарок”, „Михайло Онацько”, „День
Землі”, „День навколишнього середовища”, „Наші брати менші”.
НМЦ „Світлиця” відвідують видатні особи України, майстри
народної творчості, які зустрічаються зі студентами. Під час зустрічей
студенти мають можливість заглибитися в особливості українського
народного мистецтва, зокрема познайомитися з роботою майстрів
народної вишивки Донеччини, з виробами гончарів Полтавщини та
полотнами опішнянського художника М.Онацька. Сьогодні студенти
відчувають нагальну потребу в такому живому спілкуванні. В їхні душі
проникає усе найкраще, найцінніше, те, чим вони можуть пишатися і,
відповідно, намагаються наслідувати. Такі заходи дають студентській
молоді велику поживу для роздумів, заохочують до творення добра.
Головне завдання навчально-методичного центру – залучити до
українознавчої діяльності найбільшу частину студентства. Було
помічено, що зацікавлення молоді приходить у процесі роботи. Навіть у
пасивних споглядачів виникає спочатку цікавість, потім бажання
співпрацювати, а врешті-решт – зробити свій посильний внесок у
розвиток національної культури. Адже національне, українське,
закладене в генах, промовляє в юних душах. Тож мета українознавства у
вищій школі – виховати справжніх патріотів Батьківщини, розвинути у
студентів почуття громадянськості, обов’язку перед Україною, залучити
їх до культурних цінностей нашої країни, зберегти історичну пам’ять –
неоціненний набуток людства.
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З урахуванням вимог до навчально-виховного освітнього процесу
було розроблено перспективний план, визначено основні напрями
роботи НМЦ „Світлиця”, що мають інтенсифікувати роботу центру:

Вивчення української ментальності

Український етнос у часі й просторі: етнічна спільність –
міжетнічна інтеграція – національні меншості – субетноси
Сімейний і
громадський
побут
українців

Звичаєвість
нашого
народу

Народні
знання
і вірування

Світогляд
українсько
го народу

Світогляд
українсько
го народу

Дослідження з народної архітектурної творчості українців
(з використанням відеоматеріалів)

Вивчення доробку українських етнографів з проекцією на
сучасність (М.Грушевського, В.Антоновича, І.Огієнка,
М.Костомарова, Б.Грінченка, В. Винниченка,
С.Єфремова, В.Гнатюка, Б.Лепкого та ін.)
Дослідження та опис експонатів НМЦ „Світлиця” (через
знайомство та зіставлення з експонатами інших етнографічних
музеїв України)
Знайомство з майстрами різних галузей мистецтва та їх
виробами (в Україні та поза її межами)

Порівняльний аналіз традиційної і сучасної української
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Дискусійні матеріали
Никифоренко А.Р. (Донецьк)
ОПРЕДМЕЧУВАННЯ АБСТРАКТНИХ ПОНЯТЬ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНОГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В ВИЩІЙ ШКОЛІ
(на матеріалах навчальних посібників)
Статтю присвячено питаням змісту, процедури, механізму й
наслідків опредмечування абстрактних понять у процесі викладання
дисциплін соціально-гуманітарного циклу в вищій школі, а також
визначенню шляхів та засобів усунення плутанини, спричинюваної цим
опредмечуванням.
Освіту й виховання прийнято вважати важливими чинниками
формування цілісної особистості громадянина, у тому числі – «освіту
вищу», наявність якої може бути засвідчена дипломом державного
зразка. Про проблеми ж, що виникають через некритичне ставлення до
можливостей і призначення вищої освіти (погіршення її якісних
параметрів; неефективне використання ресурсів; утвердження
деспотизму друкованого слова над людським розумом; диспропорції на
ринку праці, послуг та житла; дискримінацію пряму та зворотну;
дезорієнтацію, дезадаптацію, деморалізацію, хворобливі трансформації
свідомості багатьох учасників освітнього процесу), а також про
відсутність безпосереднього зв'язку між діловими якостями й життєвими
перспективами індивідів, з одного боку, та їхньою формальною освітою,
з іншого, мовиться значно менше, і, як правило, «між іншим», стосовно
конкретних ситуацій та осіб, у порядку дискусії1.
Окремим, але достатньо значущим за своїми наслідками проявом
вищезазначених трансформацій свідомості індивідів виступає
схильність, що прищеплюється їм у вищій школі при розгляді природи
тих чи інших явищ відштовхуватися від загальновживаних абстрактних
1
Див.: Багаутдинова Н.Г. Высшая школа сегодня и завтра: пути преодоления кризиса.
– М., 2003; Гаєк Ф. Освіта і наукова діяльність // Гаєк Ф. Конституція свободи / Пер. з англ.
– Львів, 2002. – С. 381-389; Дворкін Р. Зворотна дискримінація // Дворкін Р. Серйозний
погляд на права / Пер. з англ. – К., 2000. – С. 317-339; Лоренц К. Разрыв с традицией //
Лоренц К. Оборотная сторона зеркала / Пер. с нем. – М., 1998. – С. 36-45; Манхейм К.
Проблема молодежи в современном обществе // Манхейм К. Диагноз нашего времени /
Пер. с нем. – М., 1994. – С. 441-461; Паркинсон С.Н. Недовольная молодежь //
Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона: Сборник / Пер. с англ. / Сост. и авт. предисл.
В.С. Муравьев. – М., 1989. – С. 221-225; Петрив В. Образование: массовый обман //
Зеркало недели. – 2004. – № 23. – С. 20; Руденко О.С. Криза освіти та її нова концепція //
Наука та наукознавство. – 2002. – № 4. – С. 105-116; Холландер П. Высшее образование:
вместилище альтернативной культуры // Холландер П. Антиамериканизм / Пер. з англ. –
СПб., 2000. – С. 344-449; Хома О. Сон розуму в сутінках освіти // Критика. – 2001. – № 4. –
С. 15-17; Шумпетер Й.А. Соціологія інтелігента // Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і
демократія / Пер. з англ. – К., 1995. – С. 188-199.
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понять, здійснюючи «сходження від абстрактного до конкретного» та
приймаючи суто ментальні конструкції як реально існуючі факти.
У тому, що стосується природничих дисциплін, «концептуальний
реалізм» проявляється насамперед у фактичному розмиванні меж між
тим чи іншим об'єктом вивчення, (фактами) і поясненням (ідеями). У
тому, що стосується дисциплін соціально-гуманітарних, – у змішуванні
ідей, що конституюють (викликають) ті явища, що пояснюються, і тих
ідей про ці явища, що виникають або в нас самих, або в тих самих
людей, чиї дії й підлягають поясненню (ідей, що є не причиною
утворення відповідних структур, а їх теоретичним описом)1.
Метою даної статті є виявлення змісту, процедури, механізму та
наслідків опредмечування абстрактних понять при викладанні дисциплін
соціально-гуманітарного циклу в вищій школі, визначення шляхів та
засобів усунення плутанини, що спричиняється цим опредмечуванням.
Виникнення в західній думці традиції опредмечування абстрактних
понять прийнято пов'язувати з творчістю Платона (на думку якого
справжнє буття властиве лише «Гіперуранії» – «світу ідей») та
Арістотеля («Категорії» якого є спробою обгрунтування помірковано
«реалістичної» позиції), а її заперечення – з творчістю кініків та стоїків.
У ранньому середньовіччі питання про те, як саме існує «загальне»,
було в межах теології поставлене учнем Плотіна Порфирієм Тірським (у
«Вступі» до «Категорій» Арістотеля). У подальшому це стало стимулом
до виникнення серед схоластів полеміки, позиції «реалізму», у якій
обстоювали Еріугена, Гільйом з Шампо, Ансельм Кентерберійський,
Тома Аквінський, «номіналізму» ж – Беренгар Турський, Росцеллін, П'єр
Абеляр, Іоан Солсберійський, Дунс Скот, Оккам2.
У Новий час ідеї «методологічного індивідуалізму» знайшли
потужну підтримку й обгрунтування в працях А. Сміта, Дж. Лока,
Б. Мандевіля, Д. Юма, А. Фергюсона, С. Кіркегора, К. Менгера. З
поширенням цих ідей, імовірно, слід пов'язувати прихід ери лібералізму
формату laissez-faire в ХІХ ст. Традицію ж «методологічного
колективізму» продовжили Й. Фіхте, Г. Гегель, А. Сен-Сімон, О. Конт,
К. Маркс3 та їхні численні послідовники. Своєю творчістю вони
істотним чином вплинули на розвиток світової цивілізації (в усякому
разі – її тоталітарної складової) у ХХ ст. Це знову надзвичайно
актуалізувало проблему «універсалій» (як зауважує Л. фон Мізес,
політичне зловживання тим, що спочатку виступало в теологічному
вигляді лише як протилежність уявлень у теорії пізнання, стає цілком
відчутним, коли справа стосується етики й політики. Проблема тут
формулюється інакше, ніж у царині чистої філософії. Питання звучить
так: що повинне бути метою – особисте чи спільне? Таке протиставлення
1
Хайек Ф.А. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении разумом / Пер. с англ.
– М., 2003 – С. 55.
2
Див.: Левин Г.Д. Проблема универсалий в средние века и сегодня // Философские
исследования. – 1999. – № 3. – С. 39-50.
3
Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода: Антология сочинений / Пер. с англ. –
СПб., 1999. – С. 23.
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цілей індивіда цілям соціального цілого можна зняти, тільки
пожертвувавши чимось одним на користь іншого. Суперечка про
реальність чи номінальність понять перетворюється на суперечку про
ієрархію цілей1).
Серед учених, які в ХХ ст. досліджували практику опредмечування
абстрактних понять, варто згадати Л. фон Мізеса (1881-1973) – він
вписав проблему універсалій у широкий суспільно-політичний контекст
та розробив цілісну теорію індивідуальної поведінки2; Ф. фон Гаєка
(1899-1992) – він виявив помилки «методологічного колективізму» й
визначив специфіку методу соціальних наук3, доводячи, що все,
пов'язане з діяльністю людей, вивчається за посередництвом комбінацій
первинних елементів, які потім утворюють складні комплекси
феноменів, роблячи можливою репродукцію результатів і фіксацію
структурних відповідностей, раніше непроявлених у прямому
спостереженні4; К.Р. Поппера5 (1902-1994) – він зробив вагомий внесок у
розв'язання проблем наукового пізнання та піддав критиці методологію
історицизму й голізму.
Зауважимо, що традиція опредмечувати абстрактні поняття в ХХ ст.
не перервалася, підживлюючись через феноменологію, онтологію,
екзистенціалізм, неопозитивізм, структуралізм у філософській думці;
через «макроекономіку» в економічній теорії; через гештальтпсихологію
й біхевіоризм у психології, через «історизм» і «об'єктивізм» у студіях з
історії, у межах «формаційного» та «цивілізаційного» підходів – у
культурології. При цьому її базовим ретранслятором залишається
система вищої освіти, носіями – викладацький склад, а середовищем –
насамперед «суспільні» науки.
Погортавши навчальні посібники з дисциплін соціальногуманітарного циклу для студентів вищих навчальних закладів, легко
переконатися, що:
І. Вивчати ті чи інші явища їм доводиться переважно не за аналогією
з нашим власним розумом (тобто відштовхуючись від тих уявлень,
якими реальні індивіди керуються у власних діях), за допомогою
звичних нам категорій, через укладання в готові схеми нашого власного
мислення, а в світлі абстрактних, «спекулятивних» понять. При цьому
зазначені поняття набувають рис таких собі каркасів, на які нанизується
навчальний матеріал та конкретні факти (ілюстрації). Відштовхуючись
1
Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ / Пер. с англ. – М.,
1994. – С. 47.
2
Див.: Мизес Л. Цит. праця; Його ж. Теория и история: Интерпретация социальноэкономической эволюции / Пер. с англ. – М., 2001; Його ж. Человеческая деятельность.
Трактат по экономической теории / Пер. с англ. – М., 2000.
3
Див.: Хайек Ф.А. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении разумом / Пер. с
англ. – М., 2003; Його ж. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / Пер. с англ.
М., 1992; Його ж. Познание, конкуренция и свобода: Антология сочинений / Пер. с англ. –
СПб., 1999.
4
Хайек Ф.А. Познание... – С. 39.
5
Див.: Поппер К. Злиденність історицизму / Пер. з англ. К., 1994; Його ж. Логика и
рост научного знания / Пер. с англ. – М., 1983; Його ж. Открытое общество и его враги: В
2-х т. / Пер. с англ. – М., 1992.
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від них, неможливо зрозуміти дії та наміри індивідів, сенс та наслідки
їхніх вчинків, поєднати їх у цілісності й сформулювати в ясному вигляді
те, що вони собою являють.
У посібниках з історії такими «каркасами» найчастіше виступають:
різноманітні компонети «періодалізму» (починаючи з «суспільноекономічних формацій», їх складових та похідних від них, і закінчуючи
«революціями», «розвитками», «відродженнями» й «занепадами»,
«боротьбою», «кризами», «змінами», «етапами» й т. ін.) й
редукціонізму. Наводимо для прикладу й порівняння два фрагменти, у
яких відбито певні реалії з української історії ІХ й ХІХ ст.: «Виникнення
і розвиток феодалізму виявляються перш за все у формуванні та
зростанні феодального землеволодіння. Феодальна земельна власність є
економічною основою панування класу феодалів, про що свідчать
писемні джерела початку ІХ ст. і археологічні пам'ятки. Феодальні
відносини розвивалися у Київській Русі нерівномірно»1; «Однією з
важливіших змін у соціальній структурі суспільства було формування
класу буржуазії; цей процес відбувався в межах загальних для всієї
країни закономірностей. Разом з тим формування буржуазії в Україні
мало свої особливості, які визначалися рівнем розвитку економіки,
спеціалізацією виробництва, положенням регіону в системі
всеросійського капіталізму»2; продукти сегментування життя людей
(«економіка», «політика», «соціальна сфера», «культура» тощо);
поняття, якими позначаються сукупності індивідів («держава»,
«суспільство», «класи», «народи», «нації», «партії», «політичні сили»).
У посібниках з культурології каркасом виступає поняття «культура»
та похідні від нього. Навіть висвітлення «Методологічних засад
розуміння української культури» може починатися з зауваження про те,
що: «Культура українського народу розвивалася не ізольовано від
культур інших народів, а перебувала, закономірно, в контексті світового
культурного процесу. Українці віками творили власну самобутню
культуру, успадковуючи культурні цінності своїх предків, переймаючи і
творчо осмислюючи надбання інших народів. Цим самим вони
розвивали не лише національну культуру, але й зробили вагомий внесок
у скарбницю світової. Характерною особливістю української культури є
її відкритість і стабільність, здатність приймати й українізувати різні
культурні впливи. Завдяки цьому українська культура протягом своєї
історії двічі змогла відродитись і зберегти духовний генофонд нації в
умовах колоніального гніту.
Українська культура століттями розвивалася в лоні литовської,
польсьскої, російської. Тому вона оцінювалася окремими дослідниками як
похідна та «провінційна». На розвиток української культури негативно
впливала відсутність власної державності, єдиної національної
політики в галузі культури. В умовах колоніальної залежності

1
Історія держави і права України: В 2-х ч. / За ред. А.Й. Рогожина. – К., 1996. – Ч. 1. –
С. 38.
2
Там само. – С. 292.
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сковувався творчий дух і самобутність нації, гальмувались або ставали
неможливими культурні процеси»1.
У посібниках з «Політології» як базовий «каркас» використовується
поняття «політика» та його похідні (політичні: «влада», «відносини»,
«свідомість», «культура», «ідеологія», «психологія» тощо). Ось як це
виглядає (у темі «Політичні відносини»): «У процесі спільної політичної
діяльності індивіди, соціальні спільності вступають у певні відносини.
Отже вони вдосконалюють зв'язки, що історично склалися. Такі
взаємовідносини соціальні суб'єкти здійснюють через організаційні
структури, які вони створюють у політичних цілях. Завдяки політичним
відносинам цих структур політична система функціонує як цілісність.
Всі політичні структури з'єднуються в єдине ціле вертикальними і
горизонтальними політичними відносинами. Розуміння сутності, форм
політичних відносин у суспільстві, місця і ролі їх у політичній системі
дає можливість з’ясувати політичні процеси і спрямувати їх»2.
ІІ. Складні соціальні феномени пропонуються до сприйняття
безпосередньо, як щось таке, у чого є не тільки назва, але чому
відповідає певна реальність, автономна й незалежна від індивідів, і що
навіть може виступати суб’єктом певних дій. Проілюструємо двома
прикладами: «Культури – це ніби живі організми, що переживають різні
періоди: юність, зрілість, старість, смерть. Історія культури є її
біографією. Кінець конкретної культури не означає загальний кінець,
тому що на грунті тих культур, що віджили, виникають нові, що у
майбутньому проходять той самий шлях, що й попередні. Поки існує
людство, культура невичерпна, вона тільки набуває нових форм. Вік
культур (які штучно не припинялися) – 1000-1500 років. Подібний
життєвий шлях пройшла й антична культура. Вона затвердилася з
первіснодушевного стану природної дикості і прошла шлях доленосних
відкриттів і зізнань, визначила місце людини як міри всіх речей,
створила великі пам’ятки слова, архітектури, скульптури, винайшла
форми соціального і політичного устрою, створила закони та етнічні
норми, дійшла до логічного згасання та кінця Римської імперії. На зміну
античності прийшла культура, в основу якої покладено християнство,
що зародилося у недрах античності»3;
«Сміливий і волелюбний, але ще нечисленний в той час [середина
ХVІІ ст. – Н.А.] український народ розумів, що у визвольній війні з
Польщею йому не обійтися без вірного союзника... Український народ
завжди зберігав пам'ять про свій зв'язок із східнослов'янськими
народами. Тому він плекав надію зблизитися і утворити союз з ними... У
тяжкі часи поразок український народ, рятуючись від переслідувань
польської влади та її феодалів, шукав захисту у Московської держави і
знаходив його... Російський народ завжди співчутливо ставився до
1
Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн,
О.М. Семашко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К., 2002. – С. 14.
2
Політологія: Курс лекцій: Навч. посіб. / За заг. ред. І.С. Дзюбка. – К., 1993. – С. 128.
3
Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / За ред. С.М. Клапчука,
В.Ф. Остафійчука. – 3-тє вид., стереотип. – К., 2001. – С. 64.

75

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

України та її народу, намагався полегшити їхню долю, наскільки це було
можливо, заохочував наміри України зблизитися з Росією... Між
Україною і Росією йшла жвава торгівля. Україні було дозволено
безмитно купувати в Росії хліб та сіль. Росія допомагала їй зброєю ї
грошима. Як і раніше, вона надавала свої прикордонні землі вихідцям з
України... Водночас Україна шукала союзників серед інших держав»1.
ІІІ. Факти наукові (розпливчасті концепції, отримувані суто
інтуїтивним шляхом і невіддільні від мови, за допомогою якої вони
висловлені, від термінів, якими виступають поняття) подаються як факти
об'єктивні (події, явища, фрагменти реальності). Для прикладу наводимо
фрагмент опису певних прадавніх реалій: «Первинною соціальноекономічною формацією в історії людства була первісна община. Суть
її полягає в колективному виробництві та споживанні, а також
колективній власності на природні багатства і знаряддя праці.
Впродовж тривалого часу первіснообщинна формація пройшла кілька
стадій свого розвитку. Чітко виділяються дві стадії-епохи: споживчого
і відтворюючого господарства. Основна мета первісного виробництва
полягала у створенні необхідного продукту для забезпечення фізичного
існування людини і розширеного відтворення населення.
У межах первіснообщинної формації відбулося два великі суспільні
поділи праці. Перший характеризувався виділенням пастуших племен,
що зумовило значне підвищення продуктивності праці, появу
додаткового продукту й обміну. Другий пов'язаний з виокремленням
виробництва металу як самостійної галузі виробництва»2.
ІV. Висловлювання про факти тонуть у судженнях, що не
обмежуються елементарними узагальненнями, але є теоретичними
інтерпретаціями причинно-наслідкових зв'язків між цими уявлюваними
фактами. В цьому можна переконатися з наведених нижче фрагментів:
«Необхідність створення української держави та умов, що сприяли б
цьому завданню, виявилися на початку національно-возвольної війни
[середина ХVІІ ст. – Н.А.]. Тривалий час український народ не мав
власної держави, що було унікальним явищем: організований у класове
суспільство народ був позбавлений національної державності. Щоб
усунути загрозу зникнення українського народу як етнічної спільності,
на порядок денний було поставлено невідкладне завдання – створити і
зміцнити державне національне утворення. Це об'єднало зусилля усіх
класів українського суспільства в їхній спільній боротьбі за визволення зпід влади Речі Посполитої»3; «Спосіб буття людини, що є її родовою
ознакою, полягає насамперед у предметно-практичній діяльності, яка
опосередковує як біологічну її природу, створюючи специфічно родову
людську анатомію, так і найвищі форми психічного та
інтелектуального її життя. Іншими словами, сама людина як жива
1
Історія держави і права України: В 2-х т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – К.,
2000. – Т. 1. – С. 222-223.
2
Історія України: Посіб. / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К., 2002. – С. 22-23.
3
Історія держави і права України: В 2-х т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – Т. 1. –
К., 2000. – С. 208.
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істота, світ матеріальної культури, в якому вона живе, а також
внутрішній світ людини – її почуття, розум, здатність до
перетворення навколишнього світу зароджуються, розвиваються,
змінюються завдяки суспільно-історичній практиці. Отже, суспільноісторична практика є першопричиною виникнення і розвитку здатності
людини до перетворення світу за законами краси, а відтак і до
формування у неї власних естетичних почуттів, смаків та ідеалів. Та
якщо ми спробуємо визначити, де, як і в чому проявляється естетична
діяльність людини, то виявиться, що в людському бутті немає жодної
галузі, сфери, яка була б позбавлена такої цінності»1.
V. Зусилля студентів щодо освоєння матеріалу посібників
скеровуються передусім на запам'ятовування визначень, різного роду
абстракцій («закономірностей», «конкретних умов», «форм та рівнів
розвитку», «передумов», «причин», «завдань», «змістів», «характерів»,
«сутностей», «своєрідностей», «наслідків», «рушійних сил» тощо),
інших суто умоглядних сукупностей, яким нібито мають відповідати
факти.
VІ. У посібниках має місце витіснення (без дублювання й
відповідних
коментарів)
автентичної
конкретно-історичної
та
безпристрасно фактологічної термінології штучною, що набуває рис
таких собі об'єктивних даних (тією, що виникла в межах певних
історіографічних шкіл, та тією, що відбиває стереотипи буденної
свідомості). Скажімо, назва «Русь» («Руська земля») поступається
місцем «Київській Русі», «Русі-Україні», «Давній Русі», «Давньоруській
державі»; «Велике князівство Литовське» – «Литовсько-Руській
державі»; «Військо Запорозьке» – «Козацькій державі», «Гетьманату»,
«Вольності Війська Запорозького» – «Запорожжю», «Запорозькій Січі»
тощо2.
Процедура
опредмечування
зводиться
до
дії
чинників:
1) психологічного (студенти виявляються «скутими» змістом навчальної
програми, посібників, лекційних і семінарських занять, авторитетом
науки, освіти, викладачів, заліками й іспитами; отож, чують, читають,
ретранслюють, спираючись на певні зразки; взнаки дається і спокуса
використання «диво-слів» та «простих» відповідей (типу «феодали
експлуатували селян»); 2) лінгвістичного (йдеться про некоректний
слововжиток, унаслідок якого мова перестає бути засобом комунікації,
слова набувають самодостатності, спотворюючи відображувану ними
реальність, а радше – не відображаючи жодної); 3) логічного (діє
стандартна схема «сходження від абстрактного до конкретного», що
фактично означає неконтрольоване використання різноманітних
теоретичних описів та ілюстрацій до них як вихідних даних, засновків,

1

Левчук Л.Т. та ін. Естетика: Підручн. – К., 1997. – С. 29.
Див.: Никифоренко А.Р. Типові помилки при використанні мовних засобів у
викладанні історії держави та права // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Право і
лінгвістика” (Сімферополь-Ялта, 23-26 вересня 2004 р.): У 2-х ч. – Сімферополь, 2004. –
Ч. 1. – С. 157-164.
2
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внаслідок чого стає можливим «доводити» будь-що чи будь-що
заперечувати).
Опредмечування абстрактних понять при викладанні дисциплін
соціально-гуманітарного циклу триває через методологічну інерцію,
брак зворотного зв'язку в межах навчального процесу (щодо вибору
студентами дисциплін, тем, підручників, викладачів, методів навчання
тощо), особливості відтворення викладацьких кадрів та навчальної
літератури.
Для усунення плутанини, спричинюваної опредмечуванням
абстрактних понять, студентів слід навчити «дешифрувати» тексти
посібників, спираючись на здоровий глузд, логіку та мову. Для цього –
застосовуємо метод аналогії, переносячи ситуацію, думку, опис явища
«в сьогодні», «тут», «зараз», прикладаючи їх «на себе», знаходячи
паралелі; розкладаємо складне на частини, конкретизуємо, вписуємо це
«ціле» в певний контекст, робимо узагальнення, звертаємося до еволюції
значення слів та контексту їх використання; зосереджуємося на
фрагментах, перекладаючи абстрактні поняття на мову повсякденності,
пояснюємо їх значення та походження, намагаємося описати соціальні
феномени в термінах людських уявлень, посилаючись на людські цілі,
пояснюючи ті впорядкованості, що складаються з індивідуальних дій,
але не є результатами будь-якого свідомого задуму; використовуємо
інші нестандартні підходи до вивчення матеріалу.

Плівачук К.В. (Сквира)
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ
ЦІЛІСНОЇ ОСОБИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті досліджується роль учителя у формуванні цілісної особи
громадянина України в процесі викладання українознавства. Автор
переконаний, що саме вчитель виступає основним стрижнем,
найважливішим чинником творчої та духовної, національної ідеї
гуманізму, яка спрямована в майбутнє.
Завдання вчителя сьогодення – сформувати творчо розвинену,
національно-свідому особистість незалежної Української держави з
глибокими громадськими почуттями й нормами загальнолюдської
моралі.
Особистість педагога – дієвий чинник у формуванні національних
духовних цінностей, патріотичних почуттів, любові до рідної землі,
свого народу.
Високі громадянські почуття, національні цінності формує педагог
сучасної школи, яка дає можливість учневі конструювати власне “Я” і
цим самим формує духовний світ дитини.
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Завдання сучасного педагога – бачити вічне, відчувати незнищенні
духовні цінності, переживати їх як власні духовні потреби.
У навчальному закладі учень отримує оцінку за знання, і ніхто при
цьому не визначає рівень його людяності, духовності, громадянської
самосвідомості (критеріїв таких поки що не існує в педагогіці).
Звичайно, виховання є головним, тому що це щоденне формування в
дитини загальнолюдських і національних рис світогляду. Перед
педагогом держава ставить надзвичайно важливе і невідкладне завдання
– виховати свідомого громадянина й патріота рідної землі. Саме педагог
має озброїти дітей знаннями про Україну, прийняті у ній правові норми
й обов’язки та виховати високі громадянські якості: самосвідомість,
гідність, обов’язок і відповідальність, мужність, гордість тощо.
Громадянськість як цілісне особистісне інтегроване психологічне
утворення передбачає формування в підростаючої особистості таких
важливих рис і вищих особистісних почуттів, як любов до Батьківщини
– України, готовність самовіддано трудитися для її розквіту й
процвітання, захищати її, підносити її міжнародний авторитет,
досконало володіти державною українською мовою й постійно дбати
про піднесення її престижу в усіх сферах суспільного життя й побуту.
Кожна дитина повинна усвідомити свою належність до рідного
народу, почуття господаря своєї землі, бути повноправним, свідомим і
активним громадянином.
Щоб виховати громадянина, потрібна єдина система виховання, яка
функціонуватиме в родині, школі, суспільстві.
Найперші уроки громадянськості діти дістають у сім’ї, де джерелом
виховання є поведінка батьків, їхній патріотизм, вболівання за біди й
невдачі, гордість за успіхи Батьківщини, готовність стати на її захист,
примножувати її матеріальне й духовне багатство.
Ідея громадянського суспільства має допомогти школярам стати
громадянами, особистостями, які володіють якостями, необхідними для
активної участі в житті суспільства.
Тому і єдність всіх видів виховання, і єдність педагогічного процесу
дає великі можливості для формування патріотичних поглядів і
переконань у школярів, виховання їх як патріотів України.
Громадянське
виховання
–
це
виховний
процес
загальнонаціонального масштабу, тому воно має знаходитись у центрі
уваги педагогів, вихователів, громадських та політичних діячів.
Педагоги власною громадянською позицією мають формувати в учнів
систему політичних знань, подавати наукові відомості про політичну
думку в Україні, про діяльність українських державотворців, про
підвищення добробуту рідного народу.
Звичайно, невідкладною потребою в педагогічному процесі
виховання громадянина України є знання про славну історію народу.
На уроках історії, права, української літератури, українознавства учні
дізнаються про характер, ментальність, світогляд українського народу,
його дух, його історичну та природну місію.
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Виховна спрямованість навчання, викладання і сприймання змісту
шкільних дисциплін створює належну базу для формування особистості
патріота України.
Особливе місце у формуванні громадянина України належить
учителеві інтегрованого курсу знань із українознавства, що є
методологією, концепцією виховних завдань. Об’єктом вивчення цього
курсу є інтегрована система знань про Україну й світове українство.
Учитель українознавства покликаний формувати навчально-виховний
процес так, щоб кожен учень добре знав свій народ, знав народну
культуру, історію, мову, філософію України, відчував духовну
причетність до всього українського.
Звичайно, кожен учитель українознавства працює над створенням
власної моделі виховної роботи, для того щоб охопити всі грані
виховання майбутнього громадянина України. Разом зі своїм
наставником учні проходять стежками рідного краю, що починаються
від батьківської хати, вулиці, річки, старої могили, назви свого
поселення.
“Батьківщина – писав В. Сухомлинський, – починається для дитини з
шматочка хліба і ниви пшениці, з лісової галявини і блакитного неба над
маленьким ставом, з пісень і казок над колискою… Пізнаючи світ і
самих себе, діти зобов’язані по крупинці усвідомлювати свою
відповідальність за матеріальні і духовні цінності, створені старшим
поколінням”1.
Отже, важливо, що процес виховання розпочинається там, де людина
вперше усвідомлює себе особистістю: у рідному селі чи в місті, у родині,
у колі друзів, знайомих, товаришів, у середовищі, у якому щодня живе.
І для того, щоб цей процес відбувся успішно, дитина повинна мати
знання про село чи місто, де народилася, де живе, про навколишнє
середовище, яке її оточує, про людей, з якими доводиться щодня
спілкуватися, про все, що можна назвати коротко, але вичерпно – мала
Батьківщина.
У публікаціях українських педагогів О. Барвінської, Г. Врецьона,
І.Ющишина, домінує думка, що кожна мати, батько, кожна родина і вся
спільнота повинні бути для молоді взірцем моральності, національного
духу, гуманістичного ідеалу, любові до свої Батьківщини.
Усе добре, людяне, високодуховне й високоморальне починається з
любові. Любов до своєї Батьківщини – найвища цінність і святиня для
кожної особистості.
Почуття національного таке ж природне і вічне, як і моральне. На
нашу думку, ніяка освіта й виховання українця неможливі поза
українською національною ідеєю, яка також передбачає пошану до
національно-культурних цінностей інших народів.
Недарма видатний український педагог Костянтин Ушинський
вважав, що основою системи виховання має бути національне в людині,
1
Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа,
1997. – Т. 3 – С. 219.
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як опора, яка не зрадить: “Як немає людини без самолюбства, так немає
людини без любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню надійний
ключ до серця людини і могутню опору для боротьби з її поганими
природними, особистими, сімейними і родовими нахилами”1.
Отже, національна ідея, ідейні цінності українського народу
стимулюють внутрішні сили людини і народу, відроджують їхній дух.
Таким чином, лише моральна людина спроможна забезпечити
моральний прогрес українського суспільства.
Актуальними і сьогодні є думки С. Русової про те, що “пошана і
любов до свого народу виховує в дітях пошану і любов до інших
народів”2, тому саме навчальний курс українознавства здатен
забезпечити підготовку нового покоління людей, відданих інтересам
народу, палких патріотів, їх головну роль, щоб учні глибоко усвідомили
культурно-історичні першоджерела, ідейні цінності нашого народу, його
національну ідею – належить вчителю цього інтегрованого предмета.
Особливо велике значення вивчення українознавства є для
старшокласників, оскільки воно формує духовність, патріотичні почуття,
багатогранну цілісну культуру, дає глибокі знання про ті ідеї, погляди,
переконання, ідеали, за які наші предки боролися, щоб побудувати
власну національну державу.
Зрозуміло, що вивчення українознавства, використання його
виховних засобів, дасть можливість учням поєднати знання із
практичними діями, допоможе відродженню високої моральності
українців, сприятиме усуненню тих моральних деформацій і перекосів,
характерних для сучасного суспільства.
Завдяки українознавству в школярів формується національна
самосвідомість, поглиблюються знання про державотворчі процеси в
Україні.
Учитель, реалізуючи програму українознавства, використовує
різноманітні прийоми, форми засвоєння знань. Це уроки духовного
оновлення, самовиховання, самовдосконалення на яких учні
розробляють власні програми самовиховання. Наприклад, програма учня
11-Б класу Володимира К.
1. Проводити життя, максимально наближене до законів
християнської моралі, виховувати в собі справжнього патріота України.
2. Розмовляти лише українською мовою, збагачувати свої знання
про минуле і сьогодення України.
3. Навчитися береги природу, примножувати її багатства.
4. Навчитися працювати з додатковою літературою, добирати
потрібні матеріали, проводити пошукову, дослідницьку роботу.
5. Обдумувати кожне слово і кожний вчинок.
6. Не робити нікому того, чого не хотів би собі.
7. Дотримуватись даного слова.
1
Ушинський К.О. Теоретичні проблеми виховання і освіта // Виб. пед. твори. – К.,
1983. – С. 90.
2
Русова Софія. Вибрані педагогічні твори у 2-х кн. / За ред. Є.І. Коваленко; Упоряд,
передм., прим. Є.І. Коваленко, І.М.Пінчук. – К., 1997. – С. 16.

81

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

8. Телепередачі дивитися вибірково, у розумних межах.
9. Усвідомлювати мету свого існування.
10. Дбайливо ставитися до своєї родини, глибоко вивчити історію
свого роду.
11. Пізнати історію походження назв свого рідного краю.
У методиці проведення уроків українознавства вчителеві бажано
практикувати уроки у формі шкільної лекції, де можливі дискусії,
діалоги, що сприяє зробити заняття більш ефективними й змістовними.
Педагог повинен приділяти значну увагу урокам-іграм, урокамвиставкам, урокам пам’яті, урокам – заочним подорожам, урокамдослідженням, урокам-вікторинам, адже педагогічні технології сприяють
глибшому проникненню в історію свого народу, стимулюють учнів до
пошуку авторської інтерпретації істини, розвивають розумову та
емоційну сферу, створюють у класі небуденну атмосферу, заохочують до
самоосвіти.
Для старшокласників бажано проводити уроки-семінари, пошуки,
лекції-дослідження, уроки-інсценізації, уроки-бесіди, бінарні уроки,
уроки психологічного дослідження, лекції з елементами евристичної
бесіди, уроки-лінгвістичні дослідження, семінари-дискусії, урокидиспути, уроки – філософські дослідження, уроки – соціальні
дослідження, лекції-коментарі, уроки – філософські діалоги.
Такі навчальні заняття створюють передумови для творчості вчителя
й учня, забезпечують формування національної свідомості школяра.
Найважливіше завдання сучасного вчителя українознавства має бути
спрямоване на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватися, а й
активно діяти в ситуаціях, ЩО зазнали соціальних змін.
Усі уроки українознавства мають сприяти розвитку самостійної,
рішучої, всебічно розвиненої особистості.
Учитель українознавства не просто навчає чи виховує, він формує
світосприйняття й світорозуміння, світогляд і волю, ідеали, поняття
моральності та краси, формує духовно-інтелектуальну творчу
особистість, адаптовану до нових умов, різнобічно розвинену, соціально
зрілу, яка успішно завоює ціннісно-нормативний досвід діяльності,
справжнього патріота України.
Виходячи із педагогічного досвіду, ми дійшли висновку, що вчитель
українознавства має бути:
особистістю, яка любить свій народ, знає його історію, культуру, має
вищу національну самосвідомість;
добре й вільно володіє предметом, методикою навчання та
виховання; знає психологію, педагогіку, фізіологію, індивідуальні
особливості учня;
має уміння й навички вільно поводитися й керувати власним
психічним станом;
є не тільки наставником, а й другом учнів, разом з ними переживає,
радіє, засмучується;
має творче ставлення до навчально-виховної праці, уміння емоційно
висловлювати свої почуття, думки, радість, гнів, захоплення;
досконало володіє мовою;
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виховує кожну особистість у дусі служіння народові, Україні,
майбутньому;
має національний світогляд, педагогічну культуру, ерудицію, високий
рівень інтелектуального розвитку,
є національно свідомим;
уміє впливати на дитячий колектив, створювати здорову громадську
думку;
є вимогливим і доброзичливим, чуйним і милосердним, терплячим,
співчутливим;
має науковий світогляд, високу моральність, широкий кругозір,
ерудицію, духовну культуру, оптимізм;
добре знає культуру свого народу, його самобутнє національне
обличчя;
продовжує розвиток культурно-історичних традицій, звичаїв тощо.
Безумовно, для вчителя українознавства знання повинні стати
особистими переконаннями, духовним багатством, що позначається на
його національній гордості та активності життя громадянина суверенної
України, його інтересах і творчій праці. Для учня він повинен стати
скарбницею духовності й культури народу. Через живе спілкування з
учнями педагог повинен допомогти дитині знайти точку опори в житті,
відкрити себе, свій внутрішній стрижень-духовність.
Учитель представляє найсвятішу на Землі професію. “Вчитель –
людина, для якої внутрішня доброта, висока і чиста духовність є
необхідними умовами професійного успіху. Від того, як учитель увійде в
клас, розпізнає загадковий погляд дитини і заповнить її духовний та
інтелектуальний світ, залежить майбутнє нації, держави. Більше того,
добро посіяне вчителем, примножується у прийдешніх поколіннях, стає
вічною істиною, переростає з мудрості конкретних людей у мудрість
народу”1.
Отже, роль учителя у формуванні цілісної особи громадянина
України у процесі викладання українознавства виступає основним
стрижнем, найважливішим чинником творчої та духовної, національної
ідеї гуманізму, спрямованої в майбутнє.
Як гасло, звучить заклик Софії Русової: “В наші часи бути гарним
педагогом – це бути справжнім реформатором життя України, бути
апостолом Правди і Науки. Тільки великим зусиллям таких апостолів
Україна матиме чесних діячів-патріотів, вмілих практичних робітників і
соціально об’єднану інтелектуально розвинену народну масу”2.
Із огляду на зазначене вище можна стверджувати: учитель в Україні
завжди повинен пам’ятати, що його професію не можна порівняти ні з
якою, бо “хіба є в кожного народу щось коштовніше, ніж душі його
дітей, і хіба є обов’язки вищі за обов’язки виховати з них людейгромадян?”3
1
Болюбаш Я. Державна програма “Вчитель”. Поступ назустріч учителю // Рідна школа.
– 2002. – № 10. – С. 3.
2
Русова Софія. Вибрані педагогічні твори. – К., 1997. – С. 231.
3
Русова Софія. Вибрані педагогічні твори. – К., 1997. – Кн. 2. – С. 152.
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Вечерок Т.В. (Херсон)
ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ
СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ У МОРАЛЬНОМУ
ВИХОВАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглядаються сімейні традиції як засіб формування
моральних цінностей учнів старших класів, який дає змогу
організовувати та здійснювати систематичний вплив на становлення
моральності учнівської молоді. Автор переконаний, що для підвищення
виховної ефективності сімейних традицій потрібні певні способи
організації просвітницької діяльності.
У сучасному світі, на зламі тисячоліть, суспільно-економічні
суперечності відсувають сім’ю та мораль на другий план, призводять до
появи нових, не вивчених проблем сімейного і морального виховання
дітей та молоді. У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ
столітті звертається увага на те, що: “модернізація системи освіти
спрямована на забезпечення її якості відповідно до найновіших
досягнень вітчизняної і світової науки, культури та соціальної
практики”1. У сформованих умовах питання становлення моральності,
використання виховного потенціалу сім’ї, звернення до традицій є
актуальними і привертають увагу батьків, педагогів, науковців.
У своєму науковому пошуку ми виявили такий ефективний засіб
формування моральних цінностей старшокласників, як сімейні традиції,
і прагнули дослідити ефективність їх використання в цьому процесі. При
подальшому вивченні цього питання ми дійшли висновку, що як засіб
виховання і як вид діяльності традиції сім’ї мають велику силу впливу на
особистість, забезпечують визначену стандартність і зрозумілість
поведінки, дають змогу організувати і здійснювати систематичний вплив
на формування моральних цінностей учнів старшого шкільного віку.
Повертаючи до минулого своєї сім’ї або роду та орієнтуючись на
прогресивний початок у традиціях, необхідно співвідносити їх із
вимогами сучасності. Саме вони з’єднують віковий педагогічний досвід
із сучасним особистим, індивідуальним укладом життя, стилем взаємин,
діяльності, дозвілля, способом виховання тощо. Тут саме життя – школа
виховання, а традиції – засіб досягнення його цілей.
Всебічний аналіз стану досліджуваної проблеми показав, що бракує
розробок сучасних програм сімейно-морального виховання, а також
спостерігається обмеженість їх застосування на практиці. Ми
спираємось на думку І.Беха, який писав: «Ми свідомі того, що час жадає
від науковців конкретних психолого-методичних рекомендацій про
формування і розвиток в підростаючої особистості системи
1
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті (проект) // Мін. освіти
України, Академ. пед. наук України. – К., 2001. – С. 4-5.
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загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей»1.
Перспективи розвитку морального виховання засобами сімейних
традицій і потреби їх практичного використання виявили необхідність
відповідних методичних рекомендацій і програм, що об'єднали б
теоретичні дослідження і сприяли формуванню моральних цінностей
учнівської молоді.
Метою цієї статті є висвітлення змісту і технології використання
сімейних традицій у становленні моральних цінностей учнів юнацького
віку. Вони розкриваються за допомогою запропонованого нами
педагогічного забезпечення процесу морального виховання в сучасній
родині, необхідного для підвищення ефективності формування
моральних цінностей старшокласників засобами сімейних традицій.
Педагогічними умовами морального виховання учнів старшої школи
засобами особистісно-сімейних традицій є, по-перше, ознайомлення
батьків і молоді з виховними можливостями та змістом традицій родини
у формуванні моральних цінностей (соціальні, наукові, культурологічні
знання); по-друге, залучення батьків і старшокласників до оволодіння
практичним досвідом використання сімейних традицій у моральному
вихованні (пізнавальні, комунікативні, креативні уміння)2.
Сучасна практика педагогічної допомоги батькам орієнтується на
використання різних форм організації відповідної просвітительської
діяльності. Для успішного ознайомлення батьків і учнів старшої школи з
можливостями сімейних традицій у моральному вихованні доцільно
використовувати:
словесні методи формування свідомості особистості (лекція,
дискусія, пояснення, бесіда, інструктаж, диспут, доповідь і т.д.);
методи організації діяльності і формування досвіду поводження
(педагогічна вимога, виховна ситуація, суспільна думка і т.д.);
метод стимулювання поведінки і діяльності (змагання). Важливе
місце при цьому має обмін думками й інформацією між батьками.
На нашу думку, відповідне педагогічне забезпечення має бути
інформаційно-педагогічним і організаційно-педагогічним. Воно подане
рядом взаємопов’язаних інформаційних і організаційних заходів, що
складають розроблену нами орієнтовну програму підготовки батьків і
старшокласників до виховного процесу.
Інформаційно-педагогічне
забезпечення
процесу
морального
виховання учнів старших класів засобами сімейних традицій має на меті
ознайомлення батьків і старшокласників з поняттям «сімейні традиції»,
значенням традицій у житті сім’ї, їх змістом, функціями і виховними
можливостями. Успішне застосування в педагогічній практиці
інформаційної частини програми і його ефективність залежать, поперше, від ступеня усвідомлення важливості досліджуваного питання;
1
Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-метод. посібник. – К.: ІЗМН,
1998. – С. 199.
2
Вечерок Т.В. Педагогічні умови морального виховання учнів старших класів засобами
сімейних традицій // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ,
2004. – Вип. 36. – С. 146-150.
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по-друге, від наявності певних знань і уявлень про нього. Тому основу
теоретичної підготовки батьків і учнів старшої школи до використання
сімейних традицій у моральному вихованні склали наступні питання:
поняття „сімейні традиції” і їх значення в сучасній родині; соціальноісторичні аспекти й психолого-педагогічні закономірності становлення
та розвитку сімейних традицій; роль сімейних традицій як засобу
морального виховання учнів старших класів; особливості впливу
традицій на формування моральних цінностей; основні напрями в змісті
традицій родини; їх функції і вплив на сферу внутрішньосімейних
відносин; ознайомлення з прикладами сімейних традицій, описаних у
художній, етнографічній, педагогічній та іншій літературі; залежність
процесу формування моральних цінностей юнаків і дівчат у сучасних
умовах від змісту сімейних традицій; роль, функції членів родини і
вплив їхніх особистісних рис на розвиток сімейних традицій; способи
залучення членів родини, особливо учнів юнацького віку, до участі в
сімейних традиціях; методи стимулювання розвитку сімейних традицій
тощо.
Дане забезпечення має передумовою використання таких методів
роботи з батьками і старшокласниками, як: лекції, бесіди, диспути,
дискусії, обговорення за круглим столом, усні журнали, конференції,
семінари, збори–зустрічі тощо.
Наведені
питання
інформаційно-педагогічного
забезпечення
привертають увагу до проблеми становлення моральних цінностей
особистості і можливостей використання сімейних традицій у виховній
практиці сучасної родини, всебічно розкривають суть досліджуваного
явища, формують ставлення до сімейних традицій як до ефективного
засобу сімейного виховання.
Організаційно-педагогічне
забезпечення
процесу
морального
виховання старших школярів засобами сімейних традицій спрямоване на
практичне використання батьками й учнівською молоддю набутих знань
та оволодіння ними досвідом використання сімейних традицій у
моральному вихованні. Для здійснення цього завдання був розроблений
певний зміст організаційно-педагогічного забезпечення, покликаний:
продемонструвати розмаїття змісту сімейних традицій; на прикладах
розкрити характер їх функціонування; показати широкі можливості
застосування їх у сімейно-моральному вихованні; поділитися методами і
способами залучення до традицій інших членів родини, особливо
молодого покоління; забезпечити обмін досвідом щодо застосування
певних традицій у процесі сімейного виховання; здійснити корекцію
змісту традицій, що є в родині; надати допомогу в організації сімейних
традицій; намітити шляхи їх удосконалення тощо.
Завдання ґрунтується на застосуванні таких методів роботи, як:
сімейний вечір (або свято), збори-виставка, тестування, вечір обміну
досвідом сімейного виховання, інтерв'ю з батьками й учнями,
розповсюдження пам'яток для батьків, дні сімейного відпочинку,
конкурси, батьківські посиденьки, дні родини, узагальнення
педагогічного досвіду батьків, заочні подорожі тощо.
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Особливе значення інформаційних і організаційних заходів
педагогічного забезпечення використання сімейних традицій у
формуванні моральних цінностей старшокласників полягає в тому, що
вони: надають матеріал для розвитку мислення, творчості,
самовдосконалення батьків та старшокласників; згуртовують сімейний
колектив; формують уміння спільної сімейної діяльності; сприяють
обміну практичним досвідом застосування сімейних традицій у виховній
практиці; налагоджують зворотний зв’язок між батьками й педагогами,
психологами, організаторами виховної роботи.
Запропонована програма складається з трьох розділів, кожний з яких
поєднує п'ять теоретичних і п'ять практичних заходів, що розкривають
роль і зміст сімейних традицій у моральному вихованні учнів старших
класів.
Орієнтовна програма підготовки батьків і старшокласників до
використання сімейних традицій у моральному вихованні
I розділ.
Роль сімейних традицій у
моральному вихованні старшокласників
№
1.
2.
3.
4.
5.

Інформаційні заходи
Круглий стіл «Сімейні традиції в
минулому і тепер»
Лекція
«Психологічні
закономірності
становлення
сімейних традицій у сфері
морального виховання»
Диспут «Які традиції доцільно
формувати в сучасній родині?»
Бесіда «Вплив традицій на
взаємовідносини в родині»
Читацька конференція «Сімейні
традиції, описані в художній
літературі»

Організаційні заходи
Рекомендації щодо літератури
до теми
Тестування родин
«Наявність сімейних традицій і
можливості їх становлення»
Складання анотації сімейних традицій,
що мають місце
Інтерв'ю з батьками й учнями про
спільні сімейні заходи
Ознайомлення
з
пам'ятками
за
підсумками розгляду першого розділу

II розділ
Зміст сімейних традицій у
моральному вихованні старшокласників
№
1.
2.
3.

Інформаційні заходи
Лекція «Основні напрями
змісту сімейних традицій»
Усний журнал «Сімейні традиції
морального ставлення до природи»
Круглий стіл «Сімейні традиції
морального ставлення до людей»
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Організаційні заходи
Семінар
«Корекція
змісту
наявних
сімейних
традицій
морального виховання»
Заочна подорож «Людина –
мисливець, збирач, рибалка»
День родини «Сімейний альбом: із
минулого – у майбутнє»
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4.
5.

Дискусія
«Сімейні
традиції
морального ставлення до предметної
діяльності»
Бесіда «Сімейні традиції морального
ставлення до художньої культури»

Вечір-виставка
родини»

«Реліквії

моєї

Конкурс «Сімейні захоплення»

III розділ
Організація сімейних традицій
Морального виховання старшокласників
№
1.
2.

3.

Інформаційні заходи
Бесіда «Роль і функції членів родини
у зміцненні і розвитку традицій»
Обговорення за круглим столом
«Вплив особистісних рис окремих
членів родини на становлення
сімейних традицій»
Конференція «Стилі взаємовідносин
у родині і традиції морального
виховання»

4.

Семінар «Способи залучення членів
родини до участі у сімейних
традиціях»

5.

Лекція «Методи стимулювання
розвитку сімейних традицій»

Організаційні заходи
Анкетування
батьків
старшокласників

Вечір обміну досвідом сімейного
виховання «Сімейний витівник»
Дискусія «Чиї інтереси важливіші»
Диспут
«Що
необхідно
враховувати
при
організації
сімейних традицій морального
виховання»
Розповсюдження
пам'яток
«Корисні поради для батьків і
старших школярів»

Досвід роботи в загальноосвітніх школах м. Херсона з програмою
підготовки батьків і старшокласників до використання сімейних
традицій у моральному вихованні, дає змогу вказати на труднощі, що
виникли. В основному внутрішньосімейне життя приховане від
зовнішнього огляду, й тому батьки й учні старшої школи не завжди
бажають брати участь у таких заходах. Бесіди зі старшокласниками
засвідчили, що деяким юнакам і дівчатам важко відкрити перед
сторонніми людьми свої особисто-сімейні стосунки.
Тому для досягнення успіху при реалізації організаційнопедагогічного забезпечення потрібна довірча й тепла атмосфера як у
період організації, так і під час проведення відповідних заходів;
залучення батьків і старшокласників до їхньої підготовки й оформлення;
завчасний перегляд і корекція фактичного матеріалу, що
використовується, детальна індивідуальна робота з членами родин,
уважне ставлення до них тощо.
У результаті реалізації запропонованих нами заходів ми можемо
констатувати зміну ступеня участі старшокласників та інших членів
родини в їхніх сімейних традиціях. Зокрема, у ході бесід зі
старшокласниками і батьками проявилася загальна тенденція: вони по88
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новому побачили один одного, весь уклад їхнього сімейного життя. При
цьому були відзначені випадки, коли хтось із членів родини «раптом»
помічав захоплення або якісь закономірності в сімейному житті, яким
раніше не надавав значення.
Розроблена нами орієнтовна програма сприяла відновленню раніше
традиційних для даної родини захоплень, способів проведення дозвілля
тощо. Це підтверджують висловлювання батьків і учнів. Ось деякі з них:
«Моя дочка виросла в родині, в якій люблять хоровий спів. Вона і
сама чудово співає. Але в останній рік ми якось не можемо зібратися
разом усією родиною: турботи, робота, навчання. Готуючись до дня
родини, вирішили згадати кілька пісень. З тих пір знову співаємо всією
родиною.» (мама Наталі Я.);
«Моя бабуся навчила вишивати мою маму, мене і моїх дітей. Навіть
чоловік якось брав участь у нашому захопленні: купував журнали, нитки
та інше. Але тепер не знаходиться часу для вишивання. Діти готуються
вступати до інституту, я змінила роботу. А ось завдяки Вам знову
зайнялися улюбленою справою.» (мама Вікторії Д.).
Наведені міркування батьків і результати експерименту свідчать, що
нам пощастило привернути увагу батьків до внутрішньосімейного життя
і традицій.
Таким чином, зміст і технологія використання сімейних традицій
подані у вигляді інформаційно-педагогічного й організаційнопедагогічного забезпечення процесу морального виховання учнівської
молоді засобами сімейних традицій і відображені в «Орієнтовній
програмі підготовки батьків і старшокласників до використання
сімейних традицій у моральному вихованні». Вона сприяє
ознайомленню батьків і старшокласників з виховними можливостями
традицій сім’ї у формуванні моральних цінностей і надає допомогу в
оволодінні уміннями по застосуванню традицій у сімейній практиці. В
ході перевірки ефективності формування моральних цінностей учнів
старших класів засобами родинних традицій були підготовлені
методичні рекомендації та розробки заходів педагогічного забезпечення
щодо використання сімейних традицій у моральному вихованні.
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Ільїна Н.О. (Макіївка)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД
ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті робиться спроба комплексного аналізу психологічних
особливостей дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Автор також торкається практичних проблем викладання
курсу української літератури для старшокласників вищезазначеної
категорії.
Додаток до статті містить тест на визначення рівня самооцінки
підлітків, які не зазнали родинного виховання.
Тривала політична, економічна, соціальна нестабільність держави
спричиняє демографічну кризу: різко знижуються показники
народжуваності, населення поступово старіє через те, що більшу його
частину становлять люди зрілого й похилого віку. На превеликий жаль,
сучасну Україну, як державу, що перебуває в стані становлення й
утвердження, також не оминули ці процеси. І хоча останні 2-3 роки
помітна тенденція до врівноваження кількості народжених і померлих
громадян (у тому числі й за рахунок того, що заможні родини
зважуються на народження другої дитини), проблема ця сьогодні ще
далека від вирішення.
Звичайно, завдання збереження генетичного фонду українського
етносу є соціально значущим. Проте навряд чи лише кількісну перевагу
народжених над померлими в певний відрізок часу можна вважати
шляхом подолання кризи. Існує інший, набагато трагічніший аспект
проблеми. Суть його полягає в тому, що фатальною втратою може стати
якість українського генофонду. Аргументом на користь цього
твердження є той факт, що в Україні, як і в ряді інших країн
Співдружності, катастрофічно швидко зростає число медичних і
навчальних закладів, у яких на повному державному утриманні
перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Отже, економічні й соціальні протиріччя, що торкнулися всіх сфер
життєдіяльності й усіх верств населення в період після розпаду СРСР,
передусім, позначилися на найменш захищеній категорії – дітях. На тлі
тотальної бездуховності, падіння моралі, нівеляції загальнолюдських
цінностей, а також різкого зниження життєвого рівня населення з року в
рік збільшується кількість безпритульних дітей. Вони (до того, як будуть
відловлені й улаштовані спеціальними державними службами в
притулки) частіше за все займаються бродяжництвом, жебракуванням,
крадіжками. Здоров’я їхнє підірване не тільки голодуваням і
перемерзанням, а й систематичним уживанням алкогольних напоїв,
наркотичних і психотропних речовин. Їхнє життя – під загрозою, вони –
загроза для суспільства.
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Постійне збільшення темпів зростання дитячої бездоглядності
викликає справедливе занепокоєння і тривогу громадськості. Саме тому
зараз виняткового значення надається проблемі соціальної реабілітації
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Постановою Кабінету Міністрів від 24.04.2000р. №696 затверджено
положення про Комісію з питань запобігання дитячій бездоглядності та
соціальної реабілітації неповнолітніх, а також прийнято національну
програму “Діти України”, розроблено програму поліпшення становища
дітей в Україні на 2001-2005 рр.
Особлива роль у виконанні поставлених урядом завдань належить
школі. Адже саме на школу покладено функцію первинного обліку
сімей, неспроможних утримувати, виховувати й навчати неповнолітніх
дітей. Недієздатних батьків у судовому порядку позбавляють
батьківських прав, а дітей фахівці управління освіти оформляють у
дитячий будинок або школу-інтернат. Найкраще для дітей, на довгі роки
позбавлених радості спілкування в родинному колі, – бути
всиновленими. Але статистичні дані невтішні. Вони свідчать про те, що
всиновлення неповнолітніх громадянами України – швидше виняток,
ніж закономірність. Прикро, але більше охочих всиновити дитину
(навіть невиліковно хвору) серед іноземців.
Провівши дитячі роки за високими мурами, випускники шкілінтернатів у реальному житті дезорієнтовані. Вони прагнуть
матеріальної самостійності через якомога швидше оволодіння певною
професією. Тому більшість із них не користується своїм правом на
здобуття вищої освіти.
Вищесказане ніяк не стосується учнів Донбаського архітектурнобудівельного ліцею – випускників Макіївського, Маріупольського,
Сніжнянського, Амвросіївського й інших інтернатів Донеччини.
Витримавши вступні випробування з математики, фізики, української й
іноземної мов, вони за 2 роки (10-й і 11-й класи) мають змогу розкрити і
розвинути свій творчий потенціал, сформувати потяг до самоосвіти й
саморозвитку, зрештою – грунтовно підготуватися до вступу й
успішного навчання у ВНЗ. За 7 років існування ліцею (1997) його
випускниками, а згодом студентами Донбаської національної академії
будівництва й архітектури стали 32 абітурієнти із 59. Академія взяла їх
під своє могутнє крило й опікується дітьми пільгових категорій
упродовж усього терміну навчання.
Слід наголосити на тому, що навчально-виховний процес у ліцеї
ускладнений багатьма факторами. Перш за все, специфіка його
зумовлена надзвичайною строкатістю учнівськго контингенту. В одному
класі навчаються представники різних верств населення: 1) діти
заможних батьків, 2) діти робітників (т.з. “інтелігенція в першому
поколінні”), які заробляють достатньо, щоб оплачувати навчання,
3) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Зусилля
педагогічного колективу на чолі з директором, кандидатом фізикоматематичних наук, доцентом Г.К. Шурко, спрямовані на те, щоб
допомогти вихованцям подолати соціальну і психологічну прірву, якою
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розділило їх саме життя, звести до мінімуму небажану конкуренцію між
ними.
За таких умов досягти високих результатів у навчанні і вихованні
можливо лише спираючись у роботі на основні принципи особистісно
орієнтованого підходу. В основі цього підходу – психологізація
навчального процесу, опора на надійну діагностичну основу. Ліцей при
ДонНАБА використовує діагностику не селективну, а стимулюючу, що є
підґрунтям для прийняття й реалізації педагогічно доцільних рішень.
Куратори ліцею є носіями нової педагогічної етики, визначальною
рисою якої є суб’єкт-суб’єктні взаємини між учителем і учнем. Ці
міжособистісні стосунки можна назвати відносинами співпраці,
співробітництва, співтворчості. Такі етичні категорії, як взаєморозуміння
і взаємоповага, повинні бути провідними для кожного педагога, а
особливо для викладачів архітектурно-будівельного ліцею, бо в ньому
навчаються діти, які з тих чи інших причин не знають, як багато означає
в житті батьківська підтримка.
Для кожної людини пора її дитинства – найщасливіший час у житті. З
точки зору психології дитинство – це період, коли закладаються
фундаментальні якості особистості, що забезпечують психологічну
стійкість, позитивні ціннісні орієнтації. Ці духовні якості особистості не
розвиваються раптово, а формуються в умовах вираженої батьківської
любові, коли родина створює в дитини потребу бути визнаною, здатність
співпереживати, радіти успіхам людей, бути відповідальною.
Старшокласники з благополучних сімей, усвідомлюючи своє
теперішнє і минуле, бачать себе в ньому активними суб’єктами. Про це
свідчить наявність у них уявлень: про особливості самовиховання; про
особливості своєї виконавчої діяльності; про особливості зацікавлень,
умінь, нахилів, здібностей; про власні переконання, їх цінність і
значимість для досягнення поставленої мети; про внутрішні і зовнішні
умови реалізації планів. У дітей, вихованих в інтернаті, усвідомлення
себе суб’єктом власної життєдіяльності перебуває на низькому рівні.
Старшокласники з благополучних родин, усвідомлюючи своє теперішнє,
порівняно з вихованцями інтернатів, глибше і змістовніше
характеризують своє улюблене заняття, навчальні справи, частіше
пов’язують їх з минулим і майбутнім. Для вихованців інтернатів перше
місце в моделі майбутнього посідають: щасливе родинне життя; життя,
повне задоволень і розваг; меркантильні і кар’єристські плани. Набагато
менше для них означають: громадське визнання; ставлення оточуючих;
самовиховання, самовдосконалення; можливість бути корисним людям;
праця, що відповідає їхнім природним нахилам.
Порівняльний аналіз моделей майбутнього, а саме фаховий його
аспект, виявив такі відмінності: підлітки з благополучних сімей, на
відміну від своїх однолітків, які виховувалися в інтернатах, чіткіше,
конкретніше й реальніше бачать своє майбутнє навчання, роботу,
професію, частіше намагаються дати обгрунтування вибору того чи
іншого місця навчання, праці.
Зіставлення описів чоловіків і жінок, одержані від дітей, вихованих
поза родиною, унаочнило наявність певних розбіжностей між ними. Ці
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розбіжності стосуються не так змісту уявлень про якості, як ставлення до
них. Підвищена цінність родини і недостатній життєвий досвід сприяють
ідеалізації вихованцями інтернатів сімейних взаємин.
Виховання в закладах інтернатного типу провокує відхилення в
психічному і фізичному розвитку. Нерідко психологи констатують
затримку розумового розвитку, спотворення нормального розвитку
особистості (від емоційної сфери до життєвої перспективи), порушення
статевого самовизначення і под. Як наслідок – схильність до вживання
наркотиків і правопорушень у ранньому віці.
Діти, які зростають в інтернатах, як правило, погано засвоюють
навички продуктивного спілкування. Їхні контакти поверхові, нервові,
поспішні: вони водночас домагаються уваги і відштовхують її, стають
агресивними або пасивно відчуженими. Потребуючи любові й уваги,
вони не вміють поводити себе так, щоб викликати у співрозмовника
бажання контактувати. Неправильно сформований комунікативний
досвід призводить до того, що дитина займає негативну позицію щодо
оточуючих, незважаючи на їхні наміри.
Окрема проблема – феномен “ми” в умовах дитячого будинку.
Фахівцями було встановлено, що тут у дітей виникає своєрідна
ідентифікація одного з одним. У сім’ї завжди є родинне “ми” – почуття,
що визначає належність саме до своєї родини. Це потужна емоційна й
моральна сила, що сприяє створенню у дитини відчуття захищеності. За
відсутності батьківського піклування у дітей стихійно складається
інтернатське “ми”. Це особливе психологічне утворення. Діти без
батьків поділяють світ на “свої” і “чужі”, на “ми” і “вони”. Від “чужих”
вони спільно відокремлюються, проявляючи агресію й готовність
скористатися ними в своїх цілях. У них своя особлива нормативність
відносно всіх “чужих”. Однак у межах своєї групи діти, які мешкають в
інтернаті, так само відокремлені; вони можуть жорстоко поводитися зі
своїми однолітками чи молодшими. Формування такої позиції
передусім, спричинене недорозвиненою й спотвореною потребою
любові й визнання, емоційною нестабільністю.
Оскільки в інтернатах учні перебувають на повному державному
забезпеченні, то не дивно, що в них поступово формується позиція
утриманця (“нам винні”, “дайте”), відсутні ощадливість і
відповідальність. Формальне дисциплінування приховує небезпеку
відчуження у стосунках дорослого й дитини.
Кількарічні спостереження за поведінкою ліцеїстів, які належать до
соціальної категорії сиріт і позбавлених батьківського піклування, дають
змогу дійти такого висновку: вихованці інтернатів схильні до
невиправданого ризику, імпульсивності, емпатії; тривожні; змушені
піддаватися впливу обставин; безвідповідальні, але практичні; для них
велике значення має думка оточення, що проявляється в прямій
залежності від групи; добрі, здатні на самопожертву; мрійливі, але
приховують це.
Справедливим є трактування літератури як найгуманнішого виду
мистецтва, а гуманізація освіти в Україні, яка останнім часом проникає
все глибше в навчально-виховний процес, вимагає створення такого
93

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

підходу, який допоміг би безболісно розв’язувати всі труднощі в житті
сучасного ліцеїста. Тож кому, як не вчителю-словеснику на уроках
української літератури, маючи при цьому найлюдяніші наміри й почуття,
спробувати обережно скоригувати понівечену долею психіку дітей.
З метою психолого-педагогічного вивчення вихованців нового
набору традиційно в період адаптації проводимо психологічне
тестування за “Шкалою самооцінки” (див. додаток). Цей метод
діагностики допомагає створити позитивний мікроклімат у новому
колективі, прогнозувати конфліктні ситуації, контролювати поведінку
окремих особистостей під час спілкування з однолітками й старшими,
формувати нові стереотипи навчальної діяльності.
Результати тестування сиріт передбачувані: у 8 осіб із 10 занижена
самооцінка, а провідними рисами характеру є: невпевненість (у власних
силах, у майбутньому, у правильності зробленого вибору і т.д.),
недоброзичливість, замкненість, скутість, агресивність, конфліктність.
Висновок тестування незабаром підтвердився на уроці української
літератури. Вивчаючи “Кайдашеву сім’ю” І.С. Нечуя-Левицького,
вводимо в хід уроку елемент рольової гри – інсценізацію невеличкого
уривку з повісті. Кайдашиха зі своїми невістками Мотрею і Мелашкою у
виконанні дівчат-сиріт вийшли “занадто” натуральними. Довелося
припинити гру, аби вона не переросла у справжню бійку. Не дивно, що
така “професійна” гра “актрис” більше засмучує, аніж радує. Постає
питання: такий збіг даних тестування і внутрішнього стану виконавиць
жіночих ролей на уроці – це випадковість чи закономірність?
Звернемося за відповіддю до першоджерел. На думку американського
психолога Еріксона, у дітей, до яких погано ставилася мати в перші роки
життя (точніше – від народження до 11 років), формується і розвивається
аномальна лінія поведінки, для якої характерними ознаками є недовіра
до оточуючих, повсякчасні сумніви в собі, відчуття власної
непотрібності й неповноцінності, байдужість.
Становлення і розвиток особистості, за Еріксоном, – це зміна етапів
життя людини (всього їх 8), на кожному з яких відбуваються якісні
перетворення внутрішнього світу і радикальні зміни стосунків із
людьми. Внаслідок цього особистість набуває чогось нового (як
позитивного, так і негативного), притаманного саме їй. Це нове виникає
не на порожньому місці, а є наслідком усього довгого процесу розвитку
особистості. Тож позбавлені в дитинстві материнської любові й тепла,
батьківської сили й захисту, биті вихователями й старшими за віком
дітьми в інтернатах, потрапили вони до ліцею емоційно нестійкими,
неврівноваженими, егоцентричними, такими, які ухиляються від
фізичної праці й відповідальності.
Знаючи узагальнений психологічний портрет учнів-сиріт, неважко
здогадатися, яку відповідь одержав учитель на поставлене класу
запитання: “А що б ви зробили на місці Мотрі?” Нею була недбало
кинута десятикласницею репліка: “Виколола б свекрусі й друге око!”
Специфіка уроків літератури створює величезні можливості для
вивчення особистості підлітків, зокрема взаємозв’язку мислення й
мовлення, що опредмечуються в навчальній діяльності й виражаються в
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усному, писемному й внутрішньому мовленні. А колективні методи
роботи
з
класом
передбачають
застосування
відповідних
психогігієнічних прийомів. Одним із них є прийом імаготерапії (від
грецького “імаго” – образ), що полягає у перевтіленні учнів в образи
літературних персонажів, з якими вони знайомляться, читаючи твори
українських письменників. Діти легко перевтілюються в образи
врівноважених, доброзичливих, чесних, справедливих і т.д. героїв,
переймаючи їхні ціннісні орієнтації. Або граючи ролі негативних
персонажів, демонструють своє ставлення до недоліків у характері і
поведінці останніх.
Радимо застосовувати прийом імаготерапії під час вивчення
творчості Панаса Мирного. Форма проведення уроку на тему “Образи
роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Чіпка
Вареник – протестант, борець проти соціальної неправди”. Це урок-суд.
Вдома учні усно готують відповідь на запитання: чи варто
виправдовувати Чіпку? Безпосередньо перед уроком діти діляться
залежно від того, якої думки вони дотримуються, на дві групи –
адвокатів (виправдовують Чіпку) і прокурорів (звинувачують його). Як
показує досвід, тих, хто співчуває Чіпці – більше, ніж тих, хто його
засуджує. Акцентуємо увагу, що серед захисників злодія і вбивці – усі
діти-сироти. Учням дозволено в ході уроку пересідати з одного ряду на
інший, тому що їхні переконання можуть змінитися на діаметрально
протилежні. Наприкінці уроку слово надається всім, хто має бажання
висловитися.
З вуст адвокатів лунають такі фрази:
– Чіпка приваблює мене своєю працьовитістю, здатністю кохати і
жертвувати собою.
– У дитинстві Чіпку жорстоко ображали дорослі і діти, тому він
змушений був захищатися і навіть мститися.
– Чіпка здійснює злочини, рівняючи бідних із багатими; у нього
загострене почуття справедливості.
– Чіпка вчить нас любити Батьківщину, боротися за правду будьякою ціною.
– Чіпку по-справжньому любили тільки дід Улас і баба. Багатого
Чіпку селяни визнали, а потім відкинули, коли він знову став
безземельним. Хіба таких треба жаліти?
– Син не любив матері, бо вона постійно його проклинала, била, не
давала їсти досхочу. Тому дорослим він її зневажає.
Тепер у наступ переходить звинувачення:
– Чіпка грабує, вбиває невинних людей, палить їхні оселі, зневажає
власну дружину, глумиться над матір’ю. Хіба це можна виправдати?
– Якби Чіпку покарали за перший злочин, він не здійснив би інших.
– Найбільша цінність на землі – це людське життя. Позбавляти
людину життя ніхто не має права.
Поступово діти переконуються, що ніколи не було в Чіпки
безвихідного становища, що нетерпіння і злість штовхали його до
морального падіння. Дехто з учнів пересідає до гурту звинувачувачів,
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але сироти стійкі у своїх преконаннях: у Чіпки було важке дитинство.
Тому заключне слово вчителя адресоване саме їм:
– Давайте проаналізуємо кожний своє життя. Чи роки вашого
дитинства, проведені в інтернаті, хтось може назвати щасливими і
безхмарними?
– Кому, як не вам, знати, що таке кривда й образа? Хіба вас ніколи не
ображали близькі люди?
– Невже ви погодитеся з тим, що всі ви – потенційні злочинці,
“пропаща сила”?
– Не можна виправдовувати злочин важким дитинством, нелюбов’ю
до себе інших людей. Попереду у вас ще довге життя, яке тільки-но
розпочалося. Ваша боротьба за правду ще попереду. Добре поміркуйте
над тим, як у боротьбі проти зла не скоїти ще більшого лиха.
У наш час науково-технічної революції і викликаного нею
прискореного темпу життя чи не найбільшою заслугою вчителя
вважається його професійна спроможність прищепити дітям любов до
книжки. Справжня майстерність словесника – навчити сучасних
підлітків на прикладах літературних творів розбиратися у складних
поворотах долі, пізнавати неоднозначні людські характери, виробляти
активну життєву позицію, розвивати свої естетичні смаки й уподобання1.
Досягненню цієї високої мети підпорядкований ще один
психогігієнічний прийом – сміхотерапія. Сміх є важливим показником
психічного здоров’я людини. Проте в чинних програмах з української
літератури дуже обмежена кількість творів, які б почуття патріотизму,
любові до людей, дбайливого ставлення до природи виховували з огляду
на вікові особливості дітей. Саме в цьому віці учням хочеться радіти,
сміятися, веселитися. А ми учимо їх сумувати, тривожитися,
співпереживати, і забуваємо, що любов до Вітчизни можуть
утверджувати радість і сміх. Саме гумор створює бадьорий,
життєстверджуючий настрій підлітків.
Прийомом сміхотерапії можна послуговуватися під час вивчення в 11
класі творчості Остапа Вишні, “ангела гумору і сатири”. Під таким ім’ям
увійшов у літературу незрівнянний сміхотворець Павло Михайлович
Губенко. І хоча минуло майже 50 років із дня смерті письменника, але
любов до його дотепного слова не зменшується. Щоб зрозуміти феномен
Остапа Вишні, треба з’ясувати, хто він, чиїх батьків дитина, де зріс і в
кого навчався, чим жив і з ким дружив, з чого радів і від чого страждав...
Про своє дитинство Остап Вишня написав у “Щоденнику”: “Я, такий
собі Павлушка, селянський син, бігав без штанів, швиряв картоплею,
била мене мати віником і навіть горнятками череп’яними кидала в
голову. Спасибі матері!”
Вчився Павло охоче. Наука давалася легко. Уже в ранні роки хлопець
відзначався веселою вдачею і великою охотою до читання.

1
Використання методів психологічної діагностики у педагогічній практиці (практичні
поради для кураторів І курсу академії та керівників 10-11 класів ліцею) / Уклад.
Л.П. Хмара. – Макіївка: ДонДАБА, 2003. – 23 с.
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Про початок літературної діяльності Вишні його побратим Федір
Маківчук сказав так: “Талант гумориста розквітав з неймовірною
швидкістю... Популярність гумору Остапа Вишні росла зі швидкістю
лісової пожежі. Тільки загальний тираж видання Шевченкового
“Кобзаря” перевищував тираж творів Остапа Вишні. Твори Вишні
перекладали російською мовою, збірки видавались у США і Канаді”.
Та в долі Остапа Вишні щастя і невдача ходили поряд. Випала
письменникові велика слава і велика біда. Сама біда була ще десь за
горизонтом, але її лиховісний подих уже було відчутно. На початку 30-х
років почали з’являтися статті, у яких критикувалась уся літературна
діяльність гумориста, а його популярність серед народу пояснювалася
низьким культурним рівнем. Наклепники доводили, що в час перебудови
країни сміятися взагалі гріх, що народові потрібна “серйозна”
література, а не гумор і не “усмішки”. У грудні 33-го року Вишню
заарештували...
Відбувши 10-річне заслання, він повернувся до Москви. Зустріли
друзі-письменники М. Бажан, М. Рильський, Ю. Смолич. Усіх мучило
питання, чи буде Павло Губенко продовжувати літературну діяльність.
Але відповідь була невтішна: “Хіба я тепер зумію?” Та, виявляється,
зумів. Яке ж велике серце треба мати, щоб не зненавидіти ціле людство
за вкрадене здоров’я і 10 років життя?
До останніх своїх днів Павло Михайлович був непосидючим,
енергійним і діяльним. Творчість була для нього такою ж органічною
потребою, як повітря і вода. Саме тому одна з дівчат-сиріт написала в
творі слова: “Остап Вишня став для мене улюбленим письменником,
тому що такого щирого серця я не зустрічала ніколи раніше. Його слова
“Треба любити людину більше, ніж самого себе...” стали для мене
життєвим кредо”1.
Отже, немає жодних сумнівів, що в сучасному уроці виховна мета
виходить на перший план. Вивчаючи базові дисципліни та спецкурси,
ліцеїсти повинні не тільки здобути певну суму знань і вмінь, а й
розвиватися як індивідуальності.
Формуванню в учнів усвідомлення себе як представників української
нації, гуманістичних ідеалів та переконань, “уявлення про красиве і
корисне”, активної життєвої позиції сприяє друга, не менш важлива,
складова навчально-виховного процесу – організація позааудиторної
виховної роботи.
Цікаво і з користю провести вільний час учні ліцею при ДонНАБА
можуть на заняттях секцій: “Українознавство”, “Золотослів”, “Зодчий”.
Українознавство викладається як комплексна дисципліна, предметом
вивчення якої є такі аспекти поняття “Україна”: етнос, природа, екологія,
мова, історія, нація, держава, культура, духовність, доля, історична місія.
Приклади подвижницького життя багатьох визначних українських
громадських, політичних, культурних діячів і науковців виховують у
1
Кривка Н.В. Українська література. 11 клас. Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста:
Вид-во «Ранок», 2002. – С. 24-32.
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ліцеїстів прагнення служити Батьківщині, славити її своїми справами,
шанобливо ставитися до історії, культури, мови рідного народу,
піклуватися про екологічну безпеку України.
Природно, що заняття секції “Українознавство” провадять викладачі
й учителі – словесники, історики, екологи, географи. Кожний з них
розкриває глибинний зміст конкретного аспекту поняття “Україна”. Крім
збагачення знаннями, ліцеїсти мають можливість познайомитися ближче
з викладачами, поспілкуватися з ними. Призвичаєнню учнів до
студентського життя сприяє також чергування лекцій із семінарськими і
практичними заняттями, під час яких найчастіше і виявляються їхні
таланти.
Заглибитись у таємниці риторичного мистецтва охочі можуть на
заняттях секції “Золотослів”. Вивчивши історію риторики на прикладах
життя та діяльності античних філософів і ораторів Київської Русі,
опанувавши тонкощі побудови промов різних видів та жанрів
красномовства, можна переходити до риторичної практики: самотужки
писати тексти промов, редагувати їх, учитися виголошувати відповідно
до вимог. Учитель допоможе поставити голос, обрати правильну
інтонацію, навчить говорити так, щоб слухачі мали поживу для розуму й
серця.
Гордістю ліцею є профільні архітектурні класи. Шліфувати свою
професійну майстерність обдароване юнацтво може на заняттях секції
“Зодчий”. Викладачі академії передають ліцеїстам свої знання і
багаторічний досвід у галузі живопису, графіки, архітектурного
проектування, композиції, креслення1.
Отже, проблему єдності навчання і виховання педагогічний колектив
Донбаського архітектурно-будівельного ліцею упродовж останніх років
вирішує за допомогою комплексного підходу. Об’єднуючим фактором
виступає українознавство.
Підсумовуючи все вищесказане, можемо констатувати, що,
незважаючи на появу останнім часом цілого ряду досліджень із
психології і педагогіки, проблема соціалізації дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, залишається відкритою.
Ймовірний шлях її розв’язання вбачаємо в зближенні завдань
навчального і виховного компонентів. Прикладом реалізації цього
підходу є використання методів психокорекції (імаготерапії,
сміхотерапії) на уроках української літератури.

1
Щибор Н.О. До проблеми єдності навчання і виховання // Формування національних і
загальнолюдських цінностей у студентів вищих навчальних закладів. Матеріали Всеукр.
наук.-метод. конф. – Полтава: ПолтНТУ, 2002. – С. 212-215.
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Додаток
Опитувальник “Шкала самооцінки” (ШСО)
Прізвище, ім’я, по батькові______________________________
Клас_________________________________________________
Дата обстеження_______________________________________
Інструкція учневі: Кожна людина оцінює свої здібності, можливості,
характер. Рівень домагань кожної людини, риси людської особистості можна
умовно виразити вертикальною лінією, нижня частина якої символізує
найнижчий розвиток, а верхня – найвищий. Вам пропонується розглянути 7
таких ліній. Вони означають: 1) здоров’я; 2) розумові здібності; 3) характер;
4) авторитет у товаришів; 5) уміння робити щось власноруч – “умілі руки”;
6) зовнішність; 7) упевненість у собі. На кожній лінії написано, що вона означає.
На кожній лінії рискою (-) позначте, як ви оцінюєте розвиток у собі цієї
якості, риси особистості в даний момент. Після того хрестиком (х) позначте, на
якому рівні розвитку цих якостей ви були б задоволені собою, пишалися б
собою.
Тож: “-“ – рівень розвитку якостей у даний момент; “х” – рівень розвитку
якостей, який би ви хотіли мати.
На вертикальній лінії, наприклад, лінії “здоров’я”, нижча риска означає
зовсім хвору людину, верхня – цілком здорову.
Подивіться на 7 ліній, довжина кожної – 100 мм від верхньої до нижньої
риски. Невеличкою рискою позначена також середина лінії.

Обробка та інтерпретація результатів:
1.
Шкала “здоров’я” не розглядається з точки зору самооцінювання і рівня
домагань. Її кількісне значення дає змогу довідатися про соматичний стан
підлітка. Якщо це кількісне значення дуже мале, то психолог може провести
діагностику рівня тривоги та внутрішньоособових конфліктів, а також
рекомендувати підліткові медичний огляд.
2.
Усі шкали – по 100 мм (тобто 100 балів), тому вимірюється довжина до
риски; наприклад, 54 мм – 54 бали.
3.
Підраховується величина самооцінки (до знаку “-“), величина рівня
домагань (до знаку “х”), різниця між величинами рівня домагань і самооцінки.
Якщо рівень домагань нижчий від самооцінки, то результат буде з мінусом.
4.
Підраховується середня самооцінка за 6 показниками.
5.
Рівень домагань можна зобразити у вигляді профілю.
6.
Слід звернути увагу на завищені або занижені показники
самооцінювання і рівня домагань у підлітка.
Завищені показники – більше 75 балів, занижені показники – менше 25 балів.
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Клименко В.С. (Київ)
ПРОБЛЕМА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАД
ВІЙСЬКОВОГО ВИХОВАННЯ:
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті досліджуються проблеми гуманізації військового
виховання в Збройних силах України в контексті побудови
громадянського суспільства демократичної правової держави.
У процесі формування громадянського суспільства в Україні
неминуче відбуватиметься гуманізація військової служби і військових
відносин. Очевидно, що потрібна гуманістична переорієнтація у сфері
виховання особистості воїна, – потрібно виховувати громадянина у воїні,
а не навпаки. Для цього необхідно подолати психологічні стереотипи
минулого, а саме: звільнити стосунки в ланці ”начальник – підлеглий”
від елементів особистої залежності; сформувати дієві механізми, що
захищають відносини між військовослужбовцями від адміністративного
свавілля; створити механізм боротьби з протекціонізмом у кадрових
органах Збройних сил; сприяти відродженню високої духовності
військовослужбовців; створити дієву систему матеріального і
морального стимулювання і мотивації професійного зростання.
Складним питанням гуманізації військового виховання є проблема
реалізації переконань військовослужбовців, їхнього морального вибору і
світоглядної орієнтації, їхніх політичних інтересів. Саме в цих сферах
автономія особистості виражена найбільш яскраво.
Формування громадянського суспільства передбачає перетворення
військовослужбовців в окремий розвинутий стан з властивими йому
цінностями, традиціями, етикою, власним кодексом честі – усім тим, що
в дійсності формується лише в елітарних умовах. Особливо це
стосується офіцерського корпусу, який у майбутньому повинен посісти
належне місце серед ”третього стану”.
Зазначені військово-політичні аспекти формування громадянського
суспільства в державі (як якісно нові цінності її військової організації)
будуть реалізовані через механізм зміни поколінь, вони притаманні армії
розвинутої правової держави і зрілого громадянського суспільства.
Стан зрілості громадянського суспільства, його традиції й цінності
неминуче відбиваються на моделі, характері та напрямах
функціонування
воєнної
організації,
соціальному
портреті
військовослужбовців і способі регулювання військових відносин.
Розглядаючи специфічні особливості моралі суспільства у
відношенні до морально-етичних параметрів функціонування армії
демократичної держави як певну систему протиріч, доцільно виділити
деякі з них, характерні для сучасного етапу військового будівництва в
Україні.
Об’єктивно такими протиріччями є:
протиріччя між складовими частинами самої військово-професійної
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діяльності, між метою й засобами її досягнення, метою й результатами,
засобами і витратами енергії тощо;
протиріччя між окремими видами діяльності військовослужбовців;
протиріччя між змістом військової діяльності як динамічним
утворенням, обумовленим розвитком військової техніки, військового
мистецтва та її суспільними формами, більш консервативними,
утримуються жорсткою регламентацією;
протиріччя між різними суспільними формами життєдіяльності
військовослужбовців:
між
колективізмом
і
індивідуалізмом,
демократизацією і зміцненням єдиноначальності тощо;
протиріччя, обумовлені логікою світового суспільного розвитку.
Крім того, Збройним силам України властиві протиріччя розвитку,
що мають суб’єктивну основу походження. Це, насамперед:
протиріччя, пов’язані із реорганізацією структур по роботі з
особовим складом з відповідною зміною їх функцій1;
протиріччя, основою виникнення яких стала опора на певному етапі
на ідеологію націоналізму в процесі розбудови Збройних сил;
протиріччя, що виникли при введенні державної мови як основного
засобу бойового управління і спілкування;
протиріччя соціального захисту від держави державної організації –
армії;
протиріччя, пов’язані з посиленням громадянського контролю за
Збройними силами;
протиріччя, обумовлені невизначеністю зовнішніх військовополітичних пріоритетів вищого військового і державного керівництва.
Що дає такий варіант систематизації протиріч діяльності сучасного
військовослужбовця? На думку автора, визначення системи протиріч є
методологічною основою для визначення напрямів гуманізації
військового виховання. Маючи на увазі визначену систему протиріч,
діючих у Збройних силах, передумови та процес гуманізації військового
виховання в Збройних силах України доцільно розглядати через декілька
рівнів:
1.Загальноцивілізаційний
рівень,
обумовлений
необхідністю
перебудови світоглядних цінностей, моральних засад громадян з питань
національної безпеки, ставлення до армії, збройного захисту інтересів
держави.
Основою гуманізації цього рівня є відродження ідеї про поступову
еволюцію людства до світу без воєн. У свій час І.Кант, А.Сміт,
Г.Спенсер, К.Маркс дійшли думки, що індустріальні суспільства
еволюціонуватимуть до стабільних мирних відносин і навіть до світу без
збройних конфліктів. Аргументом на користь цієї теорії є те, що сьогодні
війни між розвинутими країнами стають малоймовірними. Ч.Москос
1
Концепція соціально-психологічної служби // Народна армія. – 1993. – 22 січня; Указ
Президента України N 981/98 від 4.09.1998 р. ”Про Концепцію виховної роботи у Збройних
силах та інших військових формуваннях України”; Указ Президента України N 28/2004 від
12.01.2004 р. ”Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у Збройних силах
України”.
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називає епоху, на порозі якої перебуває людство, переходом до
“суспільства заперечення війни”1.
Основними тенденціями розвитку армії у такому суспільстві є
підвищення ролі людського фактора і морально-психологічної
готовності особового складу, посилення соціального і правового захисту
військовослужбовців, подальша гуманізація і демократизація стосунків
між суспільством і армією, між різними категоріями особового складу
Збройних сил.
2.Регіональний рівень притаманний державам, які переходять до
розбудови
правової
демократичної
держави
з
розвинутим
громадянським суспільством.
Головним орієнтиром, що визначає напрямок і динаміку руху до
такого суспільства, є всебічна демократизація держав Центральної і
Східної Європи, у тому числі й України, у якій триває етап осягнення
демократичних здобутків, оволодіння світовим досвідом демократичних
перетворень.
Якщо розглядати демократизацію як глибинний і безоглядний
поворот до людини, то доцільно поєднати розвиток гуманістичних
потенцій у суспільстві і в армії з вирішенням наступних проблем:
формування і розвиток політичної культури як фундаменту
демократизму;
оволодіння військовослужбовців, передусім, офіцерів демократичним
стилем мислення і діяльності2;
подолання бюрократизму у військовому середовищі.
3.Державний рівень передбачає наступні напрями гуманізації
військового виховання:
його законодавче, наукове, методичне забезпечення;
посилення ролі Збройних сил як чинника консолідації українського
суспільства в умовах ідеологічного й політичного плюралізму3;
державний рівень патріотичного виховання4;
звернення до релігійних цінностей;
взаємозв’язок з політично структурованим суспільством через партії,
рухи, громадські організації (у правових рамках).
4.Армійський рівень має полем функціонування власне Збройні сили,
як самостійну соціальну групу, у потенціалі якої накопичені якісні
характеристики загальноцивілізаційного, регіонального, державного
ґатунку, що здійснюють вплив на армійські характеристики гуманізму.
Для військово-педагогічного процесу у Збройних силах України
властиві закономірності єдності виховання, навчання, розвитку та
самовдосконалення військовослужбовців. Сучасні концепції навчання,
1
Москос Ч. Вооруженные силы в “обществе отрицания войны”. Армия и общество. –
М.: Прогресс, 1990 – С. 78-80.
2
Чейні Д. Збройні сили у демократичному суспільстві // Військо України. – 1993. –
№ 8. – С. 14-21.
3
Райс К. Збройні сили в умовах демократії // Народна армія. – 1995. – 17 грудня.
4
Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
(затверджена указом Президента України №948/2002 від 25.10.2002 р.).
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процеси гуманізації та демократизації військової освіти і військової
служби передбачають необхідність виходу саме виховної функції
навчання на перший план у військово-дидактичному процесі1.
Гуманізація військового виховання передбачає також вирішення
багатьох інших проблем, проте її основою має залишатися моральна
сторона мотивації військової служби, ґрунтована на патріотизмі,
відродженні старих і закріпленні нових традицій армії, як захисниці
народу й держави, тобто створенні військового культу безкорисливого й
чесного служіння Батьківщині.
Істотною складовою частиною системи гуманістичних параметрів
виховання військовослужбовця є джерела формування гуманістичних
засад у стосунках між людьми.
До таких джерел формування гуманістичних засад відносяться:
а) сім’я, оптимальний склад якої повинен, як показує досвід багатьох
народів, складатися з 3-4 поколінь, активно взаємодіючих між собою в
різних напрямах, у тому числі і в духовному збагаченні молодших
поколінь;
б) суспільний стан, до якого входить особистість, і який, маючи
писані й неписані норми поведінки, накладає на неї певні моральні
обов’язки;
в) церква, що історично відігравала значну роль не тільки в
декларуванні імперативів моральної поведінки, а й у вихованні такої
поведінки;
г) інститут аристократії в суспільстві, етичними рисами якого були
саме честь, відповідальність, обов’язковість, патріотизм тощо, і який
істотно впливав на суспільні процеси.
У сучасних умовах вплив ослабленої сім’ї, невизначеність
соціального стану молодої людини, відсутність релігійних почуттів або
ж неусвідомлене слідування тільки деяким граням релігійного життя,
існування в суспільстві не аристократичних кіл, а політизованих і
корумпованих еліт та контреліт призводять до того, що формування
моральних, ширше – гуманістичних потенцій зріючої особистості
відбувається непослідовно, стихійно, іноді не відбувається взагалі.
Разом із цим, світовий досвід лише підтверджує вагу цих
першоджерел виховання, у тому числі і в армійському середовищі.
Прикладом може бути зв’язок армія-церква практично у всіх країнах
світу.
У сучасних умовах перебування молодої людини в армійському
середовищі стимулює пошук суспільних джерел, здатних наростити
основи її гуманістичних поглядів, оскільки Збройні сили України
сьогодні є чи не єдиним ефективно діючим суб’єктом виховання
патріотизму, національної свідомості2.
1
Ягупов В.В. Теорія і методика військового навчання: Монографія. – К.: Тандем, 2000.
– С. 31-32.
2
Смолянюк В.Ф. Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади
формування і розвитку (політологічний аналіз досвіду 1990-х років): Монографія. – К.,
Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000. – С. 155.
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Таким чином, військова служба не тільки не перериває, а продовжує,
іноді – розпочинає розбудову засад моральності у свідомості молодої
людини, що є необхідною умовою переходу до гуманістичних варіантів
міжлюдського спілкування. Напрямами такого процесу, що визначають
гуманістичні параметри особистості в армійських умовах, є:
актуалізація, оновлення моральності конкретної особистості, яка
об’єктивно стає формальним носієм декларованих нею імперативів на
самому початку служби (ритуал прийняття військової присяги);
формування моральної культури особистості, тобто поєднання
декларованих в армійських умовах цінностей з необхідністю їх
практичної реалізації в життєдіяльності військовослужбовця;
виховання культури громадянськості, підвалини якої до набуття
людиною статусу військовослужбовця механізмами недостатньо
розвинутого громадянського суспільства закладалися непослідовно, а
іноді не закладалися взагалі;
усвідомлення існуючої в суспільстві системи формування
моральності і гуманізму в стосунках між людьми, визначення
оптимального варіанту введення особистісного ”я” в таку систему і на
цій основі – свідоме планування програм самореалізації у
післяармійський період;
необхідність осмислення в умовах військової служби проблеми
справедливості воєн, збройного насильства у сучасному світі.
Перехід України до демократичного устрою, процес національного
відродження потребують відповідного виховання воїна-громадянина,
засвоєння ним ментальності людини-патріота, перегляду й розкриття
цілої низки чинників його формування, розробки науково обґрунтованої
системи національного військового виховання.
Витоки національної ідеї українського народу закладені в українській
культурі, узагальнені в працях Г.Ващенка, М.Грушевського, О.Гончара,
М.Костомарова, О.Кульчицької, В.Липинського, С.Павлика, Лесі
Українки, І.Франка, Д.Чижевського, Т.Шевченка, Я.Яреми та ін. Саме
доробки цих українських мислителів і діячів культури повинні стати
перлинами національного виховання в Українській державі та її війську.
Методи виховання як комплекс вироблених вимог (норм) до процесу
виховання покликані забезпечити реалізацію поставленої мети.
Впровадження національної системи виховання має характеризуватися
переходом на нові форми й методи, що відповідають потребам розвитку
людини, допомагають розкрити її таланти, розумові і фізичні здібності,
сприяють вільному самовиявленню й самоутвердженню.
Внаслідок наукових пошуків останніх років науковцями України
визначені основні методи національного виховання, що відповідають
реаліям сьогодення – метод довіри, повага до людської особистості,
повага до її гідності, метод творчого, інтелектуального суперництва,
метод колективного й індивідуального впливу тощо.
Такі погляди на систему національного виховання цілком
відповідають специфічності обставин військової служби, особливостям
категорій особового складу Збройних сил, і на цій основі відкинути їх та
шукати свій шлях було б помилкою.
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Система військового виховання повинна враховувати випробувані
методи виховання та наполегливо працювати в нових напрямах,
використовуючи все дійове в галузі гуманізації військової справи.
Ця система у Збройних силах України повинна мати цілісний
характер; її головними напрямами є ідейно-ідеологічне, військовопатріотичне, морально-етичне, правове виховання та культурнопросвітницька робота. Взаємозв’язок та взаємодія означених напрямів
здійснюється на конституційній духовно-ідеологічній основі; провідною
домінантою виховання є українська національна ідея, яка розуміємо не у
вузько етнічному значенні, а в широкому розумінні, тобто як генеруюча
ідея державотворення, що об’єднує історію, теорію і практику цього
процесу, визначає стратегію геополітичних інтересів та національної
безпеки України1.
В ідеалі період служби в Збройних силах повинен розглядатися як
завершальний етап формування громадянина, патріота, відданого
Батьківщині. Але потрібно враховувати, що на сучасному етапі побудови
Української держави ми ще не маємо завершеної системи національного
військового виховання. Завдання виховання ускладнюються низьким
рівнем національної свідомості й патріотизму в багатьох призовників і
військовослужбовців, відсутністю елементарних знань з історії
українського народу, його культури та традицій.
Головний акцент у цій статті автор робить на вихованні почуття
патріотизму, і це не випадково, адже саме поняття патріотизму фіксує
єдність громадянина й держави.
Сьогодні ми маємо уявлення, яке суспільство ми хотіли б
побудувати. Відповідне уявлення є і про перспективну модель армії, яка
залишається невід’ємним атрибутом держави. Однозначно, це має бути
армія західного (європейського) типу, із усіма принципами та засадами її
будівництва, що випливають з цього.
У морально-етичному аспекті це означає насамперед вирішення
проблеми особистості військовослужбовця, тобто формування
принципового підходу до проблеми, і, що головне, практична реалізація
його у життєдіяльність військ, процес реформування Збройних сил
України.
Незважаючи на значні гуманістичні зрушення в нашому суспільстві,
така проблема існує і потребує не декларативного, а практичного
вирішення.
Практична реалізація нових підходів до проблеми особистості в армії
потребує і певної переорієнтації гуманістичного світогляду особового
складу. Значною мірою це стосується гуманізації військового виховання.
Збройні сили сучасної держави містять у собі значний потенціал
гуманістичного впливу на людину, піднесення її як особистості, надання
їй нових можливостей для подальшої самореалізації, розкриття яких у
невійськових сферах суспільства істотно обмежене. Подальший розвиток
1
Темко Г.Д. Основи формування системи виховання воїна в Україні у період
утвердження державності (світоглядно-філософський аналіз). – К.: Варта, 1997. – 228 с.
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цього гуманістичного потенціалу можливий через впровадження певних
гуманістичних засад, спрямованих на:
виховання культури громадянськості як передумови подальшого
переходу на загальноцивілізаційні гуманістичні орієнтири. Одночасно
культура громадянськості, передбачаючи варіант збройного захисту
Вітчизни, перешкоджає формуванню космополітизму, штучного
пацифізму, дія яких у реаліях промілітаристського XXІ ст. виливається в
новітній варіант теоретичного або практичного утопізму;
введення в світогляд молодої людини, домінуючим вектором якого
може бути як егоцентризм, так і необґрунтований альтруїзм, моральних
критеріїв людської поведінки, недекларований механізм якої
перевірений суспільною практикою кількох тисячоліть – честі,
обов’язку, патріотизму. Засади гуманізму, формування яких до
включення в систему військових стосунків здійснювалося, як правило,
непослідовно і суперечливо, в армійських умовах здійснюється більш
системно і закладає підвалини для їх подальшого розвитку як на мікро- ,
так і макрорівні;
перехід до практичного формування моральної культури особистості.
Умовою повної самореалізації військовослужбовця в системі державноармійських координат є повне ототожнення проголошених військових
цінностей з практичною діяльністю і поведінкою військовослужбовця.
Можливість існування подвійної, потрійної моралі в умовах військової
служби буде суттєво обмежуватися з розгортанням демократичних
процесів у першооснові військових колективів – громадянському
суспільстві;
необхідність осмислити проблему насильства, справедливості воєн,
що ведуться в сучасному світі. Історично не виключені й варіанти
збройного вирішення внутрішньополітичних проблем становлення
молодої незалежної держави. Формування особистісного ставлення до
дилеми натиснути на курок чи не робити цього, правове забезпечення
невиконання злочинного наказу – теж напрямки гуманістичної
переорієнтації людини у реаліях початку XXІ ст. Осмислення названих
проблем, пошук найбільш продуктивних варіантів їх реального
вирішення можливі в умовах Збройних сил;
свідоме ставлення до джерел виховання, створення власної системи
гуманістичних чинників, що продукують гуманні, цивілізовані
взаємовідносини у системі громадянського суспільства, визначення
власного місця в такій системі, реалістичне планування програми
особистісної самореалізації у післяармійський період.
Засади військового будівництва мають бути, передусім,
гуманістичними. Гуманізм не заперечує військово-професійної
діяльності. В сучасних умовах він сприяє розвиту особистості
військовослужбовця,
що
відповідає
демократичним
загальноцивілізаційним тенденціям.
Процес впровадження гуманістичних засад військового будівництва
має прискоритись. Криза викликана на сучасному етапі тим, що зміна
соціально-економічних відносин вимагає створення нової моделі армії, а
значить нових засад її функціонування.
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Збройні сили, як структурована система, мають усі можливості для
більш швидкого й ефективного гуманістичного оновлення, це завдання
найближчого часу.
Цілком справедливим буде зазначити, що до останнього часу наука
насамперед гуманітарна, ще не дала практиці адекватної цілісної моделі
військового виховання, яка була б спроможною врахувати всі, навіть
найдосконаліше вивчені й розроблені, але окремо існуючі аспекти такого
цілісного соціального організму, як армія. Науковий пошук у цьому
напрямку дедалі активізується. Завдяки цьому сучасність народжує
новий імператив мислення та дій, у контексті якого особливої ваги
набувають гуманістичні підходи до розв’язання соціально-політичних
проблем, однією з яких є виховання військовослужбовця Збройних сил
Української держави.

Ротань М.П. (Київ)
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті розглядаються основи та зміст патріотизму,
необхідність його формування в нашому суспільстві та Збройних силах
України. Акцентується увага на військово-патріотичному вихованні
воїнів Збройних сил України та вказуються шляхи вирішення цієї
проблеми.
Світова історія, досвід минулих та сучасних воєн і збройних
конфліктів переконливо свідчать, що серед духовних якостей воїна
патріотизм займає домінуюче місце, а самовіддана любов громадян до
своєї Батьківщини, держави, народу, його історичних досягнень лежить
в основі ефективної військової організації суспільства. Для України
військово-патріотичне виховання має особливе значення у зв’язку з
реформуванням суспільства і Збройних сил. Одначе його проведення
ускладнюється багатьма обставинами і, перш за все тим, що, з одного
боку, значна частина української молоді, населення країни стала
негативно
ставитися
до
понять
громадського
обов’язку,
відповідальності, громадської діяльності, захисту Вітчизни, а з іншого –
патріотичними гаслами прикривають свої деструктивні дії різного роду
сепаратисти та екстремісти.
Загальновідомо, що роль і значення патріотизму, готовність громадян
до натхненної праці в ім’я Батьківщини та захист її інтересів
збільшуються на крутих поворотах історії, коли об’єктивні тенденції
розвитку суспільства супроводжуються підвищенням напруги сил усього
працездатного населення (війна, навали, соціальні конфлікти,
революційні потрясіння, кризові явища, загострення боротьби за владу,
стихійні лиха тощо). Саме такий непростий період переживає Україна,
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але ні зміна суспільно-економічного ладу, ні затяжна всеохоплююча
криза, ні гостра боротьба за владу, ні стихійні лиха не посприяли
піднесенню національно-патріотичних настроїв абсолютної більшості її
громадян, у тому числі й воїнів Збройних сил. Це – свідчення того, що
вони не живуть “широкими державними ідеями і замкнулися у вузьке
коло особистих інтересів, свого матеріального добробуту або особистих
часто дріб’язкових амбіцій. Інакше кажучи, причиною психічного
занепаду значної частини нашого народу є відсутність високої
об’єднуючої ідейності”1. Що стосується Збройних сил України, то дане
питання є “найболючіше, найглобальніше, найглибше і найсерйозніше”2.
Справа в тому, що “престиж професійного захисника Вітчизни упав так
низько, що це немислиме явище не витримує ніякої критики. Тут
спрацювала не тільки антиармійська пропаганда, розповсюдження
засобами масової інформації пацифістських поглядів (це розпочалося ще
за часів М.С.Горбачова), а й те жалюгідне матеріальне становище, у яке
поставила уже наша незалежна демократична держава офіцерів кадру, в
запасі і відставці. Певна частина офіцерів навіть подалася на заробітки ...
без відриву від служби”3. То звідки візьметься у них патріотизм? А
відсутність патріотизму в офіцерів переноситься і на підлеглих, на все
військо. Як кажуть, на рівному місці держава створила собі проблему й її
бажано якнайскоріше вирішити. Є надія, що після розпочатого
прискореного скорочення Збройних сил будуть зміни на краще.
Установки Концепції виховної роботи4 та Концепції гуманітарного і
соціального розвитку5, вимоги керівних документів на 2004/2005 навч.
рр. щодо національно-патріотичного спрямування навчально-виховного
процесу належить бездоганно виконувати, але дехто забуває, що
виховують людину не заходи, а умови життя і праці. Лекції, доповіді,
офіцерські збори, гуманітарна підготовка, індивідуальні і колективні
бесіди та інші заходи “спрацьовують” лише за умов, коли офіцер та його
сім’я добре забезпечені, коли офіцер може за своє грошове забезпечення
придбати телевізор, холодильник, пральну машину й інші речі. Офіцер
не може ходити в театри, кіноконцертні зали, ресторани, кафе і навіть у
магазини – усе це не для нього, він не має грошей. Через брак коштів він
не може передплату на газети і журнали. Таке становище ненормальне.
Його потрібно виправляти для того, щоб воно бумерангом не
спрацювало проти держави6.
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Проблема військово-патріотичного виховання розглядалася на
засіданні колегії Міністерства оборони України1, у наукових
публікаціях2, що свідчить про її актуальність, але автори акцентували
увагу переважно на значенні та історичному боці цього питання і мало
приділяли уваги актуальності та шляхам практичного поліпшення
виховання молоді, воїнів армії і флоту, підготовки їх до захисту
Вітчизни.
Причинами становища, що склалося, є складність і суперечливість
соціально-економічних, політичних і духовних процесів становлення
нової державності та динамічного громадянського суспільства в Україні;
глибока соціальна диференціація і девальвація духовних цінностей;
відсутність єдиного понятійного апарату теорії військово-патріотичного
виховання на національно-демократичній основі.
Зупинимося на трьох основних компонентах поняття “патріотизм”.
Перший. Повага до місця свого народження і місця постійного
проживання як своєї Батьківщини, любов і турбота, відданість до кінця
свого життя даній територіальній області. Залежно від широти
сприйняття місця свого народження, що залежить від глибини свідомості
даного індивіда, межі його батьківщини можуть сягати від площі
особистого будинку, двору, вулиці, села, селища, міста до районних і
обласних масштабів. Для тих, хто має найвищий рівень патріотизму
ширина їх емоцій співпадає з межами всього державного утворення, що
іменується Вітчизною. Найнижчими його рівнями, що межують з
антипатріотизмом, є такі поняття, що віддзеркалені в прислів’ї: “Моя
хата скраю, – нічого не знаю”.
Другий. Шанобливе становлення до своїх пращурів, любов і прояв
терпимості до своїх земляків, які проживають на даній території,
бажання допомагати їм. Найвищий показник даного параметра –
толерантність по відношенню до всіх своїх співвітчизників.
Третій. Спрямованість на конкретні повсякденні справи для
покращення стану своєї Батьківщини, її облаштування, на допомогу і
взаємовиручку своїх земляків і співвітчизників.
Таким чином, ширина розуміння меж своєї Батьківщини, ступінь
любові до своїх земляків і співвітчизників, а також повсякденні турботи,
1
Алещенко В.І. Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: сутність,
взаємозв’язок, стан, проблеми // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: ВЦ “Просвіта”,
2003. – С. 12.
2
Карпенко М.Ф., Павленко О.П. Виховання на традиціях українського війська в
системі інформаційно-пропагандистського забезпечення життєдіяльності Збройних силах //
Зб. наук. праць. – К.: ВГІ НАОУ, 2002. – № 1 (26). – С. 22-26; Ріпа Л.А., Трусов Є.В.,
Красильник Ю.С. Науково-педагогічні основи військово-патріотичного виховання
військовослужбовців контрактної служби // Зб. наук. праць гум. ф-ту. – К.: НАОУ, 2003. –
№ 6 (37). – С. 16-21; Фоменко Л.П. Основні шляхи та зміст патріотичного виховання
військовослужбовців // Система морально-психологічного впливу на особовий склад
Збройних сил України: тенденції розвитку // Зб. матер. наук.-практ. конф. (28 квітня
2003 р.) – К.: ВГІ НАОУ, 2003. – Ч. 2. – С. 256-263; Безбах В.Г. Деякі аспекти історичного
досвіду вітчизняного військово-патріотичного виховання // Патріотичне і гуманістичне
виховання військової інтелігенції: сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми. Матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2003. – С. 52-58.
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спрямовані на підтримку в належному стані й розвиток її території,
покращення умов проживання на ній – усе це визначає ступінь
патріотизму кожного індивіда, є критерієм рівня його справді
патріотичної свідомості.
Вивчення основних підходів до сутності патріотизму дає можливість
скласти ґрунтовне уявлення про нього та стверджувати, що патріотизм –
це одна з найбільш значимих цінностей, властива всім сферам життя
суспільства й держави, і є найважливішим духовним надбанням
особистості, характеризує найвищий рівень її розвитку та проявлення в
активно-діяльнісній самореалізації в ім’я Вітчизни. Патріотизм
уособлює любов до своєї Вітчизни, єдність з її історією, культурою,
досягненнями, що складають духовно-моральну основу особистості та
формують її громадянську позицію. Патріотизм – фундамент суспільної і
державної будівлі, її ідеологічна опора є однією з основних умов
ефективного функціонування усієї системи соціальних і державних
інститутів.
Формування справжнього патріотизму пов’язане з найвищим рівнем
розвитку особистості, особливо в соціально-духовному і моральному
плані. На цьому рівні розвитку особистість ідентифікує себе з
Батьківщиною, Вітчизною. Її “я” стає частиною, нерозривно пов’язаною
з безліччю інших “я” соціуму, що насправді проявляється в злитті їх
почуттів, цінностей, поглядів, норм, ідеалів, цілей, дій і вчинків,
інтегруючим моментом якого виступають найвищі інтереси суспільства,
активна реалізація ідеї служби Вітчизні.
Справжній патріотизм передбачає формування і довготривалий
розвиток цілого комплексу позитивних якостей особистості. Стрижнем
цього розвитку є духовно-моральний та історично-культурний
компоненти. Реальний патріотизм – це єдність глибокого духовного
опанування історії і культури свого народу та активно-діяльнісна участь
у вирішенні найважливіших проблем сучасного суспільства, а також
єдність духовності, громадянськості та соціальної активності
особистості, яка усвідомлює свою нерозривність з Вітчизною. При
цьому особистість відчуває постійну потребу в своєму подальшому
розвитку через участь у явищах і процесах, що відбуваються в
суспільстві, державі.
Патріотизм (як одна із основних складових української національної
ідеї) є невід’ємним компонентом вітчизняної науки й культури, що має
багату історію та глибинні традиції. Він завжди розглядався як символ
мужності, доблесті та героїзму, сили українського народу, як невід’ємна
умова єдності, величі й могутності Української держави. Його сутність
трактувалася різними мислителями, передусім, у плані духовного
вираження та реально-дієвого прояву.
У сучасних умовах суспільство не має загальновизнаного ідеалу, а
його духовно-моральні орієнтири відкинуті на другий план пріоритетами
ринкової економіки. Розмивання духовно-моральних цінностей призвело
до того, що Збройні сили України вже не символізують, як колись,
мужність, доблесть і славу. Армійське середовище усе більше
пронизують ростки “нової” моралі, що ґрунтується на владі грошей.
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У цій ситуації суспільство і його військова організація повинні
вибрати шлях розвитку, який базується на використанні безцінного
духовного багатства, накопиченого протягом багатовікової історії.
Реалізуючи величезний духовно-моральний потенціал українського
народу, ми зможемо вирішити найважливіші завдання у різних сферах
життя суспільства – соціально-економічній, політичній, правовій,
військовій та ін. Державна стратегія України повинна постійно
спиратися на історичну і духовну спадщину народу, бо відродження
української державності, її воєнної могутності можливе лише при
поєднанні світосприйняття і національної самосвідомості. Героїчна і
драматична історія України, її культура, національні традиції завжди
були основою духовно-морального потенціалу нашого народу,
своєрідним стрижнем суспільного буття, сприяли вдосконаленню
військової діяльності, формуванню бойового духу українського війська.
З урахуванням розвитку сучасних тенденцій у суспільному житті,
особливо якщо мати на увазі його духовно-моральний компонент,
передбачається переосмислити, перш за все, ціннісні основи військовопатріотичного виховання, що визначають його сутність і принципи.
Система цінностей виховання в цілому і військово-патріотичного
виховання, зокрема, еволюціонує, значно змінюється в контексті
соціальної динаміки реформування держави та її Збройних сил. Серед
найбільш значущих духовно-моральних цінностей нашої армії
військовослужбовці відзначають військову честь і достоїнство, військові
ритуали, вірність Вітчизні, мужність і відвагу тощо.
До основних складових системи пріоритетних духовних цінностей
Збройних сил України, що лежать в основі військово-патріотичного
виховання,
слід
віднести:
громадянськість,
надкласовість,
надпартійність,
надкорпоративність;
загальнонаціональність
у
державному вимірі; патріотизм, готовність служити Вітчизні;
спадкоємність у збереженні та розвитку кращих військових традицій;
самовідданість і здатність до подолання труднощів; гуманізм, соціальну
справедливість та ін.
У цілому система має бути націлена на створення сучасної армії і
флоту, яка характеризується високою дієздатністю, мобільністю,
готовністю до виконання складних і відповідальних завдань в умовах
реформування українського суспільства.
Реалізація цих якостей у процесі військово-патріотичного виховання
повинна сприяти розвитку у військовослужбовців прагнення бути гідним
нашої держави; формуванню шанобливого ставлення до кращих
національних і військових традицій, героїв наших днів та готовність
наслідувати їх у ході виконання військового обов’язку; консолідації,
об’єднанню на основі забезпечення захисту Вітчизни усіх соціальних
груп та категорій військовослужбовців незалежно від їх релігійноетичних, соціокультурних, світоглядних, демократичних та інших
відмінностей; акумулюванню в умовах військової діяльності основних
досягнень сучасного життя суспільства.
Реалізація системи духовно-моральних цінностей у процесі
військово-патріотичного виховання ґрунтується на формуванні в
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особового складу Збройних сил нового, зацікавленого ставлення до
військової служби, забезпеченні його готовності до виконання
військового обов’язку; на розвитку й задоволенні у різних категорій
військовослужбовців потреб, прагнень, мотивів з урахуванням
специфіки військової праці; на покращенні якості їхнього життя, наданні
кожному військовослужбовцю гарантованого державою мінімуму
соціально-правових послуг з освіти, духовного та фізичного розвитку,
охорони здоров’я, професійної підготовки тощо.
У директивних документах, що регламентують життєдіяльність
військ (сил), ці аспекти враховуються поки що незначною мірою.
Спрацьовує традиційний підхід, згідно з яким у житті
військовослужбовців усе має бути підпорядковано головному завданню.
Але виконання військового обов’язку у його духовно-моральному, а не
лише в службово-правовому розумінні можливе лише при створенні
необхідних умов для розвитку й самореалізації особистості
військовослужбовця. Відповідальність за добросовісне виконання
військовослужбовцем своїх обов’язків повинна порівнюватись із
відповідальністю держави за виконання обов’язків перед кожним
військовослужбовцем у всіх сферах життя.
Таким чином, однією з найважливіших умов дієвості військовопатріотичного виховання, зорієнтованого на формування в кожного
військовослужбовця позитивних мотивів у військовій службі та
достойного виконання військового обов’язку, є надання воїнам
можливостей для реалізації їхніх найважливіших потреб, інтересів з
урахуванням сил і засобів, якими володіє для цього суспільство та його
військова організація. Отже, дієвість і кінцевий результат військовопатріотичного виховання забезпечується не тільки командиром та
органами військового управління, а й суспільством у цілому, усією
системою відповідних державних інститутів.
Серед найважливіших якостей військовослужбовця, які мають бути
сформовані в процесі військово-патріотичного виховання, виділяються
наступні: любов до Батьківщини і Збройних сил, вірність
конституційному обов’язку, військовій присязі, добросовісність і
самовідданість, гуманізм і оптимізм, працелюбність і працездатність,
колективізм і військове товариство, витримка і терпимість, здатність до
подолання труднощів, аскетизм тощо.
Духовні цінності нерозривно пов’язані з морально-гуманістичними,
культурно-історичними,
інтелектуально-освітніми,
суспільногромадянськими,
конституційно-державними,
патріотичними,
етнічними, військово-професійними та соціально-політичними, що
також є складовими військово-патріотичного виховання.
Оновлена система цінностей виховання, у тому числі військовопатріотичного, умовно може бути поділена на три сфери: державну
(захист соціально-економічних, геополітичних, духовних інтересів
народу України, його свободи і незалежності, суверенітету і
територіальної цілісності країни, вірність Конституції та закону),
патріотичну (любов до Батьківщини, свого народу, національна
самосвідомість, вірність громадянському та військовому обов’язку),
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моральну (совісливість, добросовісне ставлення до військової служби,
чесність, колективізм і взаємовиручка, дотримання кращих військових
традицій, повага до старших, достоїнство та дотримання військового
етикету).
Військо-патріотичне виховання, що ґрунтується на новій системі
патріотичних цінностей і пріоритетів, має посісти гідне місце в житті та
діяльності Збройних сил, кожного військового колективу. Інакше нічого
розраховувати на подолання тих негативних явищ, які серйозно
підірвали морально-психологічну стійкість особового складу військ
(сил). Повернути офіцеру, військовослужбовцю духовність, почуття
високого обов’язку, котрі раніше були властиві людині у військовій
формі, – одне із найважливіших завдань формування особистості в
реформованих Збройних силах. Або воно буде вирішене, або подальше
падіння соціального престижу українського війська неминуче.
Введення у зміст військово-патріотичного виховання системи
духовно-моральних і патріотичних цінностей, її ідеологічного
забезпечення – віддзеркалення об’єктивних сторін суспільного
менталітету та української державності. Без цього система військовопатріотичного виховання, залишиться нестійкою конструкцією, буде
відірвана і від найважливіших функцій Збройних сил і від суспільних
пріоритетів.
Формування цих цінностей у процесі військово-патріотичного
виховання військовослужбовців здійснюється за наступними
основними
напрямами:
духовно-патріотичним,
історичним,
політико-правовим,
національно-патріотичним,
професійнодіяльнісним, психологічним, вихованням на військових традиціях та
ін. Розкрити зміст кожного з цих напрямів – завдання окремої статті. Усі
названі напрями органічно взаємопов’язані між собою, мають єдині цілі,
завдання, духовно-моральну та світоглядну основу, принципи, форми і
методи військово-патріотичного виховання.
Військово-патріотичне виховання – найважливіша складова більш
загальної системи формування патріотизму в суспільстві в цілому.
Вирішення будь-яких завдань Збройних сил більшою мірою залежить від
стану проблеми формування громадянина – патріота України в усіх
сферах суспільного життя. У зв’язку з цим, а також з причини значного
росту депатріотизації суспільної свідомості особливо серед молоді,
негайного вирішення вимагає увесь комплекс проблем національнопатріотичного виховання громадян України. При цьому слід враховувати
основні зміни, що відбуваються в нашій країні, існуючі для неї зовнішні
і внутрішні загрози, а також нестабільність воєнно-політичної
обстановки в світі і в Європі. Реалії сьогодення вимагають
упорядкування діяльності органів державної влади і військового
управління усіх рівнів, наукових і освітніх закладів, ветеранських,
молодіжних, інших громадських і релігійних організацій, творчих союзів
щодо вирішення широкого комплексу проблем національнопатріотичного виховання на основі програмно-цільових методів та
єдиної державної політики. Це – перше.
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Друге.
Активізувати
створення
нормативно-правової
бази
національно-патріотичного виховання громадян України, особливо
молоді, воїнів армії і флоту.
Третє. Мобілізувати творчий потенціал діячів науки, культури, освіти
на вирішення існуючих проблем і всебічне теоретичне обґрунтування
методів формування національно-патріотичних переконань громадян
нашої країни.
Четверте. Використовуючи всі державні інформаційні ресурси
(технології), можливості просвітницьких і навчальних закладів,
формувати позитивний образ України, патріотичні почуття і свідомість
громадян на підґрунті загальнонаціональної ідеї, історичних цінностей,
почуття гордості жителів міст і сіл за свою країну, віри в її велике
майбутнє.
П’яте. В усіх без винятку навчальних закладах проводити роботу по
вихованню патріотів України, громадян правової, демократичної,
соціальної держави, які поважають права й свободи особистості, мають
високі моральні якості та здатні активно захищати державні інтереси
країни.
Шосте. В інтересах досягнення об’єктивності висвітлення вітчизняної
історії, якісного проведення національно-патріотичного виховання
організувати систему інформаційного забезпечення суб’єктів і об’єктів
виховання, включаючи відпрацювання рекомендацій щодо висвітлення
історичної та патріотичної тематики в пресі, у теле- і радіопередачах,
створення інформаційної бази в мережі Інтернет з проблем формування
патріотизму в Україні, системи програмного забезпечення комп’ютерних
ігор, що базуються на героїці вітчизняної історії.
Перераховане вище сприятиме створенню в Україні чіткої системи
національно-патріотичного виховання, прищепленню молоді духовноморальних і патріотичних цінностей, громадської позиції, готовності до
праці й подвигу в ім’я України, розвитку соціальної активності.
Важливою умовою вирішення проблеми відродження патріотизму в
суспільстві та його військовій організації має стати розробка і наступна
реалізація Державної програми “Патріотичне виховання громадян
України”. Її створення – життєво важлива необхідність, тому що рівень
патріотизму упав до катастрофічно низької позначки і значно
поступається патріотизму населення розвинутих країн світу. Це
загрожує не тільки зниженням авторитету державної влади, а значно
гіршими наслідками.
У сучасних умовах Збройні сили України – один із небагатьох
державних інститутів, де склалася і функціонує система військовопатріотичного виховання з притаманними їй напрямами, формами
методами роботи. Одним із показників ефективності цієї системи є
численні
приклади
мужності
та
відваги,
проявлені
військовослужбовцями у миротворчих операціях за кордоном1. Не
1
Хівренко К. Україна продовжує миротворчу діяльність // Військо України. – 1999. –
№ 9-10. – С. 9.
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дивлячись на всі труднощі, які переживають Збройні сили, особовий
склад у переважній більшості достойно виконує військовий обов’язок.
Цьому сприяє організована командирами усіх рівнів, офіцерами штабів і
структур з гуманітарних питань система військово-патріотичного
виховання.
Збройні сили України були і залишаються школою патріотизму,
мужності, стійкості та витримки. Але самі вони, безумовно, не в змозі
вирішити занадто складне й масштабне завдання, яким є формування
громадянина – захисника Вітчизни. Це тим більше неможливо, оскільки
через Збройні сили України проходить лише невелика частина
підростаючого покоління. Тому слід зосередити величезні зусилля на
всіх рівнях і напрямах цієї сфери виховної діяльності. Необхідно зробити
все можливе для того, щоб становлення й розвиток кожної молодої
людини як громадянина і патріота України забезпечувалося соціальними
й державними інститутами, макро- й мікроумовами, що гармонійно
взаємодіють для досягнення цієї мети. Тільки в цьому випадку можна
розраховувати на успішне вирішення першочергового та найбільш
важливого завдання українського суспільства та його військової
організації – відродження справжнього патріотизму й величі нашої
держави.

Мороз В.В. (Київ)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНОГО
РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
В УСТАНОВАХ КУЛЬТУРИ
У статті розглядаються педагогічні умови, шляхи, зміст і способи
духовного розвитку та соціалізації особистості; розкрито визначальну
роль установ культури як мікрофактору духовного становлення та
соціалізації особистості.
У сучасній Україні організація дозвілля установами культури сприяє
визначенню педагогічних умов, шляхів, змісту та способів всебічного
розвитку та соціалізації особистості. Визначальну роль установ культури
як мікрофактору духовного становлення особистості підтверджено у
законодавчих актах, державних програмах та концепціях.
Під соціалізацією ми розуміємо розвиток і самореалізацію людини
протягом усього життя в процесі засвоєння та відтворення культури
суспільства, тобто організації та розвитку людської життєдіяльності, що
має свій вияв у системі соціальних норм, духовних цінностей, у
стосунках людей до природи, між собою та до самих себе.
Основними функціями установ культури у всебічному розвитку та
соціалізації особистості можна вважати:
фізичний та емоційний розвиток людини;
формування психологічної статі людини, її мужності чи жіночності;
115

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

інтелектуально-творчий розвиток особистості;
оволодіння
учасниками
культурно-дозвіллєвої
діяльності
соціальними нормами;
формування фундаментальних ціннісних орієнтацій людини у сфері
соціальних та міжетнічних відносин;
соціально-психологічна підтримка людини, створення атмосфери
поваги,
любові,
інтересів,
можливості
поділитися
своїми
психологічними труднощами.
Саме тому перед установами культури постало важливе завдання з
метою відродження та розвитку української національної культури
зберегти кращі традиції дозвілля, звичаї та обряди; забезпечити
зростання соціально-культурного потенціалу духовного спілкування в
умовах вільного часу, знаходження нових технологій та програм, що
сприятимуть культурному розвитку особистості.
Проте зазначимо, що поряд з піднесенням інтересу відвідувачів
установ культури до національної культури, художнього та соціального
читання, засобів масової інформації простежується різке скорочення
контактів із традиційними ретрансляторами художньої культури
(театрами, філармонією, музеями, художніми галереями та виставками,
бібліотеками, кінотеатрами та іншими установами культури).
Аналіз практичної діяльності установ культури свідчить, що
пріоритетну роль у всебічному розвитку та соціалізації особистості
відіграють свята та обряди, розважальні заходи та видовища (вистави та
концерти), театралізовані масові заходи.
Практика засвідчує, що широкої популярності в діяльності установ
культури набули заходи такої тематики: „Добра родина – славна
Вкраїна”, “Козацькому роду – нема переводу”, „Ми матір називаємо
святою”, „Роде наш красний”, „За прикладом за вашим живемо”,
„Улюблені пісні” та ін. Перспективною формою організації дозвілля
можуть стати аматорські об’єднання, родинні ансамблі, які сприяють
створенню умов для здійснення систематичного і послідовного впливу
на формування ціннісних орієнтацій різних поколінь, на активізацію
процесу соціалізації особистості.
У процесі дослідження виявлено, що дозвілля в умовах діяльності
установ культури може стати важливим чинником всебічного розвитку
та духовного формування особистості, якщо: буде створена педагогічна
система постійних творчих зв’язків закладів культури, родини,
громадських організацій; буде здійснюватись постійний пошук
ефективних способів педагогічного управління означеним процесом;
створюватиметься методична служба з розробки планів, сценаріїв, свят
та інших форм соціально-культурної діяльності.
Важливо конкретні групові та індивідуальні форми роботи проводити
систематично, враховувати особливості учасників дійств (темперамент,
успадковані якості, фізичний стан і т. ін.); розважальний характер
діяльності тематичних клубів поєднувати з морально-етичним змістом,
будувати міжособистісне спілкування на творчому використанні
комплексу організаційно-методичних форм соціально-культурної
діяльності.
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Одне з чільних місць в організації виховання на дозвіллі та
самовиховання педагогіка відводить народним святам, обрядам,
символам як засобам вираження настрою, ідей, переконань, світогляду
людини. Вони не тільки символічно відображають і поглиблюють
почуття людини, а й значною мірою облагороджують її. Значення
народних свят і обрядів для самовиховання полягає в тому, що вони
дають можливість для виявлення почуттів і думок людини, будять
емоційні відчуття і переживання, стимулюють настрій. Кожний
народний обряд чи свято, як правило, розраховані на широке коло людей
як дорослих, так і малих. Для підростаючого покоління взаємини з
людьми різного віку є джерелом не тільки задоволення і втіхи, а й
великої виховної сили. Діти, наприклад, дуже спостережливі, уважні й
вразливі, схильні до наслідування. Усе, що вони чують і бачать у праці,
родинному й суспільному житті, виявляється в їхніх іграх. Сюжети ігор
досить різноманітні та мінливі й залежать від конкретних умов, у яких
живуть діти, від суспільних і політичних подій дорослих. Отже,
зазначені чинники самовиховання мають масовий характер.
Розумно організована гра є дієвим методом формування таких рис
особистості, як дисциплінованість, кмітливість, сміливість, витривалість,
винахідливість, спритність, рішучість, наполегливість, організованість,
стриманість. Крім того, гра вчить напружувати зусилля, керувати собою,
бути точним, додержуватися правил поведінки, діяти в колективі. При
цьому дуже важливе спілкування в колективі. Адже спілкування є одним
з основних факторів формування особистості, члена суспільства. І тому в
спілкуванні дуже важливі моральні принципи, головним з яких є повага
до іншого.
Таким чином, традиції, свята, ігри впливають на розвиток
особистості і прямо пропорційно залежать від здоров'я колективних
відносин, що сприяють повноцінному вихованню підростаючого
покоління. Зазначені чинники самовиховання мають масовий характер.
Гра, яка, базуючись на національних традиціях, виявляється
перевіреним досвідом багатьох поколінь українського народу через
самопізнання дитиною навколишнього середовища, формування у
підростаючої особистості національної ментальності – специфічного для
українського народу сприйняття особистістю свого внутрішнього світу й
зовнішніх обставин. Традиційна ігрова діяльність формувалася під
впливом багатовікових етнопсихологічних, культурно-історичних,
геополітичних, природно кліматичних та інших чинників, внаслідок чого
ігри акумулюють у собі численну інформацію про український народ.
Для прикладу розглянемо ігри трьох видів – хороводні, рухливі та
загадки.
Українська ігрова традиція самобутня і багатогранна такою ж мірою,
як і вся українська культура. Загальновизнано, що самобутність
української культури виявляється в її образності та музикальності.
Жодне зі свят, які народ святкував протягом календарного року, що
констатується всіма дослідниками-українознавцями, не обходилося без
музики, пісень, танців, ігор, хороводів. Народні свята, як відзначається
українознавчими дослідженнями, виявляють характерну рису українців –
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їхню музикальність. Музика як засіб реалізації національного характеру
в українській національній культурі визнана самодостатньою формою
вияву народного світовідчуття, а також необхідним компонентом таких
фольклорних творів як пісня, танець, хороводна гра. Всі свята, що
відбувалися за церковним календарем, спиралися на перевірені
історичним досвідом народу музично-рухові форми дозвілля.
Національний менталітет щодо ставлення до музики, танців, хороводів
виявлявся в час відпочинку за будь-яких обставин.
Хороводні ігри, так само, як танець і пісня, здавна виконували
магічну роль. І нині побутують ігри, що супроводжуються піснями,
приповідками, лічилками та іншими елементами усної народної
творчості. Спираючись у своїй українознавчій основі на народний
світогляд, самобутню образність та музикальність української культури,
традиційні хороводні ігри є засобом гармонійно-цілісного розвитку та
виховання особистості.
Cуттєвим елементом української національної культури визнані
рухливі ігри. На відміну від предметів культури матеріальної, їх
стародавньому вигляді, рухливі ігри не зберігалися в незмінному
вигляді. Вони функціонували безперервно, передавалися з покоління в
покоління в живій ігровій практиці, ставали улюбленими іграми все
нових і нових поколінь. З часом усе, що ставало нецікавим,
незрозумілим для учасників дійств, забувалося, а найбільш вдале,
спираючись
на
попередні
культурні
традиції,
залишалося.
Удосконалення народних рухових ігор уявляється безперервним
ланцюгом, що, починаючи з глибокої давнини, тягнеться до нашого
часу. Рухлива гра властива всім суспільно-економічним формаціям
історичного розвитку нації.
З огляду на різнобарвну українознавчу складову ігри є
результативним засобом прилучення підростаючого покоління до
культури українського народу. Українознавчі елементи, здобуті всім
багатовіковим
розвитком
народу
етнонаціональні
цінності,
найзагальніше уявлення стародавніх українців про навколишній світ,
своє місце в ньому, своє ставлення до цього світу відбивають у
змістовому компоненті українські фольклорні загадки. Безпосереднє
включення в життєвий досвід людини елементів національної
свідомості, на яких базується зміст загадок, зумовлює ставлення до них
як до одного із засобів формування культурно−ціннісних орієнтацій
особистості.
Значення загадок у вихованні пов’язано з їх можливостями сприяти
формуванню національного світогляду та інтелектуального розвитку
людської особистості, однією з найцінніших властивостей якої
вважається розум. Про його розвиток народ турбується з дня
народження дитини, застосовуючи для цього найрізноманітніші ігри.
Розглядаючи питання народних методів розвитку особистоті,
М.Г. Стельмахович відзначав, що ”окрасою” народної дидактики є ігри у
вигляді різноманітних загадок. Учений дав етнопедагогічне визначення
цього важливого для розвитку дітей виду народних ігор: ”Загадка − це
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короткий алегоричний опис подій, предметів, явищ, які треба впізнати,
відгадати”1. Загадки, вміщуючи у своєму змістовому компоненті
виплекану досвідом попередніх поколінь українознавчу інформацію,
передають її сучасному поколінню.
Реалізація потенціалу фольклору протягом століть сприяє
формуванню естетичних смаків особистості, становлячи моральноестетичну основу її розвитку. Художнє слово, водночас із живим
спостереженням, збагачує знання про навколишній світ, розвиває мову,
збагачує словниковий запас, вчить доброти й співчуття, допомагає
самоствердженню національно свідомого громадянина.
Пошуки нових форм моралі спираються на традиції демократичної
культури минулого та сучасні досягнення її. Тому важливо вирішувати
завдання – своєчасно усвідомлювати нові форми моралі як культурно
цінні, розповсюджувати їх і включати в систему соціалізації особистості
та її самореалізації в усіх видах і формах навчальної, виховної,
навчально-дослідницької роботи серед студентів при вивченні всіх
навчальних дисциплін, зокрема „Теорії культури”. Прагнути до того,
щоб норми та принципи загальнолюдської моралі ставали внутрішніми
мотивами їхньої діяльності та реалізувалися б у їхній поведінці та
активній життєвій позиції. А цьому може сприяти використання
активних методів навчання, навчальних підсумкових конференцій,
наукових семінарів, студентських дискусій, відвідання з наступним
аналізом концертів і виставок, зустрічей з діячами культури та ін., які
допоможуть формуванню єдиних форм загальнолюдської моралі та
ствердженню їх у практиці етичних стосунків людей. Завдяки народним
традиціям, що відіграють особливо велику роль у збереженні нації,
зберігається й розвивається національна мова, без якої неможливе
існування нації, зберігається релігія, звичаї, надбання мистецької
творчості, світогляд, народні ідеали − усе те, що створює обличчя
народу, що відрізняє його від інших народів. Отже, відмовлення від
національних
традицій
рівнозначне
відмовленню
від
своєї
національності”2.
У традиційному ігровому матеріалі різних видів, у цій своєрідній
формі історичної пам’яті народу зафіксовано те найголовніше, що
необхідно нації для самозбереження − її мова, особливості рослинного і
тваринного світу, кліматичних і географічних умов, характер народу,
економічна, політична, моральна та інші складові, отже – її генофонд.
Визначальною складовою фольклорних ігор є народна мова.
Засвоюючи рідну мову через гру, легко, без примусу, кожне покоління
природно долучається до скарбниць рідного слова як до творчої сили
народного духу.
Отже, традиційні народні методи виховання фіксують найсуттєвіші
ознаки національної самобутності українського народу. Через це вони є
1

Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 204.
Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Ред. Газ. ”Полтавський вісник”, 1994. –
С. 103.
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важливими чинниками формування в людини уявлень про етнічні
особливості української нації, пізнання рідного народу. Традиційні види
культурної діяльності є важливою формою збереження генофонду нації
та формування національної ментальності особистості, її духовноморальної культури.
Таким чином, зростання ролі духовно-моральних цінностей у
формуванні особистості має велике значення, оскільки дає можливість
відновити історичні традиції українського народу, виховувати молоде
покоління на українських ідеалах, зберігати кращі традиції української
духовності. Окрім цього, залучення молоді до обрядовості позитивно
впливає на їхній світогляд, етику, естетику. Тому в процесі виховання
молоді на основі кодексу базових цінностей важливим є застосування
інтегративного підходу – залучення її до загальнолюдських моральних
принципів, ідеалів, заповідей, канонів. Доцільно поєднувати його з
культурологічним аспектом – ознайомленням молодого покоління з
художньо-музичним, мистецьким світом народних традицій. У контексті
цього відзначимо, що визначальну роль відіграють установи культури як
мікрофактор духовного розвитку та соціалізації особистості.

Лавриш І.М. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ
ЦІННОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ЦИРКОВОГО
МИСТЕЦТВА
У статті головна увага приділяється аспекту формування
морально-етичних цінностей у молоді засобами циркового мистецтва.
Дається стисла довідка з історії розвитку циркового мистецтва в
Україні.
Cучасні кризові явища в діяльності закладів освіти і культури
України свідчать про неспроможність адаптувати сьогодні традиційні
зміст, форми та засоби виховної роботи до нинішньої ситуації, що
склалася в економічній та духовній сферах суспільства. Відсутність
почуття відповідальності, співпереживання і гармонії у людських
взаєминах, людської гідності розширює культурний і духовний вакуум у
країні. Усе це породжує духовно-моральну етичну бідність молоді.
Соціальні та духовні орієнтації недостатньо актуалізовані і не займають
належного місця в структурі цінностей, що значно ускладнює сучасний
педагогічний процес і потребує кардинальних змін у системі виховання
підростаючого покоління. Це вимагає нових виховних технологій,
диференційованого підходу до виховання.
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Особливої уваги потребує формування духовних і морально-етичних
цінностей як домінуючих і вирішальних у вихованні дітей та молоді.
Адже формування системи морально-ціннісних орієнтацій особи
забезпечує стабільність її світоглядної та життєвої позицій.
Оскільки виховання людини в широкому розумінні розглядають як
створення сприятливих умов для становлення чи зміни ціннісних
орієнтацій особистості, їх формування належить до важливих завдань
виховних інститутів суспільства.
Людина завжди прагнула до створення оптимальної системи передачі
досвіду – життєвого, етичного та естетичного – від старшого покоління
до молодшого.
Кожен народ має у своєму корені свій генетичний код, залежно від
якого значною мірою формується крона його матеріальної і духовної
культури. Перша з них найбезпосередніше пов’язана з природними
умовами життя, друга, як відомо, формується із взаємодії різних
компонентів – природних, духовних і соціальних. Головне ж, розуміти,
що український народ, українська нація має своє неповторне обличчя і
тим самим збагачує вселюдську скарбницю духовності.
Сучасна
педагогіка
розглядає
морально-етичне
виховання
особистості як багаторівневий процес, детермінований соціальним
середовищем та активністю самої особистості, тому реалізація
системного підходу передбачає єдність і послідовність виховного впливу
на підлітка в усіх сферах його життєдіяльності: навчальній, дозвільній,
сімейно-побутовій.
У наш час духовного і національного відродження слід усвідомити
те, хто ти є, як народ, на якій землі ти живеш, звідки ти, з яких
історичних і духовних надр ти вийшов. Тобто необхідна національна
самосвідомість. Вирішальна роль у розв’язанні цього питання належить
сім’ї. Кожен з нас корінням проріс у рідну батьківську домівку і
виплеканий материнською ніжністю та материнською піснею, що
зігріває душу все життя.
Людина з’являється на світ маленькою і безпорадною. Як навчити її
робити перші кроки, як виховати здоровою, розумною, чесною і
кмітливою – відповідь на ці питання дає сімейна педагогіка, що
споконвіку формувалася на засадах національного менталітету.
Таким чином, морально-етичні цінності молоді визначаються як
інтегрований процес взаємодії і впливу всіх соціально-економічних,
духовних і біогенних факторів, що є основними умовами розвитку
особистості. Умови є важливою складовою частиною системи, у якій
формується національно-психологічна ментальність особистості,
розвивається її активність і подальша соціальна діяльність.
Мистецтво – це особливі природні можливості, що охоплюють
цілісність і поєднання почуттів, поетичність, красу, енергію, кольорову
гаму, звукову образність, гуманістичне бачення світу, духовність.
Проблеми взаємодії природи і мистецтва знайшли відображення у
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних педагогів (Ю. Андрєєв,
Л. Гордієнко, Н. Кияшенко, О. Лапіна, Е. Мостипаненко,
В. Сухомлинський, Л. Хлебнікова, Б. Еренгрос). Проблема морально121
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етичного виховання молоді знайшла відображення у педагогічних
концепціях П. Булонського, Г Ващенка, А Макаренка, С. Русової,
В. Сухомлинського, С. Швацького, С. Чавдарова, Я. Чепіги-Зеленкевича.
Г. Ващенко вважав, що моральні ідеали молоді повинні ґрунтуватися на
трьох головних принципах: християнській моралі, народній духовності
та національних традиціях.
У взаємовідносинах мистецтва цирку й природи є кілька аспектів, що
розширюють уявлення про проблеми “природа і художня творчість”, у
цілому – це намагання безпосереднього контакту цирку з природою в
духовно-теоретичній діяльності людини. За висловом М. Рильського,
“природа – не тільки тема вірша або картини,- в ній є висоти незмірні й
святі глибини. У неї є душа могуча порив є в неї”1. Особливо це
характерно для циркового мистецтва, у якому зберігається визначені
поетом ознаки природовідповідності, почуття єдності в контексті
взаємозв’язку й взаємодії: природа – людина.
Природа, що оточує людину, не має початку і кінця ні в часі, ні в
просторі. Цирк – не просто локалізований простір. За словами Джузеппе
Гальперсона, “Істина правди життя – цирк”2 може читатися у зворотному
напрямі “цирк – істина життя і правди”. Це означає сценічне
перетворення всього, що в нього потрапляє: історичні події, природні
явища, науково-технічні відкриття. Усе це інтерпретується як ціле, що
має певні кордони, початок і кінець.
В Україні найперші стаціонарні цирки з’являються в Києві. Проте
центром циркового життя в Україні стає велике промислове місто
Харків. Тут у 1886 році промисловець Грінке збудував капітальне
приміщення, що збереглося і донині. Внутрішня архітектура приміщення
давала
можливість
показувати
значні
циркові
пантоміми,
використовуючи для цього не лише манеж, а й наявну сцену.
У 1911 році в Харкові з’явилася ще одна циркова споруда, збудована
театральним підприємцем греком Міссурі. Це був найбільший цирк у
світі – на 5750 місць, з гардеробними, різними цехами та підсобними
приміщеннями( зараз у цьому будинку – Харківський театр музичної
комедії). Антрепренери – іноземці приникали і в невеликі міста та
містечка, споруджуючи тимчасові – або стаціонарні циркові
приміщення. Вітчизняні антрепренери тримали свої антрепризи в
Житомирі, Полтаві, Херсоні. Крім того, часто переїжджаючи в пошуках
глядача з місця на місце, вони споруджували тимчасові приміщення (на
літній період) у таких містах, як Знаменка, Ярцево, Гадяч, Мелітополь,
Керч.
В Одесі відкрили циркову антрепризу, для цього спорудили дерев’яне
приміщення Панкратов і Бондаренко. В Харкові на одній з площ
дерев’яний цирк спорудили брати Нікітіни. Тут періодично виступали
вони самі, трупи Струччі й інші.

1
2

Рильський М. Вірші та поеми. – К., 1990. – С. 342.
Гальперсон Д. Книга про цирк. – К., 1926. – С. 23.
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Учнем починав у цирку видатний, українець за походженням, клоунсатирик Віталій Лазаренко. З восьми років він починає свій шлях
циркового артиста. Його, сина донбаського шахтаря, після смерті батька
віддали в цирк М. Котлікова. Передано в повну залежність від хазяїна,
віддано на умовах, не записаних ні в якому контракті. Віталій Лазаренко
вступив до цирку строком на п’ять років учнем, який повинен
виконувати будь-яку роботу. Зарплата за період учнівства йому не
належала, але його годували і одягали. В цьому цирку він пройшов
повну школу “ виховання”: прибирав стайні, чистив коней, скло ламп,
картоплю і навчався циркового мистецтва.
Так само шляхом прийшов на манеж інший артист цирку, Дмитро
Стародубцев. Десятирічним хлопчиком він став учнем артиста Гаворіна,
але втік від нього, не витримавши знущань. Доля знову повернула його в
цирк, але вже учнем у трупі Вяльшина, який тримав антрепризу в
Донбасі. Підліток практично став власністю директора. Як зараз
пам’ятаю, – згадував пізніше Дмитро, – було там вказано (домовленість
між матір’ю і директором), у випадку , якщо я втечу з якоїсь причини і
з’явлюсь у матері, то вона мала повернути мене назад. А якщо мене не
знайдуть, то мати повинна відшкодувати всі витрати за моє утримання і
навчання”.
Гіркоту принижень, образ, деспотизму пізнав у старі часи один з
найстаріших артистів цирку Михайло Золло, який назавжди пов’язав
свою долю з Україною. Але витримавши весь тягар учнівства,
оволодівши кількома цирковими жанрами, він вибрав один із них –
дресуру.
Проте не скрізь учнівство обмежувалося тільки професійними
здобутками. Як згадував патріарх арени Дмитро Косарєв (у минулому
учень цирку Панкратова) майже до обіду нас вчили грамоти. Панкратови
наймали в кожнім місті студентів або гімназистів старших класів, і вони
вбивали в наші голови арифметику й правопис.
І все ж, – продовжував він далі, – я усвідомив, що ті умови, які
випали на мою долю, були зовсім не типові для циркового учнівства
дореволюційної України.
Не типові і за методом професійної підготовки, і за укладом життя, і
по відношенню до дітей”.
Виступи дітей-артистів викликали у глядачів особливий інтерес.
Спекулюючи цією зацікавленістю, спритні ділки створювали в той час
цілі дитячі циркові трупи, які роз’їжджали по всій Україні.
З розвитком спорту на початку ХХ століття на циркових аренах
з’явилися бігуни на роликах. У Києві, Одесі, у провінціальних містах
тисячі аматорів щовечора прямували на асфальтові майданчики –
скетинринки, що замінили зимові ковзанки. Так у цирку з’явилися брати
Бренді (Іван та Сергій Макаренки).
У період активної зацікавленості цирку спортом значне місце на
аренах займає боротьба. Спортивна боротьба розвивалась у Київському
клубі атлетів, у Катеринославі, в Одесі, Львові. Відомий атлет Іван
Піддубник (шестикратний чемпіон світу) успішно виступав за кордоном.
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Цікавий випадок стався з одним українським богатирем у США. “У
липні 1907 року український богатир, цирковий борець Терентій Корень
дав на арені Чикагського цирку незвичайну виставу: спокійно увійшов
до клітки з величезним левом. Хижак блискавично кинувся на людину,
вп’явши ікла й кігті у свою жертву. Але богатир, переборовши біль,
міцним ривком підняв лева над головою і кинув із силою на пісок. За
кілька секунд лев був мертвим, а борець був нагороджений єдиною у
своєму роді медаллю з написом “Переможцю левів”.
На аренах українських цирків виступали не лише борці – чоловіки,
мала місце і жіноча боротьба. Так, у 1909 р. жіноча боротьба проходила
в Києві і Кам’янці-Подільському.
Гімнастичні товариства забезпечували таку підготовку, що їх члени
могли розраховувати на роботу в цирку повітряними гімнастами.
Прикладом проникнення в цирк естрадних жанрів може бути виступ
на арені “малоросійського коміка-куплетиста Халени”, одесита Леоніда
Утьосова.
Таким чином, на початку ХХ ст. основними шляхами поповнення
цирку мистецькими кадрами було учнівство, деякою мірою спорт,
відбувається також обмін жанрами між естрадою й цирком.
У мандрівних цирках молоде покоління виховувалося в суворих
правилах професійного учнівства, майже забутих Європою. Така
ґрунтовна школа визначали вид артиста цирку в Україні – майстра
професійного ґатунку.
Події останніх трьох років другого десятиріччя ХХ ст. на території
України розвивалися з калейдоскопічною швидкістю. Процес реформи
та оновлення цирку охоплював практично всі сторони його
життєдіяльності. Так, якщо в 1923 р. цирків було лише три, то вже в 1928
– 15. В Україні основними каналами поповнення артистичних лав
залишалися сімейний цирк та циркове учнівство. Таку школу в
провінційних балаганах Черкащини, Київщини та Київському цирку
пройшов Шехтман Я.М., який пізніше виступав на арені з оригінальними
номерами “Людина-вогняний фонтан”, “Людина-акваріум”.
В Одеському цирку починали свій творчий шлях три брати Ширманклоуни.
У цирковій сім’ї під керівництвом батька М. Золло виховувалися
дресирувальники та “Єдині в країні жокеї-наїздниці”, Єлизавета та
Клавдія Золло. В універсальній трупі “Оксанос” проходили школу
учнівства Андрій Чернуха, Кость Тищенко, а також брати Манжеллі.
На певному етапі свого розвитку цирк відчув, що має з природою
один “матеріал”, тобто цим матеріалом є людина, єдиний елемент, який
може зберегти свою істотність. За висловом Альберта Мон’є, “арена
цирку – джерело дитинства, яке зберігає вічну молодість”1. Але
проходить час, виникає важливе для всієї духовної діяльності і
самовизначення людини в світі антиномії: природне – штучне.

1

Мон’є Альберт. Журнал “Амнюзан”. – 1859.
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За природою закріплюється значення природного початку, певної
норми, ідеалу. Цирк стає синонімом штучного в його протиставленні
природному, анти нормою, одним із символів цивілізації. Цирк
символізує викривлення людської природи. В акторі, який грає певну
роль, глядачі бачать, передусім, модель людини – персонажа соціальної
драми, якому недоступне природне і вільне існування. А за висловом
П. Юркевича, “моральні вчинки можливі для людини, поза як вона є
вільною. Ця свобода виявляється в явищах душі, самопризначення її до
діяльності”1. Захоплення вільним способом життя, мислення є рисами,
що притаманні акторам циркового мистецтва.
Воля в житті клоуна-пересмішника, жонглера, акробата,
дресирувальника стала не тільки життєво, а й духовно необхідною.
Артисти цирку завжди були носіями художньої краси, смаку, народної
етики. Любов, повага до волі, вільної праці є одним із чинників народної
моралі. Ще з дитинства представник української нації з династії
циркових майстрів повинен знати, що має право на духовну та особисту
свободу. Руйнація духовної природи людини під натиском цивілізації,
усвідомлення цирку й акторства як стійких символів часу були
основними чинниками концепції реальності, що склалась у ХХ ст. Саме
у співставленні з нею добре помітна принципова новизна, що увійшла в
традиційну проблематику відносин людини і суспільства, тому
репертуар акторів розмовного жанру завжди будувався і будується на
сучасних подіях, що відбуваються у суспільстві.
Значно змінилася роль циркового мистецтва по відношенню до
культури в цілому. До певного часу цирк виступав як пасивний об’єкт,
що не виявляв власної активності. Це не випадково, оскільки на певному
етапі розвитку цирк був дорежисерським: нездатність до аналізу
визначення свого місця в світовому мистецтві, невміння співставити
себе з іншими фундаментальними категоріями картин світу, і, як
наслідок, перенесення неетичних якостей цирку як філософського
конструктора на цирк як на вид мистецтва. Цирк – мистецтво
колективне, кожен створений на арені образ виступає як складова
частина єдиного образу всього дійства. Цирковий ансамбль – це
організація зусиль усього колективу для розкриття і здійснення в
спектаклі єдиного замислу. Завдяки ансамблевій культурі відбувався
процес формування естетичних смаків, поєднання духовного та
гармонійного спілкування глядачів і акторів.
Так, уряд України прийняв 27 липня 1923 року декрет “Про заходи в
справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх установ”. Де,
зокрема, в одному з розділів говорилось: “для обслуговування
українського населення і виявлення творчих здібностей його в галузі
мистецтв: надавати всебічну матеріальну допомогу українським
художнім колективам та установам для підготовки і перепідготовки
працівників мистецтв”. В галузі циркового мистецтва цей документ
1
Юркевич Памфіл. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з
ученням слова Божого // Вибране. – К.: Абрис, 1993.
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знайшов вияв, з одного боку, у спорудженні нових або ремонту старих
циркових приміщень, а з другого – у створенні національних номерів,
що виявилося в постановці пантомім на національні сюжети. У 1929 р.
введені в експлуатацію цирки в Харкові, Києві, Одесі, у 1930 р. –
Миколаєві, Дніпропетровську, у 1930 р. – Сумах, Полтаві, Кременчуці,
Житомирі.
При Київському державному цирку був створений науково-дослідний
кабінет по вивченню циркового мистецтва. Значна увага приділялася
навчанню режисури циркових вистав. Сучасний цирковий режисерідеолог і організатор спектаклю, важливими функціями якого є
відповідальність за художню цілісність, виразність, співіснування різних
акторських індивідуальностей в єдиному ансамблі.
Художні принципи циркового мистецтва започаткували одну з
найважливіших ліній розвитку цирку ХХ ст. – лінію активногуманістичного ставлення до людини-глядача. Цінність людини-актора
залежала виключно від її внутрішніх можливостей. Актору надавалася
можливість переосмислити свій образ, проявити свої природні якості.
Цирк став оазою серед духовно виснаженої міської цивілізації,
утверджувався як мистецтво витонченої природної гармонії. Концепція
цирку призвела до свідомого введення суттєвих змін: від канонічного
цирку як прибуткової установи в інший світ, очищений від «балаганної
мішури».
Подальші пошуки розв’язанні цієї проблеми дуже різноманітні,
надалі внутрішня природа людини досліджувалась як рівноважна і
залежна. Сценічне мистецтво поставило перед собою завдання: створити
модель такого середовища, яке б відкривало те, що дано людині від
природи.
Роль у штучно створених ігрових відносинах повинна відкрити
актору своє “я”, тобто дорогу до самореалізації, вилучивши весь
негативний вплив.
Однією з провідних, фундаментальних засад особистості, що
визначає її цілісну, активну громадську позицію, готовність до
діяльності відповідно до високих духовних ідеалів, як вважають
дослідники Б. Кобзар, Л. Божович, А. Вардомацький, В. Войтко,
І. Звєрєва, є морально-ціннісні орієнтації. Ці засади розглядаються
вченими як найважливіший елемент внутрішньої структури особистості і
як результат надання можливості орієнтуватись у світі духовної і
моральної культури.
Виховуючи особистість, цирк вирішує проблему формування як
загальнолюдських, так і специфічних рис, норм, правил поведінки, що
характеризують індивідуальність. При цьому акцентується не на перевазі
одних над іншими, а на специфічних аспектах їх комплексного
функціонування.
Ми живемо в добу науково-технічного прогресу, який несе
всюдисущий сервіс і пригнічує масову творчу ініціативу. Відомо ж бо,
що народні традиції творилися на засадах самообслуговування, коли
народ сам давав собі раду, поєднуючи в собі функції поета й
композитора, сценариста й режисера, творця-виконавця й споживача
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культурно-мистецьких цінностей. Українське циркове мистецтво – це
втілення нашого власного глибинного світогляду, наших етичних і
естетичних норм.
Таким чином, визначення морально-етичних позицій українського
цирку ґрунтується на: системі норм, що визначають обов’язки людини
по відношенню до інших людей, до суспільства; категоріях добра,
толерантності, сентиментальності, співпереживання; співрадості;
результаті невичерпного резервуару духовності; самотворінні,
самовладанні, самопожертвуванні заради ідеї; освітньо-культурному
комплексі, у якому є можливість розвитку душевної структури, що цінує
красу, мир і спокій.
Цирк належить до тих мистецтв, у природі яких закладена
необхідність безперервного творчого відтворення суспільних явищ.
Емоційне наповнення, яскрава наочність, безпосередня дія на людей
роблять цирк одним із найбільш дієвих форм духовного виховання
суспільства.
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УКРАЇНА – МОВА

Погрібний А.Г. (Київ)
МОВА І ГОЛОС МАЙДАНУ
Стаття присвячена актуальній проблемі утвердження статусу
української мови як державної та є реакцією на законопроект «про
внесення змін до закону України «про мови в Українській РСР», поданий
на розгляд до Верховної Ради України.
Мовні збурення стрясають Україну й після перемоги Помаранчевої
революції. Ось на початку 2005 року у Верховній Раді було
зареєстровано законопроект № 3410-8 “Про внесення змін до Закону
України “Про мови в Українській РСР”, що регламентує провідні засади
функціонування української та інших мов у країні. Основний зміст
документу: українська мова є, як і раніше, державною, але
запроваджується також статус офіційних мов, що ними на всій
території України мають бути українська та російська мови, а в
адміністративно-територіальних одиницях, де широко розповсюджені
інші національні мови, допускається на підставі рішень місцевої влади
використання як офіційних також і цих мов. Законопроект дозволяє
офіційно використовувати (в роботі, діловодстві і т. д.) не тільки одну з
офіційних мов, і не тільки мову більшості населення, а й просто – “мову,
прийнятну для населення даної місцевості”. Тобто, належить це
розуміти, вирішило (з волі начальства абощо) переважаюче українське
населення якогось міста чи району, що прийнятна для нього не
українська, а російська мова, – і, будь ласка, офіційною може бути тут
російська. Передбачено зберегти українсько-російську двомовність
паспортів, повернутися до двомовних бланків, печаток, здійснювати
написання дисертацій “однією з національних мов”, визначати мову
друкованих засобів масової інформації “їхніми засновниками”, а
виконання реклами – “державною або іншою мовою, на вибір
рекламодавця”. І хоча в документі було зауважено, що ”заходи щодо
захисту і розвитку національних мов не повинні звужувати сферу
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застосування державної мови”, вже й з того, що зазначено, ясно: ні,
якраз про неминуче звуження цієї сфери й ідеться. Продеклароване в
пояснювальній записці до законопроекту “право вільно обирати і
користуватися будь-якою мовою, будь-яку мову вивчати і підтримувати
її розвиток“, за всієї своєї демократичності, могло спонукати українську
мову хіба що згортати навіть ті вкрай скромні позиції, що нею донині
здобуто. І то, зрозуміло, на користь мови російської, територією
офіційного побутування якої, зважаючи на повсюди простежувану її
“компактність”, мала, за цим документом, стати вся Україна. Згадавши ж
те, що, згідно з переписом 2001 року, росіян в Україні є 17,3% від усього
населення, а громадяни всіх інших національних меншин становлять
лише 4,9 %, а також взявши до уваги, що російськомовне населення
включає у себе і значну кількість зросійщених представників інших
національностей, як не прийти до висновку: передовсім під інтереси та
амбіції саме цієї частини нашого суспільства й підлаштовано весь цей
законопроект.
Основна мова країни – офіційна чи державна?
Внесено було цей законопроект Олександром Морозом, у зв’язку з
чим не можна не сконстатувати: дана ініціатива – від високоавторитетної
в Україні людини, лідера Соціалістичної партії, одного зі сподвижників
В. Ющенка в часі недавніх президентських виборів. Тобто це аж ніяк не
той варіант, коли б з подібною ініціативою у черговий раз виступив
хтось від есдеків чи “регіоналів”, до мовних спекуляцій яких ми вже
звикли. Це – серйозно. Багатьох може підкупити те, що до своєї рідної
мови О. Мороз не байдужий: нею, багатою й соковитою в його вустах,
він повсюди послуговується, цитує з пам’яті Т. Шевченка та інших
поетів, сам пише і друкує гарні українські вірші...
І ось – потіснися, українська мово! Надто вже велику площу в
Україні вона, ця куркулька мова, зайняла, затиснула російську... А вже
щоб зняти цей дискомфорт для останньої, то чом би не вчинити
радикально: зрівняти обидві мови щодо офіційності!
Як відомо, російська мова як офіційна – це була одна з головних
конячок, завдяки якій в Україні замість Президента міг утвердитися
презекдент (такий новотвір вичитав я на Майдані). Тобто претендент,
який програв, експлуатував цю конячку зі щонайбільшими сподіваннями
на неї. Та ось після програшу конячка звільнилася, і раптом бачимо: на
ній – О. Мороз. І то, не можна не звернути уваги, у той це час, коли
антиукраїнською
мовною
картою
зсолідаризовано
ходять
найреакційніші сили в Україні. Скільки галасу вчиняють політикани у
Донецьку та Луганську, збираючи підписи на захист, ну, вже просто до
неможливості ущемльонной російської мови – настільки ущемльонной,
що ... вдатися поза власним мешканням до мови української її носіям –
свідчення й докази на кожному кроці – просто небезпечно: образять,
обізвуть, а то можуть, даруйте, і в пику заїхати у цьому краї.
Ну, от – виходить так, що, щоб уникнути такої небезпеки, і знайдімо
вихід, який запропоновано в законопроекті. Дарма що історично
українська земля з Божої ласки вродила однією – українською (як
польська земля – польською, німецька – німецькою і т. д.), та дарма, що
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всі інші дружні нам мови завжди стрічалися й стрічаються з винятково
гостинною податливістю мовної аури нашого краю. Причому, хто не
знає, та ж таки російська мова широко утвердилася в нас історично не
так вже й давно – опісля Переяславської угоди, у добу Катерини, Петра
та інших царів, хоча наймасованіша її експансія в Україну випала вже на
сталінсько-хрущовсько-брежнєвські часи, коли задіяно було всі можливі
засоби для якомога скоршого витворення в СРСР одномовно-російського
“совєтського” народу. І як відомо, успіхів було досягнено: одномовний
“совок”, в т. ч. з вільно та невільно зросійщених українців, з’явився, і
нині він боронить право на непорушність свого “каким я был, таким я и
остался”, оживлюється, бачачи з’яву захисників його мовної фізіономії.
Хто тут зрівняється хоча б з Н. Вітренко!
Втім, не заходячи в емоції, даймо відповідь найперше на запитання:
що це є – офіційна мова в порівнянні з державною, чи існує між ними
відмінність? І чи є підстави стверджувати, буцімто порівняно з
офіційною державна мова є важливішою, “головнішою” (здогад, що ним
прикро може обманутися немало наших громадян).
Отже, категорично треба зазначити: таких підстав немає. Навпаки –
незмірно ширше, узвичаєно вживають у сучасному світі термін таки не
“державна”, а “офіційна” мова, що має таке витлумачення: “основна
мова країни”.
Відтак “основна мова країни”, офіційна – це те ж саме, що і
“державна”, що відбито, до речі, і у відомому роз’ясненні
Конституційним Судом 10 статті Конституції (термін “офіційна” вжито
Судом у дужках після ”державна”, тобто як синоніми).
Так воно, підкреслю, трактується, і можна б усе це взяти лише “до
відома”, якби не той нюанс, що в разі закріплення за російською мовою
статусу офіційної, вона фактично стала б у нас тією ж державною. Тобто
дві офіційні мови – цілковито те ж саме, що дві державні мови, і
маскувати це використанням у законопроекті обох цих термінів як
буцімто відмінних принаймні недоречно.
Такий вийшов реальний “здобуток” років нашої Незалежності:
побудували ми фактично двомовну країну, і цю якість даним
законопроектом прагнемо закріпити назавжди. Те ж, що в ньому
акцентовано, крім офіційного, ще й на державному статусі української
мови, як нібито такому, що, хтось допустить, надає їй якусь ”вищість”,
першоважливість, на жаль, виходячи зі змісту документу, може
сприйматися хіба що як декларація чи навіть просто інерційний декор.
Можна спрогнозувати: минуло б небагато часу – і з пришвидшеним
утвердженням російської мови вже як “основної мови країни”
(пропонований закон лише наростив би ту швидкість) від нинішнього
нормально-гордого “державна мова українська” у практиці життя не
лишилося б нічого. Ані нам нічого суттєвого це не промовляло б, ані
людям, тим більше, що в те, що то означає “державна мова”, світ просто
не вникав би, та, власне, і вникати не було б у що...
Прикро констатувати, але з необхідністю подолання кричущих
мовних деформацій, що мають місце у країні, даний проект не має нічого
спільного.
130

Україна – мова

Багато хто скаже: рахуймося з мовними реаліями. Так, з реаліями
рахуватися треба, і, скажімо, було б дивно заперечувати, щоб у тих
точках України, де більшість населення становлять росіяни, поряд з
державною українською застосовувалася офіційно й російська. Одначе
коли хтось розуміє ці реалії так, що “не треба мати заперечень” стосовно
того, як з українською нацією “історично складалось” (мовляв, що є, те
є, і від цього “що є” відштовхуймося), що треба здати фактично на
самоплив саму потребу національно-мовного відродження українців, то
згодитися з цим, звичайно, неможливо. Надто за обставин, коли в
глибинах нашого люду (я це досліджую на п’ятистах сторінках своєї
книжки “Поклик дужого чину”, яка з підзаголовком “З розмов про
наболіле” вийшла наприкінці минулого року у видавництві “Просвіта”)
простежується цілковито протилежна тенденція: зростає кількість наших
краян, які не тільки потверджують свою українську національність, а й
вважають українську мову рідною (навіть газета “Киевский телеграф”
сконстатувала збільшення таких осіб з 62% у 1992 році до 63,8 % у 2000,
а тепер, після Помаранчевої Революції, хіба і не ще більше?), частішають
випадки здійснення зросійщеними українцями внутрішньої мовної
революції.
Відтак, списуючи нинішній стан з українською мовою на ще не
переборену колоніальну інерцію в нашому вже ніби постколоніальному
суспільстві, маємо розуміти: коли її, цю інерцію, із усіх сил намагаються
затримати та зміцнити різні єдінонєдєлімщіки, пройняті лютою
зненавистю до справи повносилого мовного відродження українців, то
це зовсім зрозуміло, але коли до втрати українською людиною своєї
мови байдужа влада, то це з її боку – злочин.
Так, нема й не може бути заперечень: хай будуть задоволені в Україні
національні та громадянські права усіх, хто її населяє. Мир, повна
доброзичливість у ставленні до всіх мов, що ними говорить Україна, – це
потрібно. Найпринциповіша ж незгода тут, власне, одна: незгода з тими
людьми та тими силами, які воліють забувати, що Україна – це Україна,
та що її ота щонайприродніша мовна аура – українська. Власне, в тому і
полягає свідома чи не до кінця усвідомлювана помилка немалої частини
політиків, які докладають своїх зусиль насправді не до оборони
російської мови в Україні, яку, я переконаний, нема від кого боронити
(вона й в далекій перспективі буде в Україні – в обсягах, що приблизно
пропорційно відповідатимуть питомій частці етнічних росіян у населенні
країни), а до того, щоб українська в своїй основі наша мовна аура з
плином часу втратила цю свою українську якість. Одначе як не розуміти,
що це той варіант, прямо пов’язаний з самим існуванням України як
держави, коли, як мовиться, – No Pasaran. Тобто цього ми, українці
(разом з чесними, добропорядними представниками всіх інших етносів),
просто не допустимо. Ну, просто в порядку елементарного самозахисту,
елементарного самозбереження як Богом породженого роду чи виду на
цій землі не допустимо подібної антиприродності на доповнення до тієї,
що її, на жаль, вже маємо.
Це, в загальних обрисах, той контекст, у якому належить розглядати
законопроект, про який йдеться. Владі слід враховувати, звичайно, весь
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спектр настроїв і поглядів громадян, але підтримувати належить
найперше ті, що мають державозміцнювальну спрямованість.
Підкидна карта від шахіста і світовий мовний досвід.
Я не гадатиму стосовно істинних мотивацій того, чому Олександр
Олександрович подав свій законопроект і не раніше, і не пізніше, а саме
у той час, коли ще не відбулась інавгурація Президента (дякувати Богові
– вже відбулася), коли ще не виніс свій вердикт Верховний Суд, коли в
Донецьку було вчинено спробу, хай і фарсову, влаштувати наметову
революцію з гаслами федералізації та надання російській мові статусу
державної, тобто зміни конституційного ладу в Україні. І от саме в такий
напружений момент – ця ніби підкидна карта, ця законодавча ініціатива.
Яка тут у підспудді причина, як і який тут розрахунок політика,
котрий відзначається, як знаємо, неабиякими здібностями шахіста в
продумуванні своїх ходів, у версії з цього приводу, повторюю, я не
заходитиму (хоча ніяк не візьму всерйоз його заяву, буцімто даний закон
є ще і на те, щоб захистити В. Ющенка від безпідставних звинувачень у
націоналізмі), а от ще деякі застереження з приводу крайньої небезпеки
для України походженої О. Морозом “мовної карти”, що її, я певен, не
зможе компенсувати і найбільший його політичний виграш, усе ж варто
висловити.
По-перше, запитаймо неупереджено: чи захищена російська мова
нашою Конституцією, яку – всі це пам’ятаємо – значною мірою саме він,
О. Мороз, і “пробив”)? Безумовно, і то настільки, що в ряді областей
(фактів – цілі еверести) українська мова опинилася в становищі
дискримінованої мови меншини. Нагадаю, що, на відміну від мов інших
етносів, російська мова окремо акцентована у відповідній статті
Конституції.
І по-друге, запитаймо: те, що передбачено законопроектом, зміцнить
Україну чи, навпаки, ослабить?
Доречно придивитися тут до практики мовного облаштування
найбільших країн світу – Російської Федерації і США. У той час, як
Україна – унітарна держава, РФ – це федерація з багатьма
національними автономіями та округами, у якій наявна тенденція до
того, що невдовзі етнічні росіяни опиняться у меншині. І ось попри це,
єдина офіційна мова країни – російська. Це – святиня; зміцнення її ваги
та авторитету, так видається, важливіше для цієї держави, ніж будь-яке з
економічних питань.
Те ж стосується і такого конгломерату етносів та мов, як США, де
старанно дотримуються принципу “одна держава – одна нація
(політична) – одна офіційна мова”. Чому? Тому, що, як підкреслюють
американці (варто ознайомитися бодай з опублікованим у 1998 р. біллєм
Сенату, який заперечив домагання іспаномовної спільноти в США
утвердити як офіційну також й іспанську мову), одна офіційна мова
“збирає націю докупи“, спрацьовує на зміцнення єдності, цілісності
країни. Інший же, протилежний шлях – то шлях до дезінтеграції,
ослаблення цілісності, а то й розпаду країни. Ніхто не має наміру
наступати на американські мовно-культурні відмінності, стверджував у
розпалі згаданих дискусій в Сенаті республіканець Білл Мартіні, однак
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“наше майбутнє як нації залежить від утвердження на спільній мові.
Єдина офіційна англійська мова допоможе нам спільно йти вперед”.
Як не згадати в цьому зв’язку те, у який спосіб входять у так звані
глобалізаційні процеси країни Західної Європи. Здійснюється це таким
чином, що, всупереч розповсюджуваній у нас думці, буцімто
відбувається це в спосіб легковаження, нівелювання національних ознак,
насправді в питаннях збереження кожною з цих країн своєї національної
мови та культури поступок у цих питаннях не виявимо ані на міліметр.
Так – глобалізуємося, так – об’єднуємося (економічно, фінансово – ось
євро запровадили, спільну Конституцію кілька тижнів тому прийняли),
але національна мова, національна культура кожного – ані руш! Це –
святе, це – душа кожного з народів, розпізнавальна, візитна картка
держав, переважна більшість яких побудована в Європі за національним
принципом. Відтак мовна прикмета європейських країн чітка та
однозначна: повсюдно, скрізь звучить у них, у тому числі в
міжнаціональному спілкуванні, одна, спільна для даної країни мова – та,
що й має статус чи офіційної, чи національної, чи державної. І то – не
зважаючи на те, що й національних меншин та імігрантів є в більшості з
цих країн не менше(!), ніж в Україні.
Неважко спрогнозувати, одначе, що в пошуках аргументів для
схвалення даного законопроекту прибічники офіційної двомовності
знову киватимуть на ті країни, де є по дві, а то й більше офіційних мов, –
як-от на Бельгію, Швейцарію, Фінляндію, Люксембург, поза Європою –
Канаду тощо. Та належить знати, що в мовному облаштуванні тієї ж
Європи, на яку ми ніби хочемо орієнтуватися, всі названі країни – то,
власне, країни-винятки, які тільки підкреслюють значимість правила, й
обумовлені ці винятки тим, що для них існували або й сьогодні існують
справді вагомі історичні підстави, які – усім це треба знати – в Україні
відсутні. Скажімо, не прибували ми звідкілясь в Україну, як то французи
та англійці до Канади, а навпаки – автохтонно, з пра-пра-і правіків тут
живемо, тримаючи естафету свого рідного українського слова. Або –
історично ми не розділяли території своєї держави (хіба що силою нас
брали) з якимсь іншим народом чи народами, як то з незапам’ятних часів
розділена територія Швейцарії, основні етноси якої, кожен живучи в
своїй частині цієї країни, цивілізовано домовилися, що кожна з їхніх мов
– державна та що непорушність територій цих мов дотримуватиметься
найскрупульозніше.
Та й загалом – згадуючи про країни-винятки, чому наші політики так
часто не договорюють про дійсний стан справ у деяких з них? Про те,
наприклад, що історично набута офіційна двомовність вилилася у велику
загрозу для державної цілісності Канади (згадаймо: для виходу зі складу
цієї країни французькомовної провінції Квебек не вистачило в 1997 році
лише одного (!) відсотка голосів). Або про те, що офіційна двомовність
(фламандська та французька мови) є повсякчасним джерелом міжмовної
напруги в Бельгії, через що влада змушена докладати неабияких зусиль
для убезпечення цілісності країни.
То що, логічно запитати, комусь цей канадійський чи бельгійський
досвід, що є небезпечний для цих країн, уже й зовсім спати не дає, і він
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прагне перенести його в Україну, домігшися для неї разом з офіційною
двомовністю й величезної міжнаціональної напруги, що може мати
найзгубніші наслідки в результаті отієї позиції No Pasaran, яку
українство продемонструє неодмінно? Гай-гай, навіщо це будити,
навіщо розпалювати?
А який, до речі, повчальний приклад Фінляндії, що, зумівши
визволитися від довготривалого панування в її офіційній сфері
шведської мови, надала цій мові статус другої державної лише тоді, коли
фінській мові вона більше вже не могла загрожувати, а саме: на 1919-й
рік, коли це сталося, фінська стала мовою вже понад вісімдесяти
відсотків населення країни, хоча ще в першій половині ХІХ ст. мовою
адміністрації, освіти і т. ін. була тут шведська. І лише по досягненню цих
вісімдесяти і змогло перейти у практичну площину питання про
державний статус для мови шведської, дарма що нині це – мова лише
шести відсотків населення країни.
Унікально важливий та повчальний цей фінляндський досвід! Зайвий
раз він доводить, що якщо десь, у якійсь культурній країні і
запроваджують офіційну двомовність, то тільки за умови
стовідсоткової ґарантії, що мові титульної нації це і щонайменшою
мірою не нашкодить.
Але що бачимо в українській ситуації? Якраз і бачимо повсякчасні
домагання запровадити офіційну двомовність за обставин, коли
українська мова ще тільки починає розпрямлятися, коли й без
узаконеного статусу російської як офіційної їй, українській, доводиться
почуватися подекуди, як попідтинню, максимум, повторюю, – як мові
національної меншини. Але тоді про що йдеться? Про підвищення
статусу російської мови, ущемлення якої в Україні існує лише в уяві
політиканів, чи про узаконення оцього жебрацького попідтиння для
мови
української?
Тобто
праспоконвічному,
праодвічному,
автохтонному на цій частині планети масиву українського етносу –
титульній нації – настирливо, набридливо, у спосіб взяти українство за
жабри чи на змор, нав’язується цілковито перевернутий з ніг на голову
мовний порядок, що здатен продемонструвати хіба що вияв живого та
живучого у наші дні неоколоніялізму. Кожному мусить бути ясно, що
доки українство та його мова належно не зміцнилися, навіть і
порушувати питання про офіційну двомовність в Україні, кидати
українську мову в обставини дикої і поки що нерівноправної конкуренції
з російською, прирікати обидві мови на спроби неминучого відтіснення
однією іншої у різних сферах – то значить виявляти відверту
недружність до українства, ба’ навіть жорстокість, що має на меті
банальне та брутальне поглинення слабшого сильнішим або,
щонайменше, запровадження в Україні африканського мовного варіанту.
Нав’язуючи нам останній, певні кола, власне, і домагаються, щоб мовне
обличчя України було того ж роду і типу, що і в таких країнах, як
Ботсвана, Кенія, Намібія, Самоа або Бурунді чи Руанда, де, крім своїх
національних мов, офіційними є також англійська або французька. Та
маймо на увазі: у міру зміцнення національних держав цей варіант
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відійде в минуле й у африканських країнах. То що виходить – хтось
(О. Мороз також) воліє “мовну Африку” утвердити в Україні?
Конче слід рахуватися і ще з однією украй суттєвою обставиною –
нормою, що її прибічники цього статусу воліють “не помічати”. Як легко
спостерегти, ті мови, які в ряді країн паралельно функціонують як
державні (офіційні), є не близькі між собою, а достатньо віддалені.
Щобільше, це – різні мовні групи. Так, з двох державних мов Канади
французька мова належить до романської групи мов, у той час як
англійська – до германської. Ці ж мовні групи розводять на значну
відстань одна від іншої і державні мови в Бельгії та Люксембурзі. А у
випадку з Фінляндією ця віддаленість набуває вже й зовсім
радикального характеру, оскільки виявляється на рівні різних мовних
сімей (фінська мова належить до угро-фінської мовної сім’ї, шведська –
до германської).
Тобто світовий мовний досвід доводить уникання країнами ситуації,
коли наділеними найвищим статусом проголошувалися б ті мови, які є
близькими, спорідненими між собою. І то зовсім зрозуміло, чим
пояснюється це уникання. Тим, щоб унеможливити неминучу
конфронтацію близьких мов у разі, якби вони водночас були
проголошені державними (офіційними), тим, щоб уникнути тиску їх
одна на одну, не допустити витіснення однієї іншою.
Чи зафіксований стосовно цього виняток? Так, мої дописувачі
підказують мені: це – Афганістан, у якому дві офіційні мови, споріднені
між собою дарі й пушту, належать до однієї – іранської групи мов. Але
що маємо в Афганістані? Те, що цю країну здавна роздирають
суперечності, що політична нація там розколена, що там воюють,
вбивають вже й без присутності іноземних окупантів. З цього можна
зробити висновок, що надання в одній і тій же країні однакового статусу
спорідненим між собою мовам та відсутність єдності суспільства
взаємопов’язані. Хтось хотів би і для нас такої ситуації?
Звичайно, мовна конфронтація в Афганістані – одна з часткових
причин тривалої відсутності миру в цій країні. Згадувати ж про неї саме
як про нічим не виправданий відступ від світової норми варто тому, що
українська та російська мови, які законопроект обидві проголошує
офіційними на всій території України, теж належать до однієї –
східнослов’янської – групи мов. Відтак наївно було б вважати, що в разі
надання обом їм найвищого статусу їхні стосунки могли б стати
паритетними. Де вже й говорити про цю паритетність, якщо й без
згаданого статусу упродовж усіх років кучминського режиму
зросійщувачі захоплювали для російської мови все нові й нові плацдарми в Україні, ставлячи під величезну загрозу як етнічну, так і
лінгвістичну структуру нашого суспільства.
Зрештою, бодай і такий наслідок втілення в життя ідей законопроекту
змоделюймо: до панівної російської мови в неофіційній сфері наших
міст додається (внаслідок прийняття відповідного закону) ця ж таки
російська мова вже також і в офіційній сфері. І що тоді станеться з
українською мовою? Опиниться вона хіба що там, де – чого по приклад
далеко ходити? – білоруська в Білорусі, що стала мовою лише десь 16
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відсотків населення, переважно, сільського, майже вже вигнаною
(значною мірою – за ось ці “бацькові” роки, тобто відколи білоруська та
російська були урівнені в своєму статусі) зі своєї землі...
Ми, українці, не допустимо такої ситуації? Звичайно, не допустимо,
тим більше, що опісля недавнього Майдану вже точно знаємо, що “ми
разом, нас багато і нас не подолати”. І все ж про загрозу пам’ятати варто.
Ось бо як написав мені якось один з моїх радіослухачів: “Коли на
антидержавному мітингу в Євпаторії я запитав одного з організаторів:
“А чи за рівного статусу мов кримський чиновник відповість
українською, якщо до нього нею звернуться?” – то відповідь почув таку:
“Если нам удастся добиться для русского языка статуса официального,
то тогда на ихнюю долбаную мову мы и будем плевать официально”.
О, я переконаний: є небезпека, що не лише в Євпаторії вчинить так
чиновник. І не тільки в Донецьку – у Києві також. Та навіть у Львові...
Тому й необхідні нам такі мовні законопроекти, які, замість,
розбурхування міжнаціональних пристрастей, прислужувалися б лише
порозумінню в суспільстві, як і тому, щоб усі ми таки, нарешті, не тільки
бачили, але й повнозвучно чули Україну в Україні.
Як не через двері, так через вікно.
А тим часом не встиг О. Мороз унаслідок різкої критики відкликати
свій законопроект на “доопрацювання” (“удосконалений” варіант
ніскільки не зняв антиукраїнської сутності цього документу), як у
березні 2005 року Україною прокотилося нове мовне збурення. Цього
разу з того приводу, що від держсекретаря країни до Кабінету Міністрів
надійшов документ (його копії з блискавичною швидкістю
розповсюдилися по всій Україні), що має назву “Про захист прав
громадян на використання російської мови та мов інших
національностей України”. З рук у руки передавали й папір, яким 16
березня наш прем’єр-міністр відреагувала: проект указу Президента
було адресовано нею кільком міністрам (як-от юстиції, освіти та науки,
праці та соціальної політики) для вироблення ними “у тижневий термін
узгоджених пропозицій та висновків”.
Яких конкретніше матерій стосувався документ? Ось яких. Ним було
передбачено, щоб “у двотижневий термін” Кабмін подав перелік тих
населених пунктів країни, на територіях яких “при наданні інформації на
запити громадян поряд з державною мовою застосовується російська або
мови інших національностей України у місцях їх компактного
проживання”. Ще було зазначено, що громадянам було гарантовано, що
посадовці у спілкуванні з ними будуть зобов’язані давати відповіді “по
суті звернення російською мовою або мовами інших національностей”, а
вже для того, щоб працівники органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування гарантовано знали ці мови, необхідність володіння ними
було передбачено “внести до професійно-кваліфікаційних характеристик
державних службовців”.
Власне, це й усе, що містив цей ураз розтаємничений документ. Лише
три пункти, але скільки запитань!
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По-перше. Хіба відома кожному друга частина 10 статті Основного
закону країни не гарантує – і то достатньо повно – захист і використання
російської та інших мов?
По-друге. За яким критерієм мали складати отой Перелік (з великої
літери! – так у документі) населених пунктів? Відповідно до офіційних
даних останнього перепису населення (2001 рік) чи з врахуванням,
скажімо, крім етнічних росіян, і тих зросійщених наших краян, котрі
вважають, що й вони теж спілкуються “по-руськи”?
По-третє. Що означають місця “компактного проживання”? Ось ті ж
етнічні росіяни. Якщо, скажімо, у Донецьку та в Криму (це, в основному,
й усе з великих міст та з регіонів України) їх кількість перевищує – за
переписом – п’ятдесят відсотків населення, то, поза сумнівами, це –
компактне проживання, супроти чого годі мати заперечення. Але ось
ситуація з Києвом, де з 2666 тисяч населення етнічних росіян
нараховується 426 тисяч, або 16 відсотків, – це проживання компактне
чи ні? Доведіть, що не компактне. А тих десятків тисяч росіян, які
живуть у Львові, хіба не є достатньо, щоби ствердити й їхнє компактне
проживання? Та й навіть тисяча чи кілька сотень неукраїнського етносу
в якомусь поселенні чи то Галичини, чи іншого краю держави – це
(надто з точки зору прав людини, про які, відірвавши їх від прав нації,
завжди знайдеться немало охочих нагадати) хіба не компактність?
Ось так розмірковуючи, милі панове, не можна не прийти до
висновку, що фактично геть уся Україна й мала б потрактовуватися як
територія, на якій та ж російська мова повинна використовуватися в
офіційному спілкуванні. Може, насправді, це й була вона – дещо
завуальована, але вельми далекосяжна істинна мета документу?
Але таке сконстатувавши, як не сказати: приїхали! До чого? Та все до
тієї ж двомовності, волання з приводу якої давно вже набили нам
оскому.
Втім, повернемося до цього згодом, а поки що як не зауважити
крайньої недостатності, розмитості, ба’ й просто хибності отого
критерію компактного проживання. Усе бо впирається у відповідь на
елементарне запитання: ми хочемо будувати національну державу
українського народу, де й етнічним українцям, і всім етнічним
неукраїнцям, а в сенсі політичному – всім українцям, взятим разом, було
б вільно та комфортно, чи такої змоги для титульної нації не хочемо
відкрити? Згодьмося, що від наявності чіткої позиції стосовно цього й
залежать орієнтири мовного будівництва в Україні. В іншому разі оте й
маємо – замість непослабної уваги до державної мови, яка, як то всюди є
по світу, зміцнювала б, цементувала країну, ось ця вправа на тему
створення Переліку міст; замість задоволення конкретної потреби тієї
або іншої національної меншини, скажімо, на відкриття своєї школи в
конкретному місті чи селі (найчастіше на сході та на півдні України цією
“меншиною” поспіль виявляються українці), – мудрації на тему
компактності...
Агов, галичани і всі інші, котрі запам’ятали, що навіть Ленін
промовлявся проти обов’язковості вивчення російської мови і, отже, не
вчили її упродовж цих років Незалежності, – тепер, якщо хочете
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зберегти або дістати якусь державну посаду, хутенько вчіть,
удосконалюйте її. Проект указу до цього зобов’язує...
Хтось запитає: чому згадую лише російську мову, у той час як
документ спрямовано на захист мов й інших етносів? А тому, відповім,
що не дурімо ані самі себе, ані іншим не даймо себе обдурити: права
нацменшин, в т. ч. найнечисленніших, так тривко (зразково!) у нас
захищені, що знаменитий наш кінорежисер Юрій Іллєнко недавно в
заздрощах вигукнув: “Пане Президенте! Запишіть мене в нацменшину!
Я теж хочу жити в Україні повноправним життям!” (“Слово Просвіти”,
2005, ч. 7). Чи почутий був цей зойк?..
Отже, як не підходь, а кожна й буква, і титла цього документу
насправді підверстана під захист лише однієї мови – ... російської,
“ущємльонность” якої стала, слід вважати, вже просто нестерпною.
Якщо ж ще точніше визначати суть проекту, то я сказав би, що
спрямований він не на захист прав громадян на використання російської
мови, що проникла в Україні вже й в щонайменші шпарини, а на захист
прав і росіян, і всіх інших, хто цього волів би, загалом не володіти та не
користуватися в Україні державною українською мовою.
Чи перебільшую, так стверджуючи? Аніскільки. Адже до чого,
дійсно, буде та мова, якщо й у офіційній, і в неофіційній сферах буде в
нас російська? У тому числі, як наполягав у газеті “2000” від 18 березня
ц. р. голова РНБО П. Порошенко, і в інститутах теж мають бути в нас
“русскоязычные группы”, дарма що, як знаємо, де-де, а у вищій освіті,
яка, на відміну від шкільної, не є обов’язковою для громадян, мусила б
виявлятися стосовно мови воля держави.
Одне слово, ще раз ствердимося на думці, що оскільки шановані
всіма нами оті мови “інших національностей” з причини нечисленності
їх носіїв погоди в Україні – саме в глобальному масштабі – не роблять,
то йшлося, отже, все про те ж – про санкціонування у країні офіційної
двомовності. І нехай ніхто не обманюється тим, що це остобісіле для
українців поняття у проекті не було згадане. Адже насправді це – знову
ж таки про Химині кури. Знову як не через двері, так через вікно.
Слухати голос майдану.
Або ще кажуть: не києм, то палицею. По кому-чому? Та ж по нашій
мові, нашій державності, по цілісності країни, по всій українській
спільноті.
Але найприкріше тут те, що найвищому міністрові даний проект –
“для узгодження” – так, на жаль, і не було направлено. Хто цей
найвищий, як його ім’я? – Майдан, панове.
Пригадаймо: він був багатомовним, але незаперечно домінувала,
переважала на ньому мова українська. І то не тільки у вустах галичан, як
ствердив би хтось упереджений. Та ні – й у вустах, здавалося б, вже
тривко зросійщених киян, і полтавців, чернігівців, харків’ян... Я сказав
би, що то у ті тижні відбувався поворот до утвердження – вживу
тавтологізм – норми іншої мовної норми, до закріплення та
культивування того мовного етикету, що грунтується на природній
основі. Саме так: спілкуватися по-українськи – це набувало ваги норми
та природності, і цим, я вважаю, і було складено істинну ціну отому
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безперервному – ще від 1991 року – злостивому галасуванню про
“насильственную украинизацию”. Майдан зайвий раз довів, що
внутрішньо розпрямленій спільноті, сповненій відчуття свободи та нічим
не пригніченої гідності, “насаджувати” українську мову не треба.
Навпаки – Майдан підкреслив необхідність плекання владою, державою
такої атмосфери, за якої родова (отже, рідна!) мова зросійщених
українців поверталася б до них ніби сама по собі, саме за вільноплинною
логікою утвердження природної норми. В аналогічно природний спосіб
прищеплювалася б глибинна переконаність у потребі вільного володіння
державною мовою країни й представникам інших етносів.
Отож і хочеться закликати: владо, не маєш права забувати про цей
урок Майдану. Не маєш права не прислухатися до його волі, виносячи на
“узгодження” вибухонебезпечні проекти на зразок того, про який
йдеться.
Дійсно, це вкрай важливо – зберігати вміння чути. До того ж, як-от
найперше й стосовно мовного питання – уміння чути “і мертвих, і
живих, і ненарождених” українців. Усі разом вони кличуть до розуму,
розважливості, до зліквідування кричущих аберацій, що їх зазнав
український етнос, спотворене до невпізнання мовне обличчя якого
(далеко не до порівняння з Президентовим) певні політичні сили та
особи воліють видати за нормальне, за природне.
Так, безперечно: всі мови, всі етноси, як і всі окремі громадяни,
мають бути державою захищені. Але коли я підкреслюю – всі, то
скажіть, прошу, розробники цього проекту, що відповісте ви моїй колезі
Євгенії Вітвицькій – голові організації Всеукраїнського педагогічного
товариства ім. Г. Ващенка з Севастополя, котра, зателефонувавши мені в
ті дні, запитала: “А хто ж у такому разі нас, тутешніх українців,
захистить? Це що – нам знову треба робити Майдан?”
Або – що відповісте вчителю – пенсіонерові з мого села Іванові
Самсону, котрий прокричав мені також по телефону: “Хлопці, робіть же
що-небудь, бо ось поїхав я до Чернігова, у госпіталь – і ні в госпіталі, ні
в самому місті українського слова, вважай, не чув. То що це робиться,
хлопці, і, як той казав, куди йдемо?”
Скільки подібних голосів-волань з Майдану маю я й у відгуках на
свою радіопрограму “Якби ми вчились так, як треба”, що її веду вже ось
вісім років! Немалий це час, але як не сконстатувати: веселішого
погляду своїх кореспондентів на мовні справи в Україні я не
спостерігаю.
Тож як важливо, владо, щоб, дослухаючись Майдану, не пропустила
ти голос, скажімо, Володимира Зуя – майстра гирьового спорту з
Костянтинівки Донецької області, який стверджує в своєму листі, що
він, самотній у цьому місті зі своїм україномовленням, почувається так,
наче живе “в екзилі”, як “ізгой чи емігрант”.
Або щоб не зневажила ти, владо, самопочуттям недавньої випускниці
школи з м. Артемівська тієї ж області Валерії Чернецької, яка з приводу
примарних “ущємлєній” росіян в Україні буквально зойкає: “Та як же
вистачає сорому це стверджувати! Адже в своєму рідному місті, у себе
на Батьківщині – в Україні я не можу знайти ані однієї газети
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українською мовою, ані передачі українською мовою тутешнього радіо і
телебачення, а вже про книги й мріяти не треба. Та я ж не можу знайти
навіть людини, з якою могла б спілкуватися рідною українсою мовою,
чи ви чуєте?! Почуваєш себе маленьким мурашком, що опинився на
чужині, у непривітному, саме чужому місті...”
Або щоб ти почула, владо, харківського слюсаря Юрія Бондаренка,
який написав мені: “Я хочу звернутися через вас до Президента та до
уряду і запитати: (...) чому я змушений жити в російській Україні, коли я
хочу, щоб у моєму рідному місті Харкові була просто Україна? Мені 54
роки, я вчився в російській школі, але ж душа моя прямо кричить
говорити рідною мовою, кричить, що ти ж – українець, що ти – народ,
що в тебе своя держава – Україна. А в заводському управлінні або якійсь
державній установі чиновник тобі каже: “Ви павтарітє па-русскі, я нє
панімаю”. Це що – не приниження?”
Або і вже цитований якось мною приклад, який засвідчує, що
більшає у нас і таких українців, які, навіть залишаючись
російськомовними, осмислюють природній стан мовного облаштування
України так, як, скажімо, Микола Солошенко з м. Попасної Луганської
області: “Слышим от некоторых политиков, что для консолидации
общества в Украине необходимо, мол, двуязычие. Но ведь это же чушь
собачья. Консолидировать общество в Украине может только и только
украинский
язык
(...)
Почему
объединяющее
значение
общенационального языка понимают в Америке, России, в Западной
Европе, но до сих пор не могут понять у нас?”
Але розумінням усіх цих матерій перейняті, владо, й не тільки
українці, здатні до елементарного аналізу, в т. ч. і частина тих
російськомовних, котрі, як-от щойно процитований мій дописувач з
Попасної, вже аж ніяк не тримаються мовного принципу “каким я был,
таким я и остался”, – лишень чекають від держави ще якихось спонук,
ще якихось імпульсів на шляху утвердження в рідномовленні. (Чому,
чому замість цих необхідних спонук та імпульсів вони досі одержують
дещо цілком іншоспрямоване?) Важливо й те, що сприйняття процесів
мовного відродження України як природнього та закономірного явища
потроху вже заявляє себе й у середовищі етнічних росіян, у зв’язку з чим
вислухай, владо, бодай переконаність росіянина з Києва Юрія Данилова,
що походить з родини іваново-вознесенських ткачів: “Что касается
украинского языка, то я считаю так, что даже если бы всех украинцев
выселили в Сибирь, а всех русских переселили в Украину, то и тогда
общенациональный язык в Украине должен быть один – украинский.
Почему? Да потому, что это Украина – и этим все сказано”.
Вдумуючись у щойно процитоване, як не сконстатувати: у своєму
розумінні сутності тієї тотальної фальші, що все призбирується в нас в
мовній сфері, громадянство давно вже залишило позаду багатьох із
владної верхівки. Тобто – вже й ці два останні листи з моєї пошти
свідчать, що наявність з-поміж наших російськомовних громадян тієї
значної (упевнений – основної) їх частини, яку становлять віддані
Україні люди, котрі не тільки лояльно, а й дружньо наставлені до
історично вже просто перезрілої потреби українського мовно140
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культурного утвердження, – це не фантазія, а реальність. Інше питання,
чому не відчувається, що держава упевнено і тривко спирається саме
на таких російськомовних, чому вони не мають у ставленні до себе
належної підтримки й заохоти, чому не дістає їхня позиція
найширшого та голосного спропагування? Чому завдання крок за
кроком, щонайрозважливіше, педагогічно повертати українців
(звичайно, тих хто здатен та хто хоче) до своїх природньо-мовних основ,
так і не піднесене до рівня загальнодержавної політики? Навпаки –
переважає інша тенденція: мовляв, узаконьмо наявний мовний стан, і
весь “совкізм” зміцнімо, заплющивши очі на те, внаслідок яких
гвалтівних та підступних дій зросійщувалася Україна. А ще переважає
якийсь, либонь, спадковий страх перед риком ведмедя, якесь пасування,
присідання, запобігання перед політиканами – шовіністами,
запопадливими виконавцями волі й тутешньої, і міжнародної
антинаціональної мафії…
Так, останні – досить галаслива публіка. Але хіба допустимо, щоб
вона диктувала свою волю нашій землі?
Чи з перемогою Віктора Ющенка – першого нашого найвищого
керівника з Україною в душі та серці – маємо, нарешті, уряд, який усе це
розуміє? І коли втратить свою актуальність констатація М.
Вінграновського “ми в Україні хворі Україною, ми в Україні в пошуках
її”, адже маємо поки що ситуацію, за якою практична необхідність знати
українську мову та вільно й повсюдно спілкуватися нею водночас як
мовою основної маси населення та як і державною, й офіційною,
державою ще не доведена, належно не підкріплена й не заохочена, не
піднесена до рівня престижності.
Натомість – проекти на зразок того, про який мовиться...
Звертаючись до ініціаторів проекту, слушно зауважують відомі видавці
брати Капранови: “Згадаємо, що Вавилонську вежу недобудували саме
через мовне питання. Роз’єднані на окремі групи подібним до вашого
указом, будівельники не знайшли спільної мови і завалили
найперспективніший в історії людства проект. Не хотілося б, аби наша з
вами країна повторила цю сумну долю”. Так само цілком резонно брати
Капранови потрактовують підготовлений для підпису В. Ющенка указ
“як передвиборне загравання з електоратом Януковича”. “Але це дуже
небезпечні загравання, бо отримати їхні голоси навряд чи вдасться, у той
час, коли втрата наших – гарантована”.
А точно ж може бути сказано: голос Майдану – то не лише голос
Нації, яка переживала та й ще переживає бентегу свого доогранення; то
також – голос здорового глузду. Чи закріпиться на рівні влади, знову
запитую, готовність повсякчасно його чути? Кажучи “на рівні влади”, я
згадую й те, що в деякі моменти знаменитий наш Майдан скандував не
тільки “Ю-щен-ко!” та “Ю-ля”, але і “Зін-чен-ко!” чи “По-ро-шен-ко!”
теж. Даний документ – водночас з канцелярій двох останніх чи з якоїсь
канцелярії однієї? І чи хоч на крихту він узгоджувався з духом та
сподіваннями Майдану?
Та яким не було б походження документу, незаперечним є одне: наша
недавня національна революція нічого не буде варта, якщо вона не
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матиме кардинальних, здавна очікуваних та виболених усім свідомим
українством національних результатів у культурно-мовній сфері.
Вдивляйся, владо, у очі багатомільйонного Майдану, чуй повсякчас його
вимоги – і ти переконаєшся, що альтернативи повносилому національнокультурному утвердженню українців на своїй землі не існує. До речі, для
Європи, до якої пориваємося, зможемо ми бути цікавими тільки за умови
своєї національної увиразненості – національно безликі у європейському
домі просто відсутні.
Розуміння всіх цих речей і є запорукою встановлення тривкого
спокою на відведеному для нас самим Господом Богом клаптику
планети. Інший варіант – то знову боротьба. Але доки це може тривати,
доки? Враховуймо, братове, те, що непомірно затяжне виборювання
нацією своїх прав не є їй на користь вже тому, що психологічно та
морально змучує, зневолює, краде в багатьох енергію, варту іншого
конструктивного, державорозбудовчого застосування. Відтак мусимо
поспішати тривко утвердитися на власній землі. Нинішній час – для
цього.
Пономаренко А.Ю. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧІ НАПРЯМНІ СУЧАСНОЇ
МОВНОЇ ОСВІТИ
У статті зроблено спробу окреслити українознавчі мовно-освітні
орієнтири суспільства, які б відбивали реальну мовну ситуацію в
державі, давали змогу мовцям адекватно реагувати на комунікативні
потреби сьогодення.
Для будь-якої науки нашого часу провідною парадигмою є
антропоцентрична
–
людинознавча,
людинопізнавальна,
людиноорієнтована. Це один із чинників продуктивності і популярності
соціолінгвістичних досліджень із подальшою інтенсифікацією мовнокультурологічних стратегій та орієнтирів. Державною програмою
розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки, на яку
спирається у своїх дослідженнях відділ мови НДІ українознавства,
передбачено створення системи моніторингу та проведення аналізу
характерних тенденцій розвитку етномовних процесів, функціонування
української мови в різних сферах суспільного життя. Вироблення
напрямних сучасної мовної освіти має ґрунтуватися на реальних
дослідженнях функціонального поля української мови в освітньому
середовищі. Саме через мову відбувається процес національної
самоідентифікації особистості, адже мова – це не лише засіб
спілкування, а й засіб самовираження представників певного етносу. Із
цим нерозривно пов’язана проблема мовної стійкості, мовної
компетенції і мовної поведінки індивіда в умовах білінгвізму
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(українсько-російського,
українсько-угорського,
українськорумунського).
Як слушно зазначає Л.С. Дерев’янко1, виховання особистості,
зокрема й мовне, неможливе без опори на мовні знаки культури рідного
народу. Лише той, хто здатен засвоювати мовну культуру в усій її
багатогранності впродовж усього життя, може стати творцем мовних
цінностей і найповніше виявити себе у будь-якій галузі суспільної
діяльності. У сучасному суспільстві часом домінує вузькопрагматичний,
утилітарний підхід до мови лише як до засобу спілкування. В окремих
публікаціях постає проблема втрати словом сакральності (здатності
слова до магічного впливу не лише під час певних релігійних ритуалів, а
функцій слова як «оселі людського духу»).
Вільгельм фон Гумбольдт стверджував, що різні мови – це не різні
позначення однієї й тієї самої речі, а різне її бачення. Слово – відбиток
не предмета як такого, а його почуттєвого образу, створеного ним у
нашій душі у процесі мовотворення. мова стає посередником між світом
предметів, що їх людина пізнає, та індивідуумом, який прагне пізнати.
Мова своєрідно змушує людину пізнавати світ. Межі мови індивіда – це
межі його світу. Погляд на світ певним чином не лише універсальний, а
й національно-специфічний, тому носії різних мов бачать світ дещо порізному, крізь призму своїх мов.
Філософське осмислення проблем мови має спільні вектори з новими
парадигмами освіти – синергетичним підходом у педагогіці та
педагогікою життєтворчості. Як зазначає С.Я. Єрмоленко2, одне з
чільних завдань українознавства – показати історію української мови не
як історію фонетичних змін, переходів звуків, зміну граматичних норм, а
як долю мови, що віддзеркалює долю української культури, літератури,
писемних пам’яток, долю рідномовної школи.
Мова в системі освіти вивчається як предмет в усіх лінгвістичних
категоріях. Мова як українознавство мислиться як категорія вираження
історії, долі, покликання українського народу. Мова – наймогутніша
енергія єднання поколінь і віків, міра культури як окремої людини, так і
цілого народу, гарант його політично-державного й культурнодуховного суверенітету, найголовніший пріоритет національнодержавної безпеки. Закономірно, що ще в ХVІІ ст. світ одностайно
визнав: мова – душа народу.
Отже, концентр “українська мова” в системі українознавства
передбачає висвітлення всіх питань, що стосуються універсального
характеру мови: як державно-політичної проблеми, як феномена
етнокультурного,
суспільно-історичного,
психологічного,
комунікативно-прагматичного і под. Синтез цих складників забезпечує
зв'язок феномена мови з іншими концентрами українознавства. Таке
осмислення є цілком природним продовженням національних
1
Дерев’янко Л.С. Мова – дух нації, дух ліцею // Сазоненко Г.С. Педагогіка успіху. – К.,
2004. – С. 408.
2
Єрмоленко С.Я. Українська мова як концентр українознавства // Збірник наукових
праць НДІУ. – К., 2003. – Т. 1. – С. 306.
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філософських
гуманістичних
традицій,
безперервність
яких
простежується від часів Київської Русі і до сьогодні. Провідникам
української ідеї властивий універсалізм мислення – від Григорія
Сковороди до Петра Кононенка, одного з авторів концепції «Мова як
українознавство».
Формування комунікативної компетентності – це комплексна
практична проблема. Вивчення мови не зводиться лише до опанування її
комунікативної функції, а пов’язане з цілим комплексом навчальних
дисциплін і створенням необхідного освітнього простору, тому
формування комунікативної компетентності має поєднуватися з
вихованням духовності – філософією родинності, вивченням
українознавства. Такий напрям у мовній освіті обрали педагоги
Українського
гуманітарного
ліцею
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка.
Яка ж мета мовної освіти в школі? Як підкреслює І.П. Ющук1, одні
основним завданням шкільного курсу рідної мови вважають формування
в учнів орфографічної, пунктуаційної й стилістичної вправності, інші
прагнуть навчити дітей гарно й змістовно висловлюватись, ще інші на
перше місце ставлять бездоганне знання правописних правил. Це, без
сумніву, важливі грані виховання всебічно розвиненої рідномовної
особистості. Але все втрачає сенс без любові до рідного слова. Однією з
найперших засад вивчення української мови має стати забезпечення
мовної стабільності учнів, виховання в них мовного обов’язку щодо
своєї держави і через розуміння взаємозв’язку питань розвитку мови з
державотворчими проблемами виховання активної мовної особистості,
небайдужої до мовних проблем держави.
Мова є засобом становлення особистості, засобом оволодіння іншими
науками. Учні мають усвідомити її інтегративну роль і постійно
вдосконалювати свою мовну діяльність, відчути власну відповідальність
за долю рідного слова. Рідна мова в очах українських школярів має бути
найпрестижнішою. Для цього потрібно, щоб діти збагнули, що наша
мова і давня, і багата, і могутня. Можна вдатися до ретроспекції. Якщо
І. Котляревський збирав перлини народної мови, показав, що нею можна
творити літературу, то Шевченко повернув цю мову народові як
літературну. В анонімній рецензії на видання “Кобзаря” 1860 р.,
опублікованій у журналі “Отечественные записки”, зазначено, що “поява
Шевченка переможно завдає поразки старим забобонам про зручність і
незручність писання тією чи тією мовою... Мова малоросійська, яка до
того часу була об’єктом насмішок або впадала у манірну книжність, у
Шевченка набула такого напряму, який – природно – не відходить від
засвоєного народом способу, але разом з тим не чужий сучасним ідеям
освіченої людини”. Інша рецензія на твори поета розвиває цю думку:
“Твори Шевченка служать яскравим запереченням панівній ще років
десять чи двадцять тому думці, що малоросійська мова не здатна до
1
Ющук І. Роздум про мету викладання рідної мови в школі // Дивослово. – 2004. – № 9.
– С. 11.
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дальшого розвитку... Тепер ви на кожному кроці зустрінете в нас людей,
що захоплюються Шевченком, вивчають навіть малоросійську мову для
того, щоб прочитати його вірші”.
Мова – феномен народу, етносу, нації, одна з основних їхніх ознак.
Доки народ береже свою мову, доти він зберігає своє єство, свою етнічну
єдність, а втрачає мову, втрачає й себе як народ. Тому мова значною
мірою забезпечує нормальне функціонування національного організму в
усіх його виявах – політичному, державному, економічному,
культурному. В. Жайворонок1 зазначає, що люди довго користувалися
мовою, доки не почали усвідомлювати, яке багатство в своєму
розпорядженні вони мають. Спочатку усне слово, потім писемне, а
згодом словники і граматики – це ті сходинки, які рано чи пізно долає
кожний народ на шляху усвідомлення себе у своїй мові. Скажімо, що
таке словник національної мови? Це те, що народ знає про світ.
Граматика мови – те, як та чи інша нація про цей світ говорить. Щоб
пізнати той чи інший народ, треба добре знати його мову, щоб знати і
любити свій народ, треба знати і любити рідну мову. Свого часу Іван
Огієнко зазначав, що етнографію, етноісторію чи етнокультуру
пранароду можна вивчати не лише за допомогою предметів матеріальної
культури, знайдених унаслідок археологічних розкопок, а й через слово.
Отже, мова водночас виступає і засобом спілкування і об'єктом пізнання;
оскільки вона "серце народу" (І.Огієнко), то через слово пізнаємо й
народ. Інакше кажучи, слово взагалі і художнє слово зокрема є
своєрідним духовним кодом національної культури.
Сучасна
мовна
ситуація
в
Україні
характеризується
неодновимірністю. З одного боку, наявна чітко окреслена тенденція
розширення функціонального тла української мови, що спирається на
концепцію
державнотвірного,
державноконсолідувального,
державновизначального потенціалу української мови, з другого боку,
яскраво простежується тенденція розмивання цього процесу,
утвердження ідеї про незначущість мовних проблем як таких і прагнення
утвердити в суспільстві думку про вторинність утвердження
пріоритетності української мови у визначальних державних інституціях,
закладах науки, освіти, культури, не кажучи вже про бізнес, торгівлю,
фінансову та бухгалтерську справу, виробництво. Активно пропагується
ідея вторинності усього національно рідного і послідовно акумулюється
мотив штучності відтворення українськомовного тла. Саме тому назріла
потреба вироблення таких мовно-освітніх орієнтирів суспільства, які б
відбивали реальну мовну ситуацію в державі, давали змогу мовцям
адекватно реагувати на комунікативні потреби сьогодення, а це не
можливо без проведення масштабних соціолінгвістичних досліджень.
Якою ж має бути українська мовна особистість у майбутньому?
Високоталановита і високоінтелектуальна, національно свідома і
патріотично налаштована, яка, увібравши в себе багатства світової
1
Жайворонок В.В. Слово в етнологічному контексті // Мовознавство. – 1996. – №1. –
C. 7-14.
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цивілізації і вільно володіючи кількома слов'янськими і неслов'янськими
мовами, легко окреслює власне місце у культурі свого народу і постулює
статус культури власного народу у світовому співтоваристві. Така
особистість без вільного володіння українською мовою не мислить свого
самоусвідомлення, самовизначення і самотворення. Таким чином,
індивід не відокремлюється від національно-мовного простору всього
загалу носіїв української мови та від національно-мовної бази
відповідного соціального колективу, а витворюється національно-мовна
єдність у межах відповідного державного утворення. Саме на це мають
бути спрямовані зусилля науковців та освітян заради збереження нашої
неповторності на карті світу.

Дуда Н.М. (Львів)
БІЛІНГВІЗМ ТА БІКУЛЬТУРНІСТЬ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У статті розглядаються мовно-культурні проблеми в сучасній
Україні, аналізуються шляхи їх вирішення, способи подолання російськоукраїнського білінгвізму та утвердження української культури.
Зазначена у назві проблема білінгвізму та бікультурності стає щораз
актуальнішою в силу об’єктивних обставин, адже, за останніми даними,
близько 70 відсотків населення землі володіють тією чи іншою мірою
двома або більше мовами, майже чверть країн світового співтовариства
визнають офіційно дві мови на своїй території1. Тобто, очевидно, що
значна частина населення планети живе в умовах бікультурної, а то й
мультикультурної ситуації, зумовленої різноманітними економічними,
соціальними і політичними причинами: міграцією, глобалізацією,
масовою культурою, війнами, Інтернетом тощо. У багатьох країнах ця
проблема давно стала предметом наукового інтересу лінгвістів,
етнологів та культурологів.
Термін „білінгвізм” введений у науковий обіг у середині ХХ століття
американським ученим У. Вайнрайхом2. Двомовністю він називає
практику поперемінного використання двох мов3.
Проблеми білінгвізму висвітлено також у роботах Г.Клосса, який
запропонував розглядати „національну одномовність, двомовність
(білінгвізм) і багатомовність, з одного боку, та індивідуальну
одномовність, двомовність і багатомовність з іншого”4.
1

Энциклопедия кругосвет // www. krugosvet. ru.
Weinreich U. Lаnguages in contact: Finlings and problems. – N.Y., 1953. – Р. 18.
Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Языковые контакты.
– М., 1972. – Вып. VI. – С. 26.
4
Kloss H. Types of multilingual communities: discussion of the variables. “Explorations in
sociolinguistics” // International Journal of American linguistics. – 1967. – Vol. 33. – № 4.
2
3
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У радянському мовознавстві зазначеній проблемі були присвячені
праці Ю.Д. Дешерієва1. В Україні явище білінгвізму розглядалось у
контексті більш вузьких проблем українсько-російської чи російськоукраїнської двомовної практики. Серед праць українських учених слід
відзначити дослідження В.М. Брицина2.
З досліджень останніх років серед найбільш цікавих відзначимо
монографії Л. Масенко, І. Кононова, Б. Ажнюка, Р. Кіся3. У їхніх працях
розглядаються питання етно- і соціолінгвістичної еволюції української
мови в умовах білінгвізму, досліджуються особливості мовної поведінки
і мовної свідомості українців в Україні й діаспорі, пропонуються
кількісні та якісні оцінки дифузних явищ у білінгвальному середовищі.
У зазначених дослідженнях термін „білінгвізм” сприймається як
абсолютний синонім (дуплет) терміна „двомовність”. Енциклопедія
„Українська мова” трактує останню як „практику індивідуального або
колективного використання двох мов у рамках однієї державної чи
соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах”4.
Ю. Дешерієв визначає двомовність як „вільне володіння чи просто
володіння двома мовами”. Вище ми наводили визначення У. Вайнрайха
(„практика поперемінного використання двох мов”). Як бачимо, дані
дефініції мають дещо відмінні погляди на явище білінгвізму. У
визначенні У. Вайнрайха нічого не говориться про рівень володіння
мовами, а в трактуванні Ю. Дешерієва нічого не сказано про практичний
прояв двомовності.
Загалом, у ХХ ст. сформувалося неоднозначне ставлення до
білінгвізму: соціологи оцінювали його здебільшого негативно,
стверджуючи, що двомовність у межах однієї країни призводить до
нестабільності, психологи робили акцент на негативному впливі
білінгвізму на дитячу психіку5. З іншого боку, на захист двомовності
висувався аргумент на зразок того, що чим більше мов знає людина, тим
краще. Без сумніву, кожна людина, що є суб’єктом двох культур,
набуває в процесі взаємодії нових культурних форм, збагачує свій
культурний світ новими знаннями, цінностями, традиціями. У даній
статті ми будемо намагатись підійти до зазначених у назві явищ з
максимально можливою об’єктивністю. Зазначимо також, що ми
1
Дешериев Ю.Д. Проблемы создания системы билингвистических понятий и вопросы
методики ее применения в исследовании // Методы билингвистических исследований. –
М., 1976. – С. 20-33; Дешериев Ю.Д., Протченко И. Ф. Основные аспекты исследования
двуязычия и многоязычия // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М., 1972.
2
Брицин В.М. Мовна ситуація в УРСР і актуальні питання розвитку соціолінгвістичних
досліджень. – К., 1991.
3
Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вибір. – К.: Вид. дім "KM
Academia", 2003; Кононов І.Ф. Етнос. Цінності. Комунікація (Донбас в етнокультурних
координатах України). – Луганськ, 2000; Ажнюк Б. Мовна єдність нації: діаспора і
Україна. – К., 1999; Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність. – Львів, 2002.
4
Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во „УЕ”, 2000. – С. 48, 122.
5
Бобришева О.К. Теоретичні та практичні передумови впровадження
мультилінгвального вивчення іноземних мов на економічних факультетах ВНЗ України //
Теоретичні питання культури, освіти та виховання // Зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 25. –
С. 10.
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обмежимося розглядом білінгвізму як соціального, масового явища в
сучасній Україні (від 90-х років ХХ ст.). Своє завдання насамперед
вбачаємо у визначенні об’єму суспільних функцій російської й
української мов, виявленні причин і проявів масового білінгвізму
українців у сучасній Україні, а також спробуємо окреслити перспективи
української мови й культури в умовах бікультурності й білінгвізму.
Під впливом терміна „білінгвізм” в останні роки активно поширився і
термін „бікультурність”, хоч його не можна на сьогодні вважати
остаточно сформованим. За аналогією, під бікультурністю звичайно
розуміють співіснування на індивідуальному чи колективному рівні
елементів двох різних культур, а також співвідношення між ними1.
Аналогія між термінами не випадкова, адже мова і культура тісно
пов’язані між собою. Існують різні точки зору на природу цього
взаємозв’язку, але більшість учених вважає, що мова проростає в
культуру, виражає її і розвивається в ній. Мова є важливим засобом не
лише спілкування і вираження думки, а й акумуляції культури.
Засвоюючи мову, людина одночасно проникає і в національну культуру,
отримує велике духовне багатство: мова набуває все більшої цінності як
керівне начало у вивченні культури2.
Протягом своєї історії Україна перманентно перебувала в умовах
бікультурної, а часто й мультикультурної ситуації: у середньовіччі
паралельно співіснували розмовні варіанти української і літературна
мова на старослов’нській основі, а окрім них функціонували мови
етнічних меншин: польська, німецька, єврейська3. Часті міграції
населення, колонізація незалюднених земель, пізніше – територіальна
роз’єднаність і відсутність національної Української держави
призводили як до змішування різних культур, так і до тиску сильніших з
них на слабші.
З кінця ХVIII ст. основною ознакою бікультурності української
спільноти стає українсько-російський білінгвізм. Спершу він не мав
масового характеру, проявляючись лише на індивідуальному рівні.
Яскравим прикладом такого маргінала може служити возний
Тетерваковський із безсмертної „Наталки Полтавки”, який „хоть не так,
як люди, а хоть побіля людей”. Возний – типовий продукт свого часу,
результат маргінального змішування двох культур – старої українськобурсацької і нової російсько-імперської.
У ХІХ ст. українська і російська розмежувались соціально: російська
стала мовою міста, особливо на Сході і Півдні України, українська –
мовним тавром і ознакою села. З тих пір, за влучним висловом Р.Кіся,
великі міста виконують функцію „плавильних тиглів” етномаргіналізації
українців та їх невідворотного зросійщення4. ХІХ ст. заклало тенденцію
1

Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М., 2002. – С. 435.
Сепир Э. Положение лингвистики как науки // В.А. Звегинцев. История языкознания
ХIХ – ХХ вв. в очерках и извлечениях. – М., 1965. – Ч. II. – С. 233.
3
Ісаєвич Я. Д. Мовний код культури // Історія української культури. – К., 2001. – Т. 2. –
С. 193.
4
Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність. – Львів, 2002. – С. 30.
2
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законодавчого тиску на українську мову з боку російської (Валуєвський
циркуляр 1863, Емський указ 1876). Радянський період (з 1921 по 1991)
також важко назвати протекціоністським щодо українців (окрім
недовгого періоду скрипниківської українізації), більше того, його
можна охарактеризувати як справжній лінгвоцид щодо української
мови1.
З початку 90-х рр. в Україні, як і на всьому пострадянському
просторі, склалася нова соціально-політична, економічна та культурномовна ситуація. Останню, як і в більшості пострадянських країн,
визначають три основні тенденції: 1) формальне надання і декларування
державного статусу рідної мови через обмеження російськонаціонального білінгвізму; 2) фактичне продовження, а то й посилення
русифікаційних процесів, що на практиці призводить до залучення в
бікультурну практику все більшого числа людей; 3) дедалі сильніший
вплив „третіх” культур і мов, особливо англійської, на культурно-мовні
процеси.
Щодо останнього, то навіть росіяни забили на сполох і заговорили
про американізацію („макдоналізацію”) російської культури2. І справді, у
період політичної та економічної нестабільності, яка характерна сьогодні
і для Росії, і для України, і для інших пострадянських країн національні
культури і мови не здатні протистояти натиску культур, які в свідомості
населення асоціюються з багатством, процвітанням та успіхом.
Результатом культурної іноземної (насамперед англомовної) експансії
стали не тільки зміна системи цінностей, створення масової культури на
базі чужих мов і чужого способу життя, а й зародження у свідомості
багатьох людей відчуття неповноцінності, вторинності рідної культури й
мови.
Таким чином, у добу небачених досі інформаційних технологій та
глобалізації мовно-культурні проблеми стали відображати ще й
здатність народів опиратися руйнівним асимілятивним процесам.
Утворення незалежної України не змогло припинити і другу
тенденцію – русифікацію. Російська мова, як основний трансформатор
російських цінностей і символів російської культури, продовжує
залишатися домінантою в українському інформаційному та культурному
просторі, перетворюючись у головний чинник планомірної й
цілеспрямованої російської експансії в українську мову і культуру, мету
якої сьогодні уже ніхто й не приховує – повне і безповоротне
поглинання українського в російське.
Як російська, так і іншомовна (переважно американська) культурна
експансія проходять насамперед через літературу, ЗМІ, естраду, фільми,
комп’ютерні технології тощо. Під таким масованим пресом стійкість
української культури слабшає. Йдеться не про слабкість культури як
такої, а саме про критичне ослаблення національного інстинкту
самозахисту. Як справедливо відзначає І. Дзюба: „Мовне питання не
1
Шевельов Ю. Українська мова у першій половині ХХ ст. (1900-1941). Стан і статус. –
Чернівці, 1998. – С. 206.
2
Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М., 2002. – С. 433-434.
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можна розглядати ізольовано від усієї політичної, соціально-економічної
та культурної ситуації”1.
Отже, діагноз очевидний: тією чи іншою мірою українці масово
зрусифіковані. Цим і пояснюється надзвичайне загострення „мовного
питання”, а ширше – конфлікту двох культур в Україні. В умовах, коли
русифікація значної частини населення послабила почуття національної
ідентичності, вихід із кризового стану, спричиненого роздвоєнням
національної свідомості, може бути лише один: не декларований
українською владою компроміс між двома мовами і культурами, що
продовжує процес їх злиття (ту ж русифікацію), а, навпаки, чітке
виокремлення, відділення української культури і мови від російської. І
без втручання держави цього не зробити. Захист своєї мови і турбота про
її повноцінне функціонування і розвиток – обов’язок держави. Саме з
цією метою компетентні інституції розробляють мовну політику, що
затверджується і фінансується на державному рівні. Це підтверджує і
світовий досвід, і логіка національного самозбереження.
Абсолютна більшість лінгвістів трактує явище масової двомовності
як перехідний етап у процесі витіснення однієї мови іншою, у нашому
випадку – російською української. Двомовність реально тяжить до
одномовності. У сьогоднішній Україні очевидно, що мовою тяжіння є
російська, адже майже все населення України володіє російською
мовою, хоч і на різному рівні, але існує певна група людей, які не
володіють українською. Як домінуюча, російська витісняє українську
прямо пропорційно до обсягу інформації, що подається цими мовами,
крім того, генетична близькість обох мов полегшує процес поглинання
останньої. „Коли серед носіїв мови не стає монолінгвів, це явна ознака її
занепаду”2.
Відсутність монолінгвів серед українців призводить до стихійного
білінгвізму, що є результатом масового конформізму останніх у мовному
питанні, наслідком своєрідної „джентльменської угоди” між українцями
і неукраїнцями, точніше між україномовними й російськомовними
громадянами України. Українці (україномовні) постійно балансують між
двома культурами, часто не усвідомлюючи, що саме їхній білінгвізм і
готовність переходити на російську в усіх ситуаціях, а не лише
поведінка влади, дії російських чи проросійських ЗМІ – основна причина
деукраїнізації і русифікації. Закони життя жорстокі й прагматичні –
жодне суспільство не буде назавжди зберігати дві мови, якщо достатньо
однієї3. Якщо роль мови у суспільстві функціонально обмежується,
зводиться до задоволення якоїсь однієї сфери, двомовність із часом
сприймається як зайве дублювання однією мовою іншої, як недоцільна
витрата зусиль. Білінгвізм стає дратівливим тягарем, якого треба
позбутися, щоб швидше рухатися далі. Тяжіння до одномовності –
природне прагнення, зумовлене намаганням економії інтелектуальних

5.

1

Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Уряд. кур’єр. – 2000. – 20 квітня. – С. 1,

2

Ажнюк Б. Мовна єдність нації: діаспора і Україна. – К., 1999. – С. 29.
Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Уряд. кур’єр. – 2000. – 20 квітня. – С. 11.
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сил як на рівні окремого мовця, так і на рівні цілого суспільства. Процес
переходу до одномовності пролягає через перетворення білінгвальної
практики у диглосію – мовну ситуацію, „за якою в одному суспільстві
існує дві мови або дві форми однієї мови, що виконують відмінні
функції”1. Цей термін ввів американський дослідник Ч. Фергюссон2.
Класичним прикладом диглосії може служити співіснування
французької та креольської мови на Гаїті. Диглосія в Україні склалась
історично – україномовні практики мають коріння в традиційній
селянській культурі, натомість у багатьох публічних сферах (освіта, масмедіа, уряд) існує завдяки державі. Російські практики явно домінують
завдяки ринковим механізмам (наявності поряд з Україною значно
потужніших культурних індустрій) та традиції споживання
російськомовного продукту3.
Важко не погодитися з І.Кононовим у тому, що ситуація диглосії є
принизливою для української мови і шкідливою для тієї суспільної
угоди, яка стихійно склалася між українцями й росіянами4. Диглосія і
бікультурність ставлять тисячі українців на межу етнокультурних світів,
не вимагаючи органічної інтегрованості у жоден з них. Це дивним чином
поєднується з відчуттям нестабільності, тимчасовості такого стану, але,
як відомо, нема нічого постійнішого за тимчасові явища.
Існуюча мовна ситуація повною мірою не задовольняє сьогодні
нікого: з одного боку, –офіційно проголошена ідея українізації, а з
іншого – масове вживання російської мови. Російськомовне населення
незадоволене тим, що, на його думку, йде порушення права
користуватися російською мовою. Україномовні ж відчувають
невдоволення тим, що реальний стан української мови аж ніяк не
відповідає задекларованому5.
На тринадцятому році незалежності, як ніколи, стало очевидно: у
культурно-мовному плані Україна реально розвивається за ірландським
сценарієм, коли мовою колишньої колонії залишається мова метрополії
(при декларуванні офіційною титульної мови). Відомо, що у 1921 р.
Ірландія здобула незалежність, але не зуміла припинити процес мовної
асиміляції і втратила ще живу, але обмежену у вживанні мову.
Як наслідок – сьогодні, менше, ніж через 100 років, вся культура
Ірландії – преса, радіо, кіно, торгівля, економіка, церква – англомовні.
Помилковим виявилось і пропагування ірландської культури
англійською мовою – в Україні сьогодні також прийнято говорити про
Україну російською: у новинах, у пресі, у телесеріалах тощо. А між тим
історія знає багато прикладів успішного вирішення мовного питання на

1
2

5.

Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во „УЕ”, 2000. – С. 131.
Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Уряд. кур’єр. – 2000. – 20 квітня. – С. 1,

3
Багатокультурність та освіта: перспективи запровадження засад багатокультурності в
системі середньої освіти / Заг. ред. О. Грищенка. – К., 2001. – С. 12.
4
Ажнюк Б. Мовна єдність нації: діаспора і Україна. – К., 1999. – С. 255.
5
Кононов І.Ф. Етнос. Цінності. Комунікація (Донбас в етнокультурних координатах
України). – Луганськ, 2000. – С. 254.
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користь титульних націй: Франція, Італія, Чехія, а в наш час Ізраїль і
країни Прибалтики.
Так, у Франції у XVIII ст. ледве половина з 25 мільйонів французів
вільно володіли французькою1. Уряд Франції негайно взявся за
впровадження та утвердження насамперед через школу, армію,
видавничу діяльність – єдиної загальнодержавної мови. Вже в XIX ст.
Франція стала лідером світового культурного розвитку. І тепер
Французька республіка проводить послідовну, виважену і досить
жорстку мовно-культурну політику, захищаючи французьку культуру
від агресивної американізації. У прийнятому у 1994 р. „Законі про
вживання французької мови” не просто декларується, що „французька
мова як державна, згідно з Конституцією, є важливою складовою
частиною самобутності і національного надбання Франції”, а й
встановлюються суворі санкції за порушення мовного режиму на
території країни2.
У 1861 р. коли Італія здобула незалежність, із понад 25 мільйонів
населення Італії тільки 600 тисяч володіли італійською, решта
користувалися французькою, німецькою чи діалектами3. „Ми створили
Італію, тепер треба створити італійців”, – сказав один з лідерів
національно-визвольного руху, відомий письменник і політик
М.Д’Адзельо. За дорученням уряду письменник Алессандро Мандзоні
розробляє державну програму утвердження італійської. Він готує і подає
„Доповідь міністру народної просвіти” під заголовком „Про єдність
мови і засоби її розповсюдження”, де, зокрема, є такі слова: „Єдність
мови найбільшою мірою сприяє тому, щоб зробити єдність нації
відчутною, міцною і благотворною”4. Остаточно літературна італійська
мова стала державною лише після об'єднання Італії 1870 р. внаслідок
національно-визвольного руху Рисорджименто під проводом Дж.
Гарібальді й етнічної консолідації італійського народу. Загальнонародна
італійська мова за межами Тоскани аж до XX ст. існувала переважно в
писемній формі і нею користувалася насамперед освічена частина
населення5. Практично лише у XX ст. літературна італійська мова
витіснила діалекти.
Ще в XVIII ст. Чехія була настільки онімеченою, що в Празі чеською
розмовляли лише кілька десятків інтелігентів: у місті переважав
білінгвізм, причому престижнішою була німецька. Чеською розмовляли
ремісники, міська біднота і селяни, але й їхня мова була засмічена
германізмами. У виданому Марією-Терезією 1763 р. декреті писалося:
„Чеська мова у королівстві Чехія і маркграфстві Моравія перебуває у
такому занепаді, що більша частина старост і чиновників взагалі не
1
Доза А. История французского языка. Перевод с франц. – М.: Изд-во иностр. лит.,
1956. – С. 129.
2
Закон про вживання французької мови. – К.: Вид. дім „KM Academia”, 1998.
3
Касаткин А.А. Очерки истории литературного итальянского языка XVII-XX вв. –
Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1976. – С. 161.
4
Там само. – С. 87.
5
Українська літературна енциклопедія. – К.: Вид-во „УРЕ”, 1990. – Т. 2. – С. 354.
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володіє цією мовою” . І ось на грані загибелі країни розгортають свою
діяльність т. зв. младочехи – знамениті чеські будителі. Від Франтішека
Палацького почули чехи слова: „Ми, чехи, були тут до Австрії, ми
будемо тут і після Австрії”, а на запитання: „Монархія чи республіка?”
Ф. Палацький відповідав: „Чехія”. Країна почула своїх будителів, і вже
на початку 20-х років XX ст. Франц Кафка писав про те, що Прага все
більше перестає бути німецькою і він втрачає читача.
З відродженням івриту тісно пов'язали відродження втраченої дві
тисячі років тому держави і євреї. Для цього в Ізраїлі було створено
потужну мережу денних і вечірніх курсів, масово видавалася навчальна
література, газети, журнали. В ізраїльській армії було організовано 180годинні курси з вивчення івриту. Сьогодні іврит – повнокровна сучасна
мова, хоча ще півстоліття тому її вважали мертвою2.
Формально навіть та ситуація, що на сьогодні склалася в Україні,
видається незрівняно сприятливішою для української мови й культури,
ніж свого часу була для національних мов у Франції, Італії, Чехії чи
Ізраїлі. Але знецінення української мови, на яке в минулому працювали
могутні централізовані державні механізми, продовжує діяти3.
Бікультурність і диглосія українців вирізняється і територіально.
Якщо у Західній Україні українська як рідна мова використовується
українцями незалежно від їхнього соціального статусу, професії,
міського або сільського походження, то на Наддніпрянщині уживаність
її узалежнена від соціальної, професійної, освітньої належності мовців.
Російськомовними залишаються здебільшого і великі міста Сходу та
Півдня України4.
Розшарування регіонів відбувається не лише за співвідношенням
української і російської мов, а навіть за стратегією і тактикою
культурно-мовної політики регіону: у Львові приймають рішення про
заборону російських пісень у публічних місцях, у Харкові успішно
проходить референдум про надання російській мові статусу офіційної.
Досить полярною виглядає ситуація і в традиційному для України
розрізі село – місто. Сільське населення у масі своїй і надалі залишається
україномовним, а міста, за винятком західних, – російськомовними.
Говорити українською у міському середовищі на Сході та Півдні
України означає постійно протиставляти себе оточенню, а це не може не
викликати дискомфорту, це не кожна людина здатна витримати, тому
здебільшого „в умовах міст України, в урбаністичному довкіллі
етномаргінал є носієм, реципієнтом і транслятором креолізованого типу

1
Чешская нация на заключительном этапе формирования, 1850 – начало 70-х годов XX
века / Гогина К.П., Досталь М.Ю. и др. – М.: Наука, 1989. – С. 102.
2
Иврит – язык возрожденный / Сборник статей. – Иерусалим, 1990. – С. 62-63.
3
Ющук I. П. Мова наша українська. Статті, виступи, роздуми. – К.: Вид. Центр
„Просвіта”, 2001. – С. 120.
4
Бобришева О.К. Теоретичні та практичні передумови впровадження
мультилінгвального вивчення іноземних мов на економічних факультетах ВНЗ України //
Теоретичні питання культури, освіти та виховання // Зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 25. –
С. 321.
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культури”1. Креолізованість, у свою чергу, призводить до подальшого
нехтування українцем рідної мови, до поступливої готовності
переходити на російську, а відтак – до поглиблення мовно-культурної
кризи.
Деякі мовознавці вважають, що проблема української мови не стільки
гуманітарна, скільки соціально-економічна. „Зрусифікованість була
ознакою і умовою соціального успіху. І тому той, хто прагнув його мати,
мусив конче пройти через русифікаційний фільтр, не виключаючи навіть
україністів (автореферати, а пізніше навіть дисертації з україністики, як
відомо, писалися російською мовою). Усе це й створило соціальноекономічну нерівноправність української та російської мов у Східній
Україні: перша в основному була приналежністю плебсу, друга –
привілейованих елітарних верств”2.
На рівні родини (три покоління) ситуація ускладнилася з введенням у
90-х роках української як обов’язкової у середні школи: онуки українців,
вихідців з села, діти російськомовних батьків почали вивчати українську
і стали впевнено розмовляти російсько-українським суржиком. Суржик –
результат засилля російськомовних ЗМІ, літератури, фільмів. Суржик –
ніде статистично не врахований, у сьогоднішній Україні і є реальною
мовою спілкування. Декому, правда, додає оптимізму те, що з російськоукраїнського він перетворюється на українсько-російський і символізує
рух у зворотному напряму - від російської до української3.
Маргінальне соціокультурне середовище, заповнене продукцією
масової культури насамперед на телебаченні та естраді, відриває
україномовну освіту від реальності, робить її зайвою, непридатною і
непотрібною у практичному житті.
Відбиває цю тенденцію й освітня політика. Ось що засвідчує
статистика: згідно з приписами Міносвіти, на 1 вересня 1993 р. історія
України читалася в обсязі 120 годин плюс 60 годин на спецкурси; в
такому ж обсязі – українська та зарубіжна культура; 72 години плюс 36
на спецкурси було відведено на ділову українську мову – єдиний
вузівський рідномовний курс (у поляків таких курсів близько десятка).
Разом це складало 468 год. Перше урізання кількості годин, зафіксоване
у 1995 р., було ще малопомітним: залишилося 432 години, або 92% від
рівня 1993 р. У 1997 час на спецкурси щез зовсім, вивчення історії
України скоротилось до 72 годин, української та зарубіжної культури –
також до 72 годин, ділової української мови до 36... Разом – 180 годин,
або 38,5 % порівняно з тим, що було у типовому плані Міносвіти
1993 р.4 Не є таємницею, що від 1997 р. кількість годин, відведених на
українознавчі курси у типових рекомендаціях Міносвіти постійно
зменшується. Іноземні мови в державних українських вузах сьогодні
1

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність. – Львів, 2002. – С. 33.
Ющук I. П. Мова наша українська. Статті, виступи, роздуми. – К.: Вид. Центр
„Просвіта”, 2001. – С. 12.
3
http//www.brama.com/survey/messages/11571/html
4
Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так як треба. – К:
„Просвіта”, 1999. – С. 203.
2
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вчать до четвертого курсу (8 семестрів), щосеместрово складаючи заліки
та іспити, а в кінці – державний іспит.
Важко здогадатися, що є метою такої освітньої політики, але те, що
це призведе до ще більшого функціонального обмеження української
мови та культури, не викликає сумнівів. За нормальною логікою все
мало б бути навпаки, адже штучно створена різними політичними
режимами вимушена культурна маргінальність та двомовність України –
не одвічна і не довічна. Зрусифікованість України набула теперішнього
вигляду тільки з 60-х років XX ст., і за більш рішучої проукраїнської
політики виправлення ситуації в не такій уже далекій перспективі цілком
реальне.
Звуження сфер застосування російської мови у зв’язку з
розширенням прав української неминуче. Проте воно ніколи не набуде
загрозливих для російської мови масштабів, адже російська належить до
світових мов і за нею стоїть могутня країна, де вона вже визнана єдиною
державною мовою, незважаючи на очевидну багатонаціональність цієї
країни. Українська мова поза Україною повноцінно розвиватися не
може, оскільки „нема на світі України, немає другого Дніпра”. Слова
А.В. Луначарського: „Всі, хто на Україні живе, повинні знати мову
українського народу. Хто не хоче вчитися – нехай їде з України”, –
сьогодні актуальні як ніколи. Українцям нікуди їхати – у них немає
іншої Батьківщини і на цій землі вони повинні збудувати свою
національну державу, розвинути свою мову, звичаї, культуру... І з цього
погляду українцям ніколи не буде краще ні в Канаді, ні в Італії, ні в
Америці, ні ще деінде, бо всюди доведеться вивчати національні мови,
адаптуватися до чужої культури. З цієї ж самої причини, євреєві в
Україні ніколи не буде краще, ніж в Ізраїлі, румунові – ніж у Румунії,
росіянинові – ніж у Росії. Окремі національні держави і створюються
насамперед для того, щоб дати змогу тому чи іншому народові
повноцінно розвивати свою мову й культуру, як найвищий вияв
самобутності. Інакше національна держава втрачає свій сенс1.
Не раз писалося про те, що втрата мови, навіть звуження сфери її
вживання, негативно впливає на моральність народу, відбивається на
духовному зубожінні людей, зрештою, призводить до цілковитої
деградації. Не маємо підстав вважати, що нам подібна доля не загрожує,
тож мусимо зробити все, щоб цього не сталось: „Нечуваний тиск
русифікації призвів до патологічних мутацій. Потрібна не апологія цих
мутацій, а їхня діагностика та лікування. Мова – це також обличчя нації,
воно тяжко спотворене”2.
Тепер спробуємо зробити висновки:
1. Для української культурної ментальності в цілому характерна
бікультурність, що насамперед проявляється в масовому білінгвізмі.
2. На індивідуальному та масовому рівні україномовних монолінгвів
практично немає, що становить реальну загрозу існуванню української
1

Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во „УЕ”, 2000. – С. 107.
Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. – К.: Вид. дім
"KM Academia", 1999. – С. 22.
2
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культури як цілісної системи.
3. Російсько-український білінгвізм – переважаюча форма
культурної й побутової комунікації та мовної поведінки в Україні,
незалежно від національності, що створює загрозливу для українства
ситуацію культурної маргінальності й креолізованості.
4. Відродження української мови й культури можливе лише за умови
поступового повернення до українського монолінгвізму й монокультури,
що здійсненно лише через реальне розширення сфери вживання
української мови.
5. Очевидно, що без втручання жорстких державних механізмів
цього не зробити й тому головним завданням українознавства повинно
стати вироблення чіткої й життєздатної мовної та культурної політики
Української держави.

Сележан Й.Ю. (Чернівці)
МОВА ЯК ДУХОВНА ЦІННІСТЬ МОЛОДІ:
ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ
В умовах розбудови незалежної Української держави є пробудження
національної самосвідомості й гідності, особливого значення набуває
статус української мови, як мови національної державності, бо рідна
мова – це найважливіша основа, у якій зростає кожен народ і кожна
нація.
В умовах розбудови незалежної Української держави і пов'язаних з
нею процесів повернення історичної пам'яті, пробудження національної
самосвідомості й гідності, духовного відродження українського народу
особливого значення набуває статус української мови як національної,
як рідної і як державної. Ми зупинимося також на аналізі української
мови як духовної цінності народу, її місця в структурі цінностей молоді
в контексті українського державотворення. Адже за граматичними
формами і словами, що їх застосовують молоді люди, стоїть національне
світовідчуття, світобачення і світосприйняття, ментальність народу,
відображена в літературі, мистецтві, загалом у культурі і житті.
Насамперед ментальність дає знати про себе в мові, формує мовну
картину світу.
Духовний світ особи нерозривно пов'язаний з розвитком її мовних
здібностей, бо якщо в мові відбиті характер народу, його психологічний
стан, побут, історія, то в мовленні в усіх своїх барвниках виявляється
конкретна людина з її світосприйняттям і самовіддачею, зі своїм знанням
і етичними нормами. Отже, чим вищий рівень національного мовлення
як першоознаки інтелектуально-духовної атмосфери, тим вищий рівень
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свідомості людей, а значить, і їх прагнення до державності своєї-нації як
гаранта соціальної справедливості1.
Поняття рідної мови широко використовується науками
антропоцентричного напряму (психологією, лінгво дидактикою,
соціолінгвістикою). Воно має багато визначень (материнська мова,
перша мова, мова, якою володіють найкраще), що певним чином
доповнюють одне одного.
Рідною мовою, на наш погляд, належить поважати мову своєї нації,
мову предків, що пов'язує людину з її народом, з попередніми
поколіннями. Вона пов'язує людину з культурно-історичним досвідом і
культурно-духовними надбаннями. Нормальним є, коли рідну мову діти
засвоюють від батьків.
Українська мова є однією з найдавніших і розвинутіших мов світу.
На думку багатьох вчених, вона – попередниця санскриту –
давньоіндійської мови. За ступенем поширення на планеті українська
мова перебуває в другому десятку мов світу, а за кількістю своїх носіїв
займає друге місце серед слов'янських народів. Однак внаслідок
специфічних умов існування нашого народу дуже часто значна частина
українців повертається до рідної мови лише в зрілому віці або взагалі не
повертається... Так, українська мова є рідною для 50 млн. людей, які
проживають на всіх континентах, але, на жаль, за даними перепису
1989 р., не всі етнічні українці зберегли мову предків: навіть в Україні 7
млн. українців назвали рідною російську мову2.
Рідна мова закладена в людині генетично. Сучасна електроніка
фіксує національні особливості плачу новонародженої дитини3. Отже,
рідна мова закладена в людині на рівні національного генетичного коду.
Чужа мова, насаджена в ранньому віці, гальмує розумовий розвиток
дитини: "...учені підтвердили геніальний здогад Вільгельма Гумбольта,
висловлений у XVIII ст., що мова у вигляді коду існує в нейроклітинах
людського мозку і генетично передається від батьків до дітей. Вивчення
дитиною мови йде як розшифровка коду. Мало того,, мозок людини має
ділянки, функціональне призначення яких запрограмоване на
майбутнє"4.

1
Панько Т. Мова в утвердженні України як самостійної держави // Розбудова держави.
– 1994. – № 11. – С. 36.
2
Медвідь Ф.М. Вплив культури використання вільного часу на розвиток духовного
світу студентської молоді // Міжн. наук.-метод, конф. "Актуальні проблеми формування
професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста" / Відп. ред. В.Д-Базилевич. –
К.: КТЕІ, 1994. – С. 782; Медвідь Ф., Мірський Р. Українська нація: деякі питання генезису,
консолідації і відродження // Україна на етапі національно-державного відродження.
Вісник ЛШ. – Львів: ЛПІ, 1992. – № 268. – С. 36-39; Радевич-Винницький Я. Мова як
фактор політики (Українська мова й українська ідея // Республіканець. – 1994. – № 1 (9). –
С. 16-17.
3
Джапаридзе 3.М., Стрельников Ю.А. Об особенностях плача новорожденных разной
национальности пола // Зкспериментально-фонетический анализ речи. – Л., 1984. – Вып. 1.
– С. 42.
4
Кадомцев Л.О., Білодід О.І. Мова, екологія, етнодидактика // Мова і духовність нації:
Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 1989. – С. 4.
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Українська мова має багатовікову історію свого розвитку, тому
скарбниця її виражальних засобів, пізнавально-навчальних прийомів
практично невичерпна. Вона надзвичайно багата лексично, граматично й
інтонаційно, тому за своїми можливостями здатна виконувати велику
культуротворчу, духовнотворчу, народнотворчу історичну роль.
Багатющі засоби рідної мови адекватні природним, національним
особливостям української молоді, створюють найсприятливіші умови
для її нормального розвитку. Засвоюючи рідну мову з родини молоде
покоління стає носієм національного змісту, духу: засобами рідної мови
в них найефективніше формуються національна психологія, характер,
світогляд, свідомість і самосвідомість та інші складники духовності.
Мова є важливим атрибутом розбудови української спільноти, є
важливим, на думку відомого німецького філософа И.Гердера,
"будівельним блоком" національної ідентичності: "Чи має нація щось
дорожче, ніж мова її батьків? У мові втілене все надбання її думки, її
традиції, її історія, релігія, основа її життя, все її серце й душа.
Позбавити народ мови – значить позбавити його єдиного вічного добра".
З позицій сучасної науки цілком очевидно, що мова є унікальним
інструментом і водночас продуктом культури. Виключне значення мови
в житті спільноти обумовлене найбільшою універсальністю і
присутністю її коду порівняно з іншими, глибшим зв'язком з процесом
мислення. Оскільки в мові акумульований інтелектуальний досвід та
весь духовний потенціал ,нації, її втрата веде до втрати національної
ідентичності і загибелі нації як свого роду цілісного організму. Мова
найефективніше встановлює "природні" межі нації, виступає не тільки
засобом спілкування, завдяки тому, що вона виступає унікальною
системою світобачення та самовираження окремої нації, але також дає
змогу представникам цієї спільноти розуміти одне одного на
глибинному, підсвідомому рівні.
Однак історична доля України склалася так, що десь із середини
XIV ст. вона втратила свою державність. Як відомо, у складі Великого
князівства Литовського в ІІ пол. XIV – І пол. XVI ст. опинилася Східна
та Центральна Україна, а південно-західні українські землі були поділені
між Польщею, Угорщиною, Молдавією. Фактично, усі етнічні українські
землі були захоплені сусідніми державами1, які перетворили їх у свої
провінції, насаджували там свій спосіб господарювання, культуру, мову,
а згодом – і віру. Над українським етносом нависла реальна загроза
асиміляції і повної втрати культурної самобутності. Тому вже з тих часів
почалися змагання українців "за цілість вітчизни", за відновлення
державності, за віру і звичаї дідів, за рідну мову.
Мова, як головна ознака нації, забезпечує нормальне функціонування
національного організму у всіх його виявах. Мовний код (соціальна
пам'ятка) має найбільше значення для збереження інформації для життя
людської спільноти лише після генетичного коду (генної пам'яті). Тобто
1
Медвідь Ф., Мірський Р. Українська нація: деякі питання генезису, консолідації і
відродження // Україна на етапі національно-державного відродження. Вісник ЛШ. – Львів:
ЛПІ, 1992. – № 268. – С. 36-39.
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мову можна назвати генетичним кодом нації, який поєднує минуле з
сучасним, прогнозує майбутнє і забезпечує буття нації у вічності. Історія
засвідчує численні приклади того, що із зникненням мови зникає і етнос.
Тому, зникнення мови (лінгвоцид) є найважливішою передумовою
етноциду – знищення етносу як культурно-історичної спільноти, його
асиміляція іншим народом. Лінгвоцид є завжди стратегічною метою всіх
без винятку завойовників, тільки різною буває тактика та його форми.
Поневолювачі України застосовували "римський стиль" у мовній
політиці: чия влада, того й мова". Тому в Україні з відчуженням від своєї
історії, зі втратою історичної пам'яті, національної гідності і гордості
прийшло відчуження й від рідної мови. Підхід до мови, у силу традицій
українського національного руху, схрещувався з національнополітичною програмою життя народу. Перелік лише деяких фактів
культуромовної політики загарбників України проти української мови та
культури підтверджує глибоке переконання В.Винниченка, що читати
українську історію треба з бромом, бо в ці часи українські поневолювачі
намагалися знищити українську культуру, цілеспрямовано витісняли
українську мову з усіх сфер суспільного життя і навіть з побуту. За часів
тоталітарного режиму витворився такий феномен як російськомовні
українці, пропагувались українсько-російські шлюби, протиставлялися
жителі центральних, східних і південних областей українцям на
західноукраїнських землях, особливо галичанам, стимулювалася
практика навчання української молоді в російських школах і відмова їх
від вивчення української мови.
Зіставлення визначальних факторів становлення і генези української
нації показує, що саме українська мова протягом століть була
початковим і основним чинником її консолідації, підтримувала дух
народу, віру в існування нації, її єдність і водночас зберегла її носіїв як
народ, як націю, що підтверджується всією українською історією1. Якщо
на початковому етапі українського національного відродження мова
сама була об'єктом дослідження, то на культурницькому етапі мова
дедалі ширше використовується у всіх сферах суспільного життя, а на
політичному – нація, об'єднана спільною мовою, висуває вимоги до
політичної самостійності.
Сфера функціонування національної мови чітко зумовлена, на думку
академіка В.М. Русанівського, "шкалою соціальних цінностей". Тому не
випадково сучасний етап українського національного відродження також
почався з мови і завершився проголошенням власної держави, яка
повинна створити належні умови для реалізації завдань академічної фази
(вивчення мови, складання словників, прийняття єдиного правопису) і
культурницької – повернення в повному обсязі комунікативних функцій
українській мові на всіх теренах України2.
1
Медвідь Ф. Український етнос: проблеми екології // Український час (Львів). – 1994. –
№ 1 (13). – С. 24.
2
Полюга Л. Українська мова в процесі духовного відродження українського народу
(про збереження і тяглість національної свідомості) // Україна: культурна спадщина,
національна свідомість, державність. – К.: Наукова думка, 1992. – Вип. 1. – С. 204.
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В Україні спостерігається поступове забезпечення українською
мовою тих сфер мовного спілкування, які донедавна були повністю
російськомовними. Ці зміни засвідчили формування в суспільній
свідомості якісно нової мовної парадигми, зорієнтованої на державну
українську мову, а не на фантом – "гармонійну" українсько-російську
двомовність, що на практиці завжди реалізувалася як російська
одномовність чи, в кращому разі, російськомовна пріоритетність.
Варто також пам'ятати, що М.Грушевський ще 1907 р. у статті
"Визволення Росії і українське питання" сформулював таку важливу
проблему, характерну для нашого сьогодення: "Поки українська мова не
здобуде собі місця у вищій школі, поки вона не служить органом
викладання в університетах та в інших навчальних закладах, поки вона
не стала знаряддям наукової праці у викладанні й літературі, доти
суспільство, народність, що розмовляє цією мовою, почуватиме себе на
становищі нижчої, культурно неповноцінної нації".
Українська мова ще й нині “не виконує всіх своїх суспільних і
культурних функцій” (І.Дзюба), а добре відомо, що обмеження сфери
використання національної мови призводить до знекровлення
інтелектуальних судин нації, бо "мова для культури – те саме, що
центральна нервова система для людини"1.
В умовах розвою українського національного відродження українська
мова повинна стати засобом вияву духовності і національної
самосвідомості, поширити своє повнокровне функціонування у всіх
сферах суспільного життя по всіх теренах соборної Української держави.

Білик Б.І. (Київ)
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
(1989–2004 рр.)
У статті досліджуються проблеми державної мови в Україні (1989–
2004 рр.). Автор вважає, що тільки українська мова зможе
консолідувати українське суспільство в націю.
У романтичний час, коли наприкінці 80-х років XX століття в Україні
розпочалися процеси національно-культурного відродження, усім
учасникам цих процесів здавалося, що досить п’яти – шести років, щоб
піднести статус української мови. Тоді ж уперше на державному рівні
почали говорити про розвиток української мови. В кінці 1989 р.
Верховною Радою УРСР був прийнятий Закон “Про мови в Українській
РСР”, де йшлося про те, що мовою роботи, діловодства і документації, а
1
Медвідь Ф.М. Українське національне відродження як суспільно-політична проблема
/ Політологічний вісник: Науково-аналітичний збірник. / Відпов. ред. Ф.М.Кирилюк. – К.:
Політологічн. центр при КУ, 1994. – Вип. 3. – С. 68.
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також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів,
підприємств, установ і організацій” є українська1. Відтак Верховна Рада
ще тодішньої – радянської – України доручає Раді Міністрів УРСР
прийняти Державну програму розвитку української мови та інших
національних мов на період до 2004 р. Програма така писалася майже
півтора року, і 12 лютого 1991 року вона, нарешті, була схвалена Радою
Міністрів УРСР.
Для постійного контролю за її реалізацією тоді ж було створено
Комісію Ради Міністрів, очолити яку мав один із заступників тодішнього
глави уряду. Строк повноважень Комісії був розрахований до 2000 р.2
Проте за півроку після прийняття такої постанови Україна здобула
незалежність, а відтак не стало ані Української РСР, ані її Ради
Міністрів, ані комісії, які б наглядали за виконанням урядових рішень.
Однак при цьому Державну програму розвитку української мови ніхто
не скасовував. А в 1997 р. Кабінет Міністрів уже незалежної України
додав до згадуваної програми ще й “Комплексні заходи щодо всебічного
розвитку і функціонування української мови”. Мету, яку переслідували
цим запровадженням, визначали як:
1.Відшкодування втрат, яких зазнала українська мова в минулому.
2. Культурне відродження, збереження та оновлення духовного
генофонду українського народу.
3. Розвиток та захист української мови, утвердження її як основного
засобу спілкування, розширення сфер застосування української мови.
Основними виконавцями більшості “Комплексних заходів” було
Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук,
Міністерство культури і мистецтв, Державний комітет телебачення та
радіомовлення. Крім того, виконання певних пунктів великомовного
плану було покладено й на інші установи. Наприклад, на Департамент зі
здійснення мовної політики, що функціонував у рамках Державного
комітету України у справах національностей та міграції. Але цей
Держком ліквідовано указом Президента у 2000 р., а, значить, своє
існування припинив і “мовний департамент”. Також всебічним
розвитком державної мови мала б займатися Рада з питань мовної
політики, утворена при Президентові України. Однак ця Рада так само
проіснувала недовго – від моменту її утворення в 1997 р. до анулювання
в 2001 р. Нарешті, було ліквідовано і мовний сектор при Секретаріаті
Кабінету Міністрів. Натомість з’явилася нова структура, відповідальна
за “мовотворення”, – Комісія з розробки “Концепції розвитку
гуманітарної сфери України”, проте, за більш ніж чотири роки її
функціонування ця комісія так і не народила жодної концепції. Так само
не відзначається творчою активністю і відділ мовної політики при
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і

1
Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки, про мови в Українській
РСР. – К., 1991. – С. 4.
2
Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2001. – Т. 9.
– С. 20.
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радіомовлення. Його було створено рік тому, і наразі в ньому працює
лише два чиновники, а місце начальника відділу лишається вакантним.
Таким чином, останні кілька років у сфері мовної політики
перманентно створювали і ліквідовували різноманітні комісії, комітети,
відділи, ради і подібні структури. При цьому жодна посадова особа
жодного разу не відзвітувала про досягнення очолюваної нею структури.
А плутанина з формуванням і розформуванням осередків,
відповідальних за запровадження мовної політики, фактично звела
нанівець усі первісні задуми та унеможливила справжній контроль за
розвитком української мови1.
Але як було зазначено вище, основним виконавцем “Комплексних
заходів” мали стати два міністерства – освіти та культури, а також
Академія наук та Держкомтелерадіо. Проте останні були позбавлені
достатнього фінансування і покинуті державою напризволяще. Так, у
звіті Рахункової плати України згадуються 10 мільйонів гривень,
закладені в минулорічний держбюджет як видатки, затребувані в рамках
“Комплексних заходів з розвитку державної мови” і асигновані
Міністерству культури України для “придбання обладнання і предметів
довгострокового користування”. Проте ці мільйони для Мінкультури за
вказаним кодом не виділялись, пишуть упорядники звіту. Тож
Міністерство культури здійснювало “виконання заходів у межах
загальних бюджетних призначень”2.
Що ж з того вийшло? Якщо говорити про кінематографію, то
порівняно з початком 90-х років, коли на державних кіностудіях
знімалося до 50 повнометражних ігрових, 12 анімаційних і до 500
короткометражних українських стрічок, сьогодні виробництво фільмів за
участю держави скоротилося майже у 30 разів. Так, у 2002 р. було
завершено всього 19 фільмів, з них 7 – ігрових. Це при тому, що Законом
України “Про кінематографію” встановлено 30-відсоткову квоту
демонстрування національних фільмів. Закон фактично не виконується,
бо на сьогодні вітчизняні фільми займають лише 5-10 відсотків
екранного простору, а телевізійний репертуар формується на 90
відсотків із іноземних фільмів3. Отже, така галузь культури, як
українське кіновиробництво, на даний момент фактично ліквідовано.
Візьмемо іншу царину, до розвитку якої дотичне Міністерство
культури – бібліотечну справу, кіноустановки, клубні заклади культури,
де продовжує зберігатися тенденція до їх зменшення. За 10 років в
Україні зменшилися: бібліотечний фонд на 76 млн. примірників,
кількість закладів клубного типу на 4,7 тис., кількість кіноустановок на
20,3 тис. (це майже в чотири рази); відвідування кіносеансів знизилося в
9 разів. У 2001 р. від закладених у бюджет сум для Мінкультури були
перераховані лише 50 відсотків необхідних бібліотекам коштів, у 2002 р.
1

С. 4.

Див.: Лебідь Н. Мова як стаття видатків… // Україна молода. – 2004. – 4 вересня. –

2

Звіт Рахункової плати України про стан із розвитком української мови. – 2004. –
С. 49.
3
Українське кіно як національна ідея // Українська культура. – 2004. – № 6-7. – С. 5.
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– 35 відсотків. Загалом порівняно з 1992 р. поповнення бібліотек
скоротилося на 80-90 відсотків1. Що ж стосується проведення
фестивалів, концертів, етнографічних експедицій тощо, то тут
фінансування було таким мізерним, що, як зазначило Міністерство
культури, “сучасний стан розвитку аматорства” відзначений
загрозливими тенденціями. Це – “відхід, а подекуди і втрата українських
народних традицій, основ народної української культури”2. Павло
Загребельний нагадав у своїй публічній лекції наприкінці минулого року
в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”: “А
сьогодні у книжці нашого Президента Кучми “Україна не Росія” є така
фраза – я не знаю, чи це сам Леонід Данилович її написав, чи його
помічники – “сьогодні відбувається аннігіляція духовного стану
суспільства”. Хто робить цю аннігіляцію, тобто зведення до нуля
духовного стану суспільства – невідомо”3.
А перед Держкомтелерадіо стояли свої завдання з розвитку
української мови. Так, зокрема, підтримки потребували (і потребують)
україномовні засоби масової інформації. Що зроблено для них? Станом
на 2003 р. в Україні було зареєстровано 16176 друкованих ЗМІ, з них
українською мовою – 3345 видань, що складає 20,7 відсотка від
загальної кількості. Також, як інформує Державний комітет статистики
України, щоденний разовий тираж російськомовних газет минулого року
становив 32,1 мільйона примірників, тоді як україномовних – 18,2
мільйона. Таким чином, на сто українців припадало 46 примірників
друкованих ЗМІ рідною мовою, а на сто росіян, які проживають в
Україні, – 386 примірників, що у 8,4 рази більше4. Водночас
Міністерством фінансів видатки на підтримку преси профінансовані
лише на 49 (у 2001 р.) і 30,2 (у 2002 р.) відсотка від затверджених
бюджетних призначень. Тому й не дивно, що візуальний огляд будь-якої
газетно-журнальної розкладки в Україні складається з багатства
російськомовних і бідності українських видань.
При виконанні програми з розвитку української мови чи не
найвідповідальніша місія припала на долю Міністерства освіти і науки.
Перед ним, зокрема, стояло завдання привести мережу загальноосвітніх
закладів у відповідність до вимог законодавства України про мову. Йдеться
про тисячі шкіл, у яких слід забезпечити викладання дисциплін українською
мовою, а значить – високофаховими педагогічними кадрами,
україномовними підручниками, словниками, посібниками тощо. Аналогічні
завдання стоять і перед вищою школою. Проте фінансування подібних
програм теж було мізерним. Про це свідчить висновок Рахункової палати
України: “Внаслідок… недостатнього фінансування та зменшення
відповідних видатків не були розроблені Державні стандарти освіти,
державний комплект підручників і навчальних посібників, заклади освіти не
1

Абетка української політики 2001–2002. Довідник. – К., 2002. – Вип. 5. – С. 391.
Грабовський С. На що сподіватися нашій культурі? // Українська культура. – 2004. –
№ 8. – С. 3.
3
Загребельний П. Український шлях // Українська культура. – 2004. – № 1. – С. 9.
4
Горбик Р. Особливості національного перекладу // Політика і культура. – 2004. –
№ 13. – С. 36.
2
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забезпечені навчальними програмами, мережа загальноосвітніх та
професійно-технічних закладів з українською мовою навчання не відповідає
етнічному складу населення, ряд заходів узагалі не виконувався. Тобто
реалізація Державної програми розвитку української мови… здійснюється
Міністерством освіти і науки України незадовільно”1.
Як уже зазначалось, одним з виконавців заходів з розвитку української
мови є Національна Академія наук. У реалізації мовної політики їй була
відведена своя ділянка роботи, зокрема, “перевидання словників української
мови різних типів, насамперед академічних”. Проте за рахунок коштів
державного бюджету Академія наук спромоглася перевидати всього лише
чотири словники, тоді як ще один – “Орфографічний словник української
мови” – вийшов за кошти Громадського фонду Святого Андрія
Первозванного, а у “Словник синонімів” власні кошти вклало видавництво
“Наукова думка”. Що ж до випущеного НАН України електронного
продукту “Словники України – інтегрована лексикографічна система” (який
є першою спробою накопичити українську лексикографію на магнітних
носіях), то до його якості у Розрахункової палати є серйозні претензії.
Передусім “система виконана на низькому рівні і не відповідає сучасним
вимогам до програмних продуктів такого класу”, а крім цього, система
“непристосована для ведення великооб’ємних баз даних”, до того ж
“інтерфейс користувача не виконує основних функцій, які притаманні
інформаційно-пошуковим системам”. Дійсно, визнає Рахункова палата,
Академія наук, попри все, провела “значну роботу”, але “внаслідок
відсутності контролю уряду за виконанням Комплексних заходів і
відсутності належного фінансування” НАН України нараховує чимало лакун
у своїй діяльності: наприклад, не видано “Український правопис”, а також
ряд словників та енциклопедій. “Не створено сучасну наукову базу вивчення
української мови”, – підсумовують у звіті2.

Отже, багато разів перелицьована, багато разів передана з рук у руки
ідея відродження української мови так і не стала поштовхом для
дійсного її повернення з майже небуття, у якому українська мова
застрягла ще за радянських часів. Українська мова, як поставлене на
почесне місце, шановане і взяте під пильний контроль надбання, на
жаль, так і не відбулася. Українська мова – це мова не тільки українців,
спілкуватися нею мають право мешканці України всіх національностей з
потреби гуртуватися в народ, з необхідності доходити порозуміння й
ладу в спільному домі. Мова українського громадянства, державна –
єдина, яка може консолідувати українське суспільство в націю. Ніяка
інша цю функцію не виконає. Українська мова – це світова мова. Над
нею ніколи не заходить сонце: вона бринить у свідомості десятків
мільйонів землян на всіх меридіанах. Як всяка інша, вона світова і в тому
розумінні, що є цінністю усього людства3. Зберегти її для планети як
унікальне знаряддя світобачення покликані саме ми, краяни.
1
Звіт Рахункової палати України про стан справ із розвитком української мови. – 2004.
– С. 50.
2
Там само.
3
У світі нараховується 6000 мов. Щороку помирає 10 мов. (Див.: Кур’єр ЮНЕСКО. –
2000. – червень-липень. – С. 18.
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Савойська С.В. (Київ)
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ПРОБЛЕМИ
ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ
У СФЕРУ ОСВІТИ УКРАЇНИ
(На матеріалах вищих навчальних закладів.
90-ті роки XX ст. – початок XXI ст.)
У статті досліджуються законодавчо-нормативні проблеми
впровадження української мови як державної у сферу освіти України.
Автор вважає, що сучасна мовна політика в Україні на
загальнодержавному рівні характеризується як недостатньо
послідовна.
Закон “Про мови в Українській РСР”, прийнятий Верховною Радою в
жовтні 1989 року, забезпечивши українській мові статус державної,
значною мірою сприяв розширенню функціонування української мови,
уповільнив небезпечне для збереження ідентичності українців як нації
звуження використання української мови в усіх сферах суспільного
життя, зокрема в освіті, у той же час гарантував вільний розвиток і
використання мов інших національностей України.
Відповідні статті цього Закону (28, 29) були спрямовані на
розширення функціонування української мови у вищих навчальних
закладах та у сфері науки. У них відзначалося, що “навчальна і виховна
робота... проводиться українською мовою”, “абітурієнти складають
вступний екзамен з української мови”. Конкретні установки окремою
статтею 30 були визначені і щодо використання української мови у сфері
науки. Разом з тим, слід відзначити, що закон залишив досить широке
поле суспільного функціонування для російської та інших національних
мов. Це можливість проведення навчальної і виховної роботи, складання
вступних екзаменів, право вибирати мову публікацій науково-дослідних
робіт і оформляти їх результати тощо1.
З метою конкретного впровадження закону в життя у лютому 1991 р.
уряд затвердив „Державну програму розвитку української мови та інших
національних мов в Українській РСР на період до 2000 р., яка
передбачала диференційований підхід до реалізації закону з
урахуванням специфіки різних суспільних сфер та регіональних
особливостей України.
Чільне місце у цьому урядовому документі відводилося освіті,
зокрема, впровадженню української мови у вищих навчальних закладах.
Проведена робота, спрямована на виконання Закону “Про мови в
Українській РСР” і Програми уряду 1991 року на першому етапі (кінець
80 – початок 90-тих років), можна сказати, ознаменувала історично
1
Див.: Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали.
Довідник у 2 ч. / За ред. В.Ф. Панібудьласки. – К., 1997. – Ч. 2. – С. 526-527.
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значиму подію у становленні самобутності українського народу.
Відбулися певні позитивні зрушення і в освітній сфері.
Міністерством освіти України за вказаний період було проведено
велику організаційно-практичну роботу щодо переходу закладів освіти
на українську мову навчання. Всі нормативні документи Міністерства
(накази, рішення колегії, розпорядження і т. ін.) стали видаватися
виключно українською мовою, державною мовою почали проводитися
колегії, офіційні наради та семінари. З 1991 р. державну мову стали
вживати на печатках, штемпелях, офіційних бланках і вивісках. З метою
вивчення та поглибленого оволодіння українською мовою для
співробітників Міністерства і підпорядкованих йому організацій та
установ для вивчення української мови були створені відповідні
підготовчі курси, видано ряд методичних посібників: „Вивчаємо
українську мову”, „Самовчитель української мови”,
„Синтаксис української мови із системою орієнтирів для
самостійного вивчення”, опубліковано програму з української мови для
дорослих та посібник – самовчитель ”Добридень”, видано посібник
„Ділове спілкування”, „Мова ділових паперів” і „ Збірник законодавчих
та нормативних актів про освіту”. Українською мовою стали
виготовлятися атестати, дипломи і свідоцтва. Всі дидактичні
картографічні матеріали, котрі вийшли з друку протягом 1991 – 1997 рр.,
були видані українською мовою.
У 1991 р. Міністерством були розроблені концепції національної
середньої загальноосвітньої школи, професійно-технічної та вищої
освіти, які були розглянуті Комісією Верховної Ради і враховані при
розробці і прийнятті Закону Української РСР ”Про освіту”.
З 1991 до 1997 рр. Міністерство підготувало і видало 329
оригінальних україномовних підручників вітчизняних авторів,
необхідними тиражами почали видаватися посібники, словники,
розмовники, навчальні програми.
У 1992 – 1996 рр. було видано великими тиражами 12 російськоукраїнських і українсько-російських технічних та інших термінологічних
словників. Серед них „Російсько-український словник фізичних
термінів” (автори Лискович О. Б. та ін., 1994 р.), „Українське
термінознавство” (автори Панько Т. Г. та ін., 1994 р.), ”Англоукраїнсько-англійський словник з інформатики, програмування,
обчислювальної техніки” (автори Бартків А.Б., Гринчишин О.Я.,
1995 р.), “Юридичний словник російсько-українсько-англійськонімецький” (автор Гончаренко В. Г., 1995 р.) та ін.
У 1991 р. Мінвузом УРСР був розроблений, затверджений і
надісланий у всі вищі заклади освіти комплексний план з календарним
графіком переведення вищих навчальних закладів на викладання
українською мовою. Цьому сприяло збільшення притоку студентів у
вищі педагогічні заклади освіти на спеціальність „Українська мова і
література” з 1950 студентів у 1991 р. до 2500 у 1996 р. Підготовка
вчителів української мови і літератури (1996/1997 навч. рік)
здійснювалася у 23-х педагогічних університетах та інститутах і 13-х
класичних університетах. Уже на початку 1990-х років почав
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здійснюватися поступовий перехід на навчання українською мовою у
вищих навчальних закладах. Так, наприклад, якщо частка академічних
груп у педагогічних вузах, у яких викладання здійснювалося
українською мовою у 1991 р. становила 40,7 відсотка, то в 1992 – 50,9, у
1993 – 59,9, у 1994 – 64,6, то вже у 1995 р. вони становили близько 70
відсотків.
За наказом Міносвіти України від 29.01.96 року № 21 умовами
притоку на перший курс вищих закладів освіти було передбачено, що всі
вступники, які атестовані з української мови, складають обов’язковий
конкурсний іспит з цієї дисципліни у формі твору або диктанту.
Вступники, не атестовані з української мови, мали складати конкурсний
іспит з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту. Всі
студенти вищих навчальних закладів повинні були вивчати обов’язкову
дисципліну ”Ділова українська мова” (обсягом 54 години), яка вводилася
до державного стандарту освіти. Студенти, які не володіли українською
мовою, замість цієї дисципліни мали право вивчати вибіркові
дисципліни.
Міністерство щорічно почало проводити науково-методичні
конференції та науково-практичні семінари, присвячені проблемам
вивчення і впровадження української мови у закладах освіти1.
Разом з тим, через недовершеність ряду нормативно-правових
положень окремих статей, а також через відсутність належних
механізмів контролю та відповідальності за їх виконання, зазначений
Закон виявився недостатньо ефективним.
Суттєві зміни у розширенні функціонування української мови
відбулися на другому етапі, після прийняття Конституції України (1996
– 1999 рр.). Цьому сприяли положення десятої статті Основного Закону
країни: „Державною мовою в Україні є українська мова. Держава
забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя на всій території України. В Україні
гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших
мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов
міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується
Конституцією України та визначається Законом” (Конституція України:
Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.,
1997. – С. 6).
Прийняття 10 ст. Конституції ознаменувало завершення першого,
початкового періоду впровадження української мови як державної.
Наступний етап, що розпочався, характеризується низкою конкретних
заходів, спрямованих на розширення законодавчо-нормативної бази
мовної політики.
У лютому 1997 р. з метою розширення соціального функціонування
державної мови при Президентові України було створено Раду з питань
1
Поточний архів Інституту методики вищої освіти при Міністерстві освіти України //
Інформація про виконання Міністерством освіти України Державної програми розвитку
української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року. –
С. 1-7.
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мовної політики на чолі з віце-прем’єр-міністром з питань гуманітарної
політики І. Ф. Курасом, яка покликана була здійснювати загальний
контроль у сфері мовної політики й розробити відповідні конкретні
організаційні заходи – було підготовлено проект нового закону „Про
розвиток і застосування мов в Україні”, який у липні 1997 р. було подано
на розгляд Верховної Ради. Для реалізації проекту цього нового Закону
було розроблено Комплексну програму до 2002 р. „Українська мова”. У
проекті нового закону і відповідній програмі передбачалося істотне
розширення поля суспільного функціонування української мови як
державної (зокрема, в таких сферах, як Збройні сили, правоохоронні
органи, підприємства незалежно від форми власності, інформатика,
спорт)1.
Окремі доповнення пропонувалося внести і у відповідні статті (28,
29, 30) чинного закону, що стосуються освітньої галузі і науки.
Окрім вище згаданого законопроекту, до Верховної Ради подавалися
й інші проекти законів про мови, але жоден з них і до сьогодні не був
прийнятим, хоч ситуація у мовній сфері і вимагала радикального
втручання з боку держави. Враховуючи це, Кабінет Міністрів затвердив
Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування
української мови (Постанова № 998 від 8. 09. 1997 р.), а Постановою
№ 1004 від 21.06.2000 р. – зміни і доповнення до цієї постанови.
Обґрунтовуючи концептуальні засади необхідності подальшого
всебічного розвитку і функціонування української мови, у Комплексних
заходах Кабінету Міністрів (1997 р.) відзначалось, що мовна ситуація в
Україні характеризувалася низкою негативних явищ і тенденцій, а
українська мова не дістала належного застосування в усіх сферах
суспільного життя, зокрема, вона неповною мірою використовується як
державна у вищих навчальних закладах, більшість підручників та
навчально – методичних посібників не відповідали сучасним вимогам2.
Комплексна програма визначала конкретні завдання розширення
функціонування української мови у вищій школі:
посилення контролю, вироблення критеріїв оцінки рівня викладання і
якості знань української мови у вищих навчальних закладах, системі
аспірантури і докторантури;
визначення пріоритетних наукових досягнень з методики викладання
української мови;
підготовка навчальних програм і підручників з української мови для
студентів навчальних закладів різних типів;
визначення державних вимог щодо змісту, обсягів знань з української
мови та їх засвоєння;
удосконалення системи навчання студентів та підвищення
кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів з української мови;
створення координаційного центру підготовки і перепідготовки
викладачів української мови на базі провідного навчального закладу.
1
2

Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К., 2004. – С. 434.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. – К., 2003. – Кн. 1. – С. 149.
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Окремою графою визначалися завдання запровадження викладання
курсу української мови на природничо-технічних факультетах
університетів і у вищих технічних навчальних закладах, розроблення
відповідних програм і навчальних посібників1.
Зміни і доповнення до Постанови Кабінету від 8 вересня 1997 р. були
розроблені новою Постановою цього державного органу від 21 червня
2000 р. (№ 1004), за якою намічалось організувати широке роз’яснення
Рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 р. № 10 про
офіційне тлумачення положень ст. 10 Конституції України щодо
застосування мови органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних
закладах України. Окремі завдання були поставлені і перед
Міністерством освіти та науки. Але здебільшого постанова, що
передбачала загальні всеукраїнські заходи, що торкалися освітньої
сфери, вузівської, зокрема, містила лише загальні формулювання на
кшталт: “Продовжити роботу з формування та захисту українського
національного інформаційного простору”, “Проводити фестивалі
української патріотичної пісні”, “Розробити і ввести в дію нові навчальні
програми з української мови та літератури для учнів та студентів
навчальних закладів усіх типів відповідно до державних стандартів
освіти” та ін.2
Виконання поставлених завдань, які здійснювались в освітній сфері,
зокрема у вищих навчальних закладах, свідчить про певні зрушення щодо
розширення функціонування української мови.

Водночас окремі політичні партії у своїх програмах і діяльності
ставили питання про надання російській мові статусу другої державної
або офіційної. Особливо це проявлялося у південно-східному регіоні
країни, що не могло не позначитися на впровадженні української мови у
вищих навчальних закладах Одеси, Херсона, Миколаєва, Донецька,
Луганська, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя та ін. міст. Тут,
всупереч загальнодержавній мовній політиці, бурхливу діяльність
розгорнули політичні сили з традиційними культурно-мовними
проросійськими орієнтаціями. Особливу активність проявляли політичні
партії лівої орієнтації. Ряд обласних, міських і навіть деяких районних
народних рад прийняли рішення про надання російській мові статусу
державної, офіційної або ділової. Такі ухвали вмотивовувалися, як
правило, тим, що більшість населення згаданих адміністративнотериторіальних одиниць під час Всесоюзного перепису 1989 р. назвали
російську мову рідною. Цим самим підводилася база визнання за цією
частиною населення (тих, хто визнав рідною мову російську) під поняття
місць компактного проживання неукраїнського (в даному разі
російського) населення, що суперечить законодавству України, за яким
такі місця визначаються не мовним, а етнічним принципом. У
Конституції України з цього питання говориться: “В Україні
гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших
1
2

Там само. – С. 151-152.
Там само. – С. 153, 158.
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мов національних меншин України” (ст. 10), а не російськомовній
частині населення.
Отже, як свідчать наведені факти, на сучасному етапі (2000 –
2004 рр.), внаслідок відсутності належної державної підтримки
української мови і культури ще не все зроблено для повноцінного
впровадження її у всі сфери суспільного життя. Враховуючи це, Кабінет
Міністрів України прийняв нову Постанову від 2 жовтня 2003 року
№ 1546 “Про затвердження Державної програми розвитку і
функціонування української мови на 2004 – 2010 роки.”
Основними завданнями цієї програми є:
зміцнення статусу української мови як державної;
всебічний розвиток розширення функціонування української мови в
усіх сферах суспільного життя;
визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого
вивчення української мови;
створення належних умов для вивчення української мови
громадянами України з числа національних меншин;
оптимізація мережі навчальних закладів для безперервного
виховання і навчання українською мовою;
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у
галузі лінгвістичної технології створення інтелектуальних мовноінформаційних систем нового покоління;
розширення словникової бази, створення і видання нової
енциклопедичної та лінгвістичної літератури, навчальних підручників
українською мовою, у тому числі її електронних варіантів;
сприяння національно – культурному розвиткові українців, які
проживають за межами України.
Програма ставить нові завдання концептуального характеру з
урахуванням сучасного досвіду європейських народів, конкретизує
основних її виконавців та етапи реалізації до 2010 р. На виконання
Програми Міністерство науки і освіти України видало наказ від 14
листопада 2003 р. № 759 про конкретні заходи щодо подальшого
розвитку і функціонування української мови у сфері науки і освіти.
Однак сьогодні мовна ситуація в державі свідчить про те, що лише
задекларованості державного статусу української мови для повноцінного
утвердження її в усіх сферах суспільного життя недостатньо – необхідні
дієві механізми, спрямовані на реалізацію правових документів. Мовна
політика в Україні на загальнодержавному рівні, зокрема у сфері вищої
освіти, характеризується як недостатньо послідовна й поміркованообережна, про що свідчить ігнорування прийнятих положень
законодавчих і нормативних актів, відсутність з боку держави належного
контролю за їх виконанням. Тому нагальною необхідністю є прийняття
нового закону про мови, який повинен буде врахувати нові соціальні
сфери використання державної мови і особливо передбачити конкретні
механізми відповідальності за порушення положень мовного
законодавства України.
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УКРАЇНА – ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ,
ЛІТЕРАТУРА

Федунь М.Р. (Івано-Франківськ)
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТРУМІНЬ
У ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ ТА СПОГАДАХ
МАРКА ЧЕРЕМШИНИ ПРО І. ФРАНКА
ЯК ВИЯВ САМОБУТНОСТІ ПИСЬМЕННИКА
У статті досліджуються щоденникові записи та спогади Марка
Черемшини про Івана Франка. Автор переконаний, що мемуари
М.Черемшини є цінною спадщиною, котра розкриває глибину української
душі, кличе співвітчизників боротися за волю свого народу.
Марко Черемшина залишив нащадкам незначний за обсягом
мемуарний спадок, який донині, на жаль, ґрунтовно не досліджувався.
Його “Щоденник” не перевидавався у радянський час. Виданий у 1937 р.
у видавництві “Ізмарагд” на сторінках зібрання творів Марка
Черемшини, він і досі залишається поза увагою науковців. Краще стоїть
справа із спогадами письменника про Івана Франка.
Постать Каменяра – вершинна в житті українського народу. Як і
годиться для пророка, його життєві незгоди та поневіряння увінчалися
славою аж після смерті письменника. Тут варто зауважити
справедливість висловлювання П. Карманського, котрий акцентував на
тому, що у нас, українців, визначній постаті можна досягти “рангу
пророка” тільки після смерті. У силу щасливих обставин, життєвий і
творчий шлях І. Франка піддавався дослідженням, не був замовчуваним.
Чимало у справі вивчення творчості Каменяра зробили О. Дей,
М. Гнатюк та ін. Багато дослідників зверталися до спогадів про
І. Франка. Але через певні відомі обставини, ніхто з них не робив акцент
на національних проблемах. Більше того, О. Дей свого часу зауважував:
“Знаменною рисою мемуарної літератури про великого Каменяра є
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відображення в самому складі її авторів інтернаціоналістичного
характеру його діяльності”1. Ми не заперечуємо загальнолюдського
аспекту в творчості письменника, його пошанування людей інших націй,
але вважаємо, що в більшості мемуарів, пов’язаних з іменем І. Франка,
прохоплюються національні риси українця. Загальний масив спогадів
самих земляків про Каменяра (особливо тих, на які було накладене
довготривале “табу”) лише підсилює національну ідентичність сина
нашого народу. Вивчення нами спогадової спадщини Марка Черемшини,
яка є, на наш погляд, надзвичайно самобутньою, наштовхнула саме на
таку думку. Таким чином, ми ставимо перед собою завдання розкрити
національний струмінь спогадів Марка Черемшини про І. Франка,
довівши, що його мемури насичені суто національними аспектами, вони
ж відкривають нам національні риси українця (як оповідача, так і особи,
про яку йдеться у спогадах). Звернемося ми і до щоденникових записів
письменника.
Загальновідомою рисою, притаманною нашому народові, є нахил до
політики. І нині пересічний українець, ознайомлений з політичним
життям свого народу, не обмине увагою політичних проблем.
Розважливий розум українця, у якому переважатиме сум, бажання йти за
покликом серця, здатен критично оцінити дії невдах-політиків,
вималювати політичну перспективу для свого народу.
Марко Черемшина, син своєї землі, теж успадкував цей нахил до
політичного сприйняття світу. І свідченням цьому може бути своєрідний
“зачин” його споминів про І. Франка: “То було тої зими, коли у Відні
скидали Бадені з президента міністрів”2. Наступні рядки мемуарів, з яких
ми довідуємося, як “Відень кипів і кидав громи“, як у всенімецьких
робітничих та християнсько-соціалістичних кругах “устроювали віче за
вічем”, як “всі погубляли шляхетську, галицьку господарку”, лише
підсилюють обурення письменника, його розуміння “страшних наслідків
панування шляхти над нашим народом у Галичині”. Тому-то і назріло
бажання у поступових віденців почути слово українських політиків.
Останніх Марко Черемшина іменує так: “...найвизначніші і
найавторитетніші бесідники-українці”.
Цікаво подає автор свої спогади про першу зустріч із І. Франком. Тут
перед нами постає шанобливе ставлення до Каменяра як доброго оратора
і розважливого науковця. І перший штрих у цьому – згадка про
Р. Сембратовича, галицького публіциста, який повернувся після зустрічі
з І. Франком “промінний, наче із святині”3. Тому й особливим було
очікування мемуаристом зустрічі з Каменярем. “Я, що був на першому
році права, малий, гей мушка, і не мав нагоди особисто зустрічатися з

1

С. 4.

Спогади про Івана Франка / Упорядк., вступна стаття О.І.Дея. – К.: Дніпро, 1981. –

2

Черемшина Марко. Фрагмент моїх споминів про Івана Франка / Спогади про Івана
Франка / Упорядк., вступна стаття О.І.Дея. – К.: Дніпро, 1981. – С. 248.
3
Там само. – С. 249.
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великими людьми, ждав у гарячці зустрічі з Франком”1, – писав Марко
Черемшина.
Коли ж автор спогадів почув виступ Каменяра, то зрозумів, що
письменник має переваги перед іншими людьми. Тому і читаємо у
споминах: “Хотілося перед ним упасти і цілувати його руки і ноги.
Хотілося його нести, щоб не запорошив своїх ніг порохом вулиці.
Хотілося обсипати його цвітом”2. І розуміємо, що в цих словах не
почуття меншовартості, яким так часто буває наділений українець, а
гордість за свого співвітчизника.
Марко Черемшина, майстер новели, у якому вгадується вміння
українця вичленити найголовніше, бути виваженим у своїх оцінках,
кидає в адресу І. Франка короткі репліки: “Враження було велике”,
“велетень красного письменства”3 та ін. Зачудування величчю І. Франка
дають змогу І.Семенюку відчути нахил Каменяра до філософії,
викликають у нього бажання і самому осилити цю науку: ”Я почував у
собі стид і ніяковість із-за того, що я – студент прав, а не філософії...”4
Цікаво, що Марко Черемшина кидає на І. Франка погляд як на
звичайну людину, що загалом було притаманне українській
мемуаристиці Галичини першої половини ХХ ст. Як і П. Карманський,
який писав: ”Був [І. Франко. – М.Ф.] присадкуватим дядьком, з
похиленою під вагою праці спиною, з перемученими, почервонілими
очима, з подертими долом штанами й без ковнірця та краватки, бувало і
з бухонцем хліба під пахою”5, згодом додаючи: “Був таким, яким
вродила його мужицька хата в Нагуєвичах”, – так і Марко Черемшина
акцентував увагу на простоті письменника. Коли А. Могильницький,
депутат австрійського сейму, син Антона Могильницького, переповідав
про різні “політичні приключки” і про те, як вони другого дня з
І. Франком їздили на каруселях, танцювали в ресторані та письменник
вивихнув ногу, то: “Франко не перечив Могильницькому і тільки
посміхався“6. Сам же Каменяр запросив Марка Черемшину вирушити
разом у дорогу додому. І тоді велич, з одного боку, і простота, з другого,
дали можливість мемуаристу записати: “Я дивився зблизька на Франка,
як на сонце, від якого маркнуть очі”7. Щирість і відкритість душі, з якою
приймав І. Семенюк І. Франка, була притаманна й останньому. Як
переповідає сам Марко Черемшина, письменник взяв юнака попід руки і
завів у купе поїзда, де почастував яблуками.
У своїх спогадах “З Трускавця у світ хмародерів...” о. О. Пристай
вказував, що кожен українець має нахил до суму і до співу8. Марко
1

Там само.
Там само.
3
Там само. – С. 250, 251.
4
Там само. – С. 250.
5
Карманський П. Українська богема / Упорядк., передм. і прим. Петра Ляшкевича. –
Львів: Олір, 1996. – С. 27.
6
Черемшина Марко. Фрагмент моїх споминів про Івана Франка / Спогади про Івана
Франка / Упорядк., вступна стаття О. І. Дея. – К.: Дніпро, 1981. – С. 250.
7
Там само.
8
Там само.
2
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Черемшина, людина гір, надзвичайно любив коломийки, серед яких
зростав. Їх слова він вводив у канву “Автобіографії”, на що ми вказували
у дослідженні “Українська мемуаристика в Галичині кінця ХІХ –
початку ХХ століття: жанрово-стильові особливості”, їх же ввів у
спогади про І. Франка, переповідаючи про той момент, коли
А. Могильницький “казав співати “гуцулки””. Любов до народної
творчості, до української пісні обіймає співвітчизників, які подорожують
разом: ”Спершу я [Марко Черемшина. – М.Ф.], не похочував, але коли і
Франко мене підбадьорював, я розпочав в’язанку коломийок
“Параскою”:
Ой пішов я до Параски лиш голі два разки, А вона мені показує аж три перелазки.
Оцим будеш заходити, а цим виходити,
А цим будеш утікати, як тя муть ловити.
Та “Параска” подобалася і Могильницькому, і Франкові, і Франко
опісля не раз повторяв її собі у хвилях загальної мовчанки”1, – згадував
письменник у своїх мемуарах.
Іскрометний гумор, тонкий ліризм, як ми зауважили, так і
проблискують крізь рядки спогадів Марка Черемшини. Тут важко не
погодитися із вченим О. Мишаничем, котрий називав автора
письменником-ліриком, чарівником слова “за проникливий ліризм його
розповіді, силу і образність слова, що несе у собі великий заряд
експресії”. Цікаво, що свого часу надзвичайно високо оцінила, як
пригадував у своїх спогадах В. Сімович, творчість Марка Черемшини
Леся Українка. “Добре хлопець пише, цікавий талант і оригінальний”, –
такий був її погляд на Черемшину, якому ворожила гарне майбутнє в
літературі”2, – зазначав учений. А згодом доповнював свої думки: “... в
Черемшині добачала письменника, що своїм талантом далеко, мовляв,
виходить поза рямки Галичини чи Буковини”3.
Як бачимо, і образ самого мемуариста, і образ зображеного ним
І.Франка розкривають перед читачем риси характеру українця: ліризм
душі, любов до народної пісні, душевну щирість та щедрість,
розважливість і поміркованість, здатність правильно оцінити людські
вчинки тощо. Спогади Марка Черемшини кидають промінець світла на
політичне становище Галичини. Вони ж акцентують увагу на потребі
національного самоствердження України. Коли ж людина такої
величини, як І. Франко, думає “про становище українського мужика у
Східній Галичині”, коли “кожне його [Каменяра. – М.Ф.] речення
викликувало або бурю потакувань, або бурю гніву проти подвижників
східногалицького пекла, яке Франко майстерно розкривав [під час свого

1

Там само. – С. 252.
Тут і далі при цитуванні з видань Галичини першої половини ХХ століття зберігаємо
стиль оригіналу, однак цитати подаємо відповідно до норм сучасного правопису.
3
Сімович В. Леся Українка на Буковині (Спомини) / Сімович В. Листування Лесі
Українки з Й. Маковеєм із додатком листів Олени Пчілки та власних споминів про побут
Лесі Українки в Чернівцях. – Львів: Хортиця, 1938. – С. 48, 49.
2
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виступу. – М.Ф.] і демонстрував тоном ученого”1, – то, очевидь, народ,
представником якого був І. Франко, чекає щаслива година оновлення.
Спогади Марка Черемшини кликали кожного свідомого українця
боротися за кращу долю свого поневоленого народу. Над усе у них
прохоплюється волелюбний дух гірського люду, ті поривання
гуцульської душі до свободи, котрі надзвичайно майстерно описав поляк
Ст. Вінценз у своєму романі-епопеї “На високій полонині”, зображуючи
серед цілої галереї постатей людей гір образ Олекси Довбуша.
Принагідно скажемо, що бажання свободи відчуваємо і в “Щоденнику”
Марка Черемшини, де він, переповідаючи про події 1914-1915 рр. на
Гуцульщині, розповідає про моральну ницість москалів, котрі грабували
простих людей, як, наприклад: “Тут вдовину Юріїху Букатчикову
зрабували. 4 сини в воську, 2 зєті в воську, чоловік умер. А вни все
перешукали і взєли бербеницу повидла, що небіжчик варив, бербеницу
солонини, масло – все, а вчера прийшли за молоком”2. Письменник
бачив не лише розбій, а й насильство: “... з церкви пішли 3 козаки, відтак
один до Николая Кростя і неня чула крик дівки. Сидів там 3 год. з
дівкою Курієвою, а відтак йшов з нею попід руки при газдинях”. Усе це
переповнювало душі простих людей по самі вінця, тому-то вони і
переповідали, а письменник занотовував до свого “Щоденника”:
“Прийшов піп до одного хлопа до хати і видить образ Шевченка та й
каже: “Натомість сього ліпше було когось з наших повісити”. Хлоп
каже: “Здалося би кількох з Ваших там повісити”3. Звичайно ж, під тими
“Вашими” люди розуміли ворогів і вішати бажали не портрети, а тих же
злочинців, які збиткувалися над простими людьми.
Цікаво, як автор “Щоденника” вкраплює у канву своїх записів описи
природи. Передаючи фіксацію неповних двох місяців подій, Марко
Черемшина не обминає увагою природи, зміни якої зображує
надзвичайно майстерно, тим самим ще раз підкреслює ліризм душі
українця, його тонке відчуття навколишнього світу, а також ніби
підсилює зображені події, адже здається, що не лише люди протестують
проти навали ворогів, а й природа. Так, низкою йдуть пейзажі (подаємо
їх вибірково, але дотримуючись хронології): “Михайла, 21.11.1914.
Субота. Мороз. В середу по Михайлі, був вже морз...”; “Від 21.11. до
28.11. морз і мрака”; “3.12. Місяць вповні, попустило, сніг топиться”;
“10.12. Четвер... Вдень тепло, долом мрака, а через мраку сонце. Горами
мрака рідка. Ніч на завтра зоряна, долами мраки, тепло”; “21.12. Зачинає
холодний вітер, хмарно, в горах сніг”; “14.1.1915. Новий рік. Приторусив
сніжок ожеледу і де стати ногою, показується ожеледа гей залізо”. Коли
автор розповідає про те, що маланкувати ніхто не ходив, то це
повідомлення закінчується коротко: “Ми лягли спати о 11 г. Ніч темна”.
Інший опис природи справляє враження акордів сумної пісні: “Над
1
Черемшина Марко. Фрагмент моїх споминів про Івана Франка / Спогади про Івана
Франка / Упорядк., вступна стаття О. І. Дея. – К.: Дніпро, 1981. – С. 249.
2
Черемшина Марко. Щоденник (Листопад 1914 – січень 1915) / Черемшина Марко.
Твори: В 3-ох т. – Львів: Ізмарагд, 1937. – Т. ІІІ. – С. 142.
3
Там само. – С. 134.
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горами синя мряка рідка, небо яснаво хмарне, сонця не видно. Малий
мороз. Ліси поніміли – гори закрили очі долонями, орел відлетів”.
Переповідав письменник у записах від дев’ятого січня звістку Василя
Тимка Юречкового про бої під Радівцями, коли українців “уставили
лінію на 3 милі без жадного офіцира”: “Як м[оскаль] ударив з 40 гармат,
то ми врозтіч ід Радівцям, аби на колію сісти і в гори до трупи. Офіцири
вперед повтікали, а нам казали стояти з цього боку ліса так, що не мож
було скритись – треба було скопатись. Ми в утечю, а він за нами градом
куль з гармат”. Зауважуючи, що в москалів офіцери обходяться із
солдатами як із рівними, Василь зазначає: “У нас до лейтенанта 2 слів не
мож заговорити. Наші силою не побідять, хіба в згоді”. Таким чином,
автор робить акцент на незгідливості українців, що може бути причиною
поразки. Зауважимо, що на ту ж незгідливість українських політиків
вказував і о. О. Пристай у своїх мемуарах “З Трускавця у світ
хмародерів...”, до яких ми вже апелювали у нашій статті, і О. Назарук у
низці своїх споминів, у яких подавав політичні міркування.
Отже, мемуари Марка Черемшини, на наш погляд, є цінною
спадщиною автора, котра розкриває глибину української душі, кличе
співвітчизників боротися за волю свого народу. Національні аспекти
споминів письменника свідчать про самобутність його творів.

Мафтин Н.В. (Івано-Франківськ)
АНТЕЇЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА
НОВЕЛІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ТА ГРИГОРІЯ КОСИНКИ
У статті йдеться про особливості новелістичного мислення
В. Стефаника
та
Г. Косинки,
зумовлені
антеїзмом
як
етнопсихологічним чинником; простежується вплив “оцінного” рівня
поетики їхніх творів на специфіку творення мікро- та макрообразів.
Кожна нація має свої “архетипи пристрастей”, визначальні для її
етнопсихології. Для українців таким є антеїзм, одна з чільних рис, що
обумовлюють нашу духовність, – “інтимний зв’язок зі землею та
природою” (В. Янів). Це категоріальне поняття застосовується в працях
В. Яніва, О. Кульчицького. Про прив’язаність українців до землі говорив
з українських етнопсихологів ще Мірчук, на цій рисі української
ментальності наголошував у своїх “Листах до братів хліборобів”
В. Липинський. У “Думках проти течії” Юрій Шерех розглядає
українське селянство не в класовому розумінні, а в духовному, як
“психологічну категорію”. Закоріненістю української ментальності у
тісній прив’язаності до землі О. Кульчицький пояснював українську
почуттєвість, мотивуючи її впливом природи, яка у нашому
підсвідомому виступає як “Магна Матер”, як добра, ласкава, плодюча
Земля українського чорнозему”. Антеїзм, на думку одного з
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найавторитетніших культурологів ХХ ст. Мірча Еліаде, становив
органічну складову “космічного християнства” – світоглядної основи
наших прапредків у дохристиянські часи: “В релігійному фольклорі
народів південного сходу Європи сакральні дії освячують природу”1.
Антеїзм як модель світу постає також і з Біблії, головного джерела
“недислокованого міфу”. Ця модель своїм підґрунтям має, окрім інших
чинників, “християнську доктрину транссубстанції” (Н. Фрай), за якою
жнива і збір, хліб і вино є саме тілом і кров’ю Агнця, отже, праця коло
землі – Божа робота. Антеїзм є основним “оцінним”, “ідеологічним”
(Б. Успенський) рівнем у художній моделі світу багатьох українських
митців – Шевченка, Кобилянської, Самчука, Барки, Головка, Косинки...
Важче назвати українського письменника, котрий би не був закорінений
своїм світобаченням у антеїзмі.
Антеїзм став світоглядною домінантою прози В. Стефаника – митця,
котрий витесав пам’ятник людському терпінню й стражданням, тяжким,
як камінний хрест. Межовий знак світу нащадків прадавніх оріїв, які
роблять, як каже персонаж новели “Палій”, “божу роботу” – сіють,
плекають, жнуть... Живуть нею і вмирають з думками про неї. Це – світ
вигнанців із раю, приречених нести тавро первородного гріха. В поті
чола свого здобувати хліб насущний, у муках народжувати дітей і
хоронити їх. Прах – із праху взяті – прахом стануть... Чи, може, сіллю
цієї землі: “... вбиті по коліна в землю, вони у безтямній многості падали
і здоймалися ... земля стогнала під ударами їх серць”2. Стефаникові герої
живуть у світі терпінь – “все від Бога” – і обов’язку. Квієтизм як
внутрішній імператив його персонажів обумовлений етнопсихологією
українців як нації “селянської”. А для психіки селянина, пов’язаного з
природою та землею, визначальною, на думку В. Яніва, є релігійність.
Українцям як нації властива “філософічна застанова про призначення
людини й істоти життя”. Ця риса, у свою чергу, “віссю відношення
життя робить не саме життя, але щось вище за нього, якусь його
“трансценденцію”, ідею чи ідеал, що перевищує границі життя”3.
Стефаник, пишучи про своїх селян, умотивовує їх поведінкову модель
саме цими рисами. Щоденний шлях їх – тяжкий і водночас бажаний.
Найбільша трагедія – втрата землі, ґрунту. Тоді навіть піщаний горб в
околицях Русова набуває планетарних розмірів. Іван Дідух залишає тут
свою душу. Знаючи, що на чужині (до якої, може, і не доїде живим) він,
Іван Дідух, вже не буде собою, ставить на рідній землі собі і своїй жінці
пам’ятник: “Та я вас просю, газди, аби ви ніколи мого горба не минали.
Будь-котрий молодий най вібіжить та най покропить хрест свіченов
водицев...”4
Земля для Стефаникових селян – не просто засіб до існування, це
святиня, це батьківщина, з якої народжується Батьківщина. Тому

1

Элиаде М. Аспекти мифа. – М.: Академический проэкт, 2001. – С. 185.
Стефаник В. Твори. – К.: Дніпро, 1984. – С. 82.
Янів В. Психологічні основи окциденталізму. – Мюнхен, 1986. – С. 146.
4
Стефаник В. Твори. – К.: Дніпро, 1984. – С. 56.
2
3
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найважливіший заповіт для них – “...землю цулуй, де си поступиш”1. В
одному з наймонументальніших творів Стефаника – “Камінний хрест” –
тема масового емігрування західноукраїнських селян до Канади як
руйнування моноліту нації реалізується значною мірою через приховану
біблійну метафору “наріжного каменя”, що не знайшов свого
призначення, та мотиву грядущого апокаліпсису: “То як часом якась
долішня хвиля вика бутить великий каміни із води і покладе його на
берег (...). Блимає той камінь мертвотними блисками, відбитими від
сходу і заходу сонця, і кам’яними очима своїми глядить на живу воду і
сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із
берега на воду, як на утрачене щастя”2. Наріжний камінь фундаменту
нації, сіль землі – саме такі Дідухи, що їх, розгублених, вирваних із
рідного середовища, масово бачив Стефаник на Краківському вокзалі.
Антеїзм Стефаникових героїв визначає і мірило їх моралі – містке, як
сама правда, і ваговите, як зерно. Прощаючись із Дідухом, селяни
кажуть: “Були-сте порєдний чоловік, не лізли-сте натрапом на нікого,
нікому-сте не переорали ані не пересіяли, чужого зеренця-сте не
порунтали”3.
Структуру української духовності, на думку етнопсихологів,
становить “почуттєвість” та “інтровертизм”. Для націй інтровертивних
на рівні мистецьких стилів найорганічнішими є романтизм, символізм та
експресіонізм. У творчості Стефаника, митця, котрий репрезентує націю
інтровертивну та почуттєву, відсутні архетипи “пасторального”,
“романсового” (Н. Фрай) характеру, світ його прози – екзистенційно
чорно-білий. Персонажі цієї прози у своїм трагізмі буття –
монументальні. Стефаник писав не стільки про нужду, багатих і бідних;
його твори – це опредметнений біль буття, одна із центральних тем
літератури експресіонізму.
Світ Стефаникових образів надто об’ємний, монументальний, тому
філігранні “решітки” традиційно вишуканої новелістичної композиції
для нього затісні. Жодна химерна архітектура (чи то архітектоніка) не
втримає, не вмістить цей масив, естетична приваба якого – саме в його
буттєвій, екзистенційній сирій неприлизаності, нешліфованості. Поетика
Стефаникової прози підпорядкована розкриттю глибинних структур
психіки його персонажів, закорінених в “антеїзмі” і “відчутті Божої
присутності”. Яскраво ілюструє цю тезу новела “Скін”. У пригасаючій
свідомості старого Леся зринають галюцинативні видіння – “... орлаті
дзвони над ним дзвонять, крисами голови торкають. Дзвонові серця
відриваються від них і падають йому на голову. І ранять...” То мучить
його сумління, бо “...помінив купити дзвін, аби по селу вогонь вістив (...)
та й все не вітєкав”4. Для конаючого Леся, як майже і для всіх
Стефаникових персонажів, визначальним “оцінним” критерієм є
відповідність його приватного життя християнським законам. “Згори, з
1

Там само. – С. 117.
Там само. – С. 52.
Там само. – С. 57.
4
Там само. – С. 85.
2
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височенної високості снопи ячмінні кєрбутом на нього падають.
Падають і закидають його. Остина лізе в рот, у горло. Палить червоними
іглами і вся навколо серця сходиться, і пече пекельним огнем, і ріже в
самісіньке серце...” То – Лесів гріх. Чужа кривда (Мартинові не дав
заробленого ячменю) запікається біля серця, страшним тягарем лягає на
душу. У світі стефаникових героїв голос совісті чинить суд на
пограниччі цього і того світу.
Проза цього митця своїм осердям має український космос, у центрі
якого – трансцендентна ідея, що перевищує границі життя. І часопростір
сюжету формується часто за сіткою координат: хата (родина) – праця
(лан) – духовність (церква). Як чужорідний елемент, звідки йдуть
метастази гріха, хаосу – на узбіччі корчма. Де хліб святий пускають на
пусте. Саме в корчму ведуть манівці тих, хто збився зі шляху. Там не
просто пропивають ґрунтець – втрачають ґрунт під ногами, тверду
моральну базу свого існування... Тому діти мусять бити батька, аби не
пускав їх по світу з торбами (“Лесева фамілія”). Стефаникові образи
надзвичайно ваговиті, зіткані із переплетень вузлів багатьох асоціацій.
Часто саме такі образи-символи стають підложжям архітектоніки його
новел, уможливлюючи відмову від традиційного новелістичного пуанту.
Новела “Лесева фамілія” – це лише зав’язка сюжету, що саме тут і
обривається. Функцію невикінчених композиційних елементів заміщає
пейзажна деталь, що є водночас і символом, “проекцією долі”: “Небо
дрижало разом із звіз дами. Одна впала з неба. Лесиха перехрестилася”1.
За повір’ям, якщо гасне зірка, то відходить християнська душа... Цей
символ містить у собі зерно трагізму, що проростає у потенційну
можливість подальших сюжетних колізій. Адже клявся Лесь удень: “Але
піду до кременалу, на вічний кременал піду. Раз! Такого ніхто не чув та
й не буде чути. Таке вістрою, що земля здрігнеси!” Стефаник не
потребує завершувати новелу. Адже лише те, що ще не відбулося,
ймовірне, не спотворене “вже-наявністю”, вербалізацією, адже “мовлене
слово звучить безнадійно в своїй вже-вимовленості. Сказане слово – це
смертна плоть смислу” (М. Бланшо).
Заратустра казав: “Пиши кров’ю, і ти зрозумієш, що кров – це дух”.
Стефаник писав саме так. Тому його герої їдуть у вічність, виламуються
за рамки “вже-наявності”; живі, вони не завмирають у “соляних стовпах
завмерлих слів”; опромінені любов’ю митця, йдуть у вічність “з його
духа печаттю”.
Серед новелістів ХХ ст. “найпильнішим учнем Стефаника й
Коцюбинського, найглибше закоріненим у національну мистецьку
традицію”2,
називають
Г. Косинку.
Майстер
витонченого
імпресіоністичного стилю, Косинка, як і Стефаник, вражає глибиною
занурення у найвіддаленіші закутки психології селянина. Його твори –
це психологічна студія і відверте свідчення трагедії, що розігралася на
щедро политій кров’ю українській землі на початку ХХ ст., вони –
1

Там само. – С. 28.
Агеєва В. Автор і герой як виразники оцінки зображованого у прозі Г. Косинки //
Агеєва В. Українська імпресіостична проза. – К., 1994. – С. 55.
2
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свідчення страшного етноциду і брутального нищення споконвічного
ідеалу землероба, у них відбито і “ностальгію за раєм” – землею,
захищеною від постійних потрясінь, воєн: “ідеалу землеробних народів,
постійно розорюваних ордами кочівників і експлуатованих різними
“господарями”1.
У поетиці композиції художнього твору визначальною часто є
“питома вага” “точки зору” автора. Саме вона становить основу
глибинної композиційної структури і є підложжям “ідеологічного”
(Б.Успенський) рівня поетики того чи іншого мистецького твору.
Г.Косинка – син споконвічних українських хліборобів, з дитинства
навчений “ходити коло хліба”, відчувати “інтимний зв’язок із землею”.
У своєму світосприйнятті, отже, пов’язаний із найглибшими пластами
українського духовного чорнозему. І, з іншого боку, – співець селянської
революційної
війни
–
“...революціонер,
речник
найбільш
спролетаризованої частини українського села” (Ю. Лавріненко), що й
сам перехворів “бацилою московсько-більшовицької демагогії”. Косинка
– дитя свого часу і свого народу – правдиво зобразив ті революційні
катаклізми, що несли, як здавалося спочатку, вітер надій і перемін, а
згодом смертоносним вихором пройшли по українській землі, нищачи
душі і долі українського селянства й інтелігенції.
Трагедія українського села початку ХХ ст. полягала насамперед у
руйнуванні самих основ його духовного життя. Адже комуністична ідея
була органічно неприйнятною, чужою для нього. Комуністичний
господарський лад суперечив індивідуалізму як вияву соціального
інстинкту самопіднесення українця і його традиціоналізму – натомість,
як зауважив ще Кайзерлінг, “комунізм був ідеалом кожного росіянина,
байдуже в якій формі”. І ті з українців, хто повірив ідеї комунізму, мали
ламати в собі найсуттєвіше, що становило основи їхньої етнопсихології,
а натомість із фанатичною дикістю, сліпо “втілювати в життя політику
партії”. Ю. Лавріненко серед визначальних рис новелістики Г. Косинки
підкреслює тонку психологічну майстерність, з якою автор зумів
розкрити цю трагедію руйнування душі: Косинка “... подає образ
селянина-комуніста, який з паталогічною послідовністю здійснює “лінію
партії”, а що він сам до останнього свого найглибшого корінця є
селянин, то його лють піднімається проти цього єства, і він топче ікони з
божника власної хати – нестерпні і всемогучі, бо ж вони в його душі”2.
Світ Косинчиної прози – це світ українського села, розколотого на
ворогуючі табори. “Ніхто з ворогуючих сторін не здатен змінити світ на
краще, ніхто не володіє остаточною істиною. Косинка пробує шукати її в
якихось інших вимірах, над протиборством”3. Яскраве свідчення цих
авторових пошуків – новела “Політика”. Мусій Швачка, голова
комнезаму, підсвічений ореолом авторської симпатії. Рішучий, сміливий,
1

Элиаде М. Аспекти мифа. – М.: Академический проэкт, 2001. – С. 186.
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма
– есей. – К.: Просвіта, 2001. – С. 400.
3
Агеєва В. Автор і герой як виразники оцінки зображованого у прозі Г. Косинки //
Агеєва В. Українська імпресіостична проза. – К., 1994. – С. 68.
2
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сповнений почуття своєї людської гідності, цей образ позначений
глибинним зв’язком із землею, що прочитується вже в деталях
зовнішності Мусія: “...широка долоня руки лягла на стіл так сильно, що
захиталося світло каганця в хаті”1. Це долоня хлібороба, правиця, що
міцно тримала чепіги плуга. Однак у часи революції і громадянської
війни Мусій змінив плуг на браунінг. Його ліва рука покалічена: замість
пальців – обрубки.
Групування персонажів у Косинчиних новелах умотивоване їх
ставленням до землі – як батьківщини, як благословення. Однак у новелі
“Політика” ця прив’язаність призводить до прокляття, а не
благословення. Адже засліплені образою ті, хто раніше сповідував науку
Христа, проливають кров, сиротять сестриних дітей. Образ Мусія
овіяний романтикою революції, та із реплік Мар’яниного роду очевидно:
він не безневинний. Бацила чужинецької ідеології залишила тяжкий слід
у його долі. Він з родом “на ножах” – адже активно втілював у життя
політику партії: “розкуркулював впень”. Про його затятість і
принциповість говорять: “чуми чорної гірш”.
На Різдво, коли увесь рід збирається разом, Мусій, зваживши на
прохання дружини, рушає в дорогу до її батьків. Дорога не далека – на
хутір. Ця дорога спочатку нагадує казковий хронотоп повернення в часи
доброї злагоди, єдності української родини: “...кінь бреде заметами
сніговими, і сніг курить під його копитами. Мов золотий пісок”. Однак
передчуття лиха відступає з Мар’яниного серця ненадовго – маленька
пригода, що сталася в дорозі (коні злякалися замерзаючого кота) кидає
лиховісну тінь на майбутню зустріч: “Мар’яна (...) пошепки сказала:
– Кинь його к чорту, отуди в сніг – це хтось народне кинув. На зло...”
Втрачену дорогу до цілісності роду так і не віднайдено: вже перша
репліка, що лунає у тестевому дворі, розводить Мусія і заможну
Мар’янину родину знову по різні боки барикад. Протистояння з кожною
реплікою стає гострішим; зростання напруги і драматизму ситуації
майстерно досягається автором через діалогізацію новели. У цьому
невеликому за обсягом творі – уся трагедія українського села. Тут сумує
стара Кушніриха за сином, якого “комуна за Петлюру вбила”, і просить
студентку, племінницю Шваччину, “...хай мені України заспіває”. Не
бачить Мар’янин рід нічого привабливого в революційній романтиці
Мусієвій – пам’ятають розкуркулення (“Умру – не забуду: грабіж).
Мар’янині сестри пальцями показують на її хустку: “десь з чужої комори
– виплакана хустка”2. Лагідна і мрійлива вдача українського хлібороба
зазнає якоїсь страшної мутації – земля стає не благословенням, а
прокляттям: “На груди б тобі землі насипать, зараза!” – із ненавистю
думає Швачка про Кушніра. І коли “сп’янив самогон пісню, і вона
зухвало дзвеніла в шибки”, ще тамована досі ненависть і образа
вибухають
із
нестримною
люттю.
Косинка,
“...розвиваючи
стефаниківський драматизм, іде до дна душі людини і явища і схоплює
1
Косинка Г. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Г. Косинку. – К.: Веселка, 1991.
– С. 170.
2
Там само. – С. 117.
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їх найяскравіші і найсуттєвіші риси”1. Забуто і про кровний зв’язок, і
християнську любов до ближнього, і таїнство святвечора... Кушнір,
котрий щойно вичитував Мусієві: “...ти, як той Ірод-цар, людей убивав
десь...”, сам переступає межу людськості.
У новелі “Політика” оприявнюється характерна для орнаменталізму
інтерференція міфічного і “сучасного” принципів побудови світу і
тексту. Тут щільно переплітаються подієві та орнаментальні структури;
повторення тематичних одиниць, котре розглядається дослідниками як
структурний образ міфічного мислення, виявляється тут і в наскрізному
мотиві землі і жита. Як відомо, орнаментальна проза генетично
пов’язана із логікою міфу, а логіка міфу відповідає логіці підсвідомості,
в
котрій
зринає
міфологічна
модель
надзавдання,
себто
жертвоприношення. У найвеличніше свято – Різдво Христове – рід
приносить страшну жертву найдикішому з інстинктів. Водночас саме в
такий спосіб рід прагне повернення своєї цілісності – відторгнення того,
що чуже йому. Косинка справді робить “сміливий анатомічний розтин”
“нутрощів психіки”: показує, як хвиля ненависті накриває всіх, і навіть
без попередньої змови всі, керовані лютим поштовхом підсвідомого
прагнення жертвоприношення, кидаються на Мусія: “Швачка лежав у
сінях, навзнак, ніж кабанницький, з великою червоною колодочкою,
стримів йому межи плечима – він це харчав і довго стуляв пальці правої
руки”2. Не випадково Косинка використав таку промовисту деталь –
“кабанницький ніж”. Ця деталь стає осердям полісемантичного образу,
глибинний
пласт
якого
пов’язаний
саме
із
міфічним
жертвоприношенням: на Різдво по українських селах завжди кололи
порося, а звичай цей своїм корінням сягає ще дохристиянських вірувань
наших предків – ритуального жертвоприношення богові зимового сонця
– Коляді, аби земля була щедрою на урожай.
Земля прийме романтика Швачку, котрий мріяв усіх зробити рівними
і однаково заможними, а тому навіть у рідного тестя відібрав для комуни
шість десятин. Але земля прийме ще не одну сотню – мільйони жертв, бо
– “кров людська – не водиця, проливати не годиться”.
Антеїзм як “інтимний зв’язок із землею” зумовлює і групування
персонажів у більшості Косинчиних новел. Смертельний бій із
“золотими богами” – золотопогонниками Денікіна – прийняла селянська
воля за свої осьмушки та обніжки (“На золотих богів”). У ліризованій
манері орнаментального письма Косинки ключовою семантичною
фігурою стає розгорнута метафора, внутрішня форма якої закорінена теж
у антеїзмі як світоглядній домінанті автора і персонажів – носіїв
авторської “точки зору”: “Затремтіла під сонцем стеблом зомліла гречка
– похитнулась назад”. Напруга бою посилюється, і метафора переростає
у символ селянської волі: “Якась невідома сила ревнула по-звіриному з

1
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма
– есей. – К.: Просвіта, 2001. – С. 400.
2
Косинка Г. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Г. Косинку. – К.: Веселка, 1991.
– С. 180.
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грудей селянських, підняла степом помсту – пішли: окропили білу
гречку з медами гарячою кров’ю, поцілували востаннє горби і...”1
Над потолоченою, политою кров’ю пшеницею, як над гіркою
селянською долею, плаче вітер, а в попелі “тліє горе матері”. Та військо
золотих богів відступило, бо смерть Сеньки-кулеметника, його кров, що
“збігала стеблом на суху землю”, стала офірою; цей образ підсилений і
надзвичайно ваговитою метафорою – “...чорна, обсмалена соха в клуні
розп’ялась над кроквами”.
Дослідниця прози Косинки В.Агєєва зауважує: “У ряді новел поняття
“чужих”, які протистоять героям, намертво прив’язаних до своєї землі,
набуває буквального значення. Чужі – це окупанти, які прийшли
завойовувати чиюсь землю і яким протистоять її господарі. Особливо
чітко це простежується у ранніх новелах: “Перед світом”, “Сорочка”,
“На золотих богів”2.
Новели пізнішого періоду творчості мають у своїй основі
протистояння дещо іншого плану: боротьба йде між самими українцями.
І розводить їх по різні боки барикад часто “хвороба”, викликана якраз
“бацилою комуністичної демагогії”. У новелі “Десять” показано
протистояння між “людьми своїми”: повстанці, упіймавши “товариша
Рубля”, присланого для організації комнезамів, зі сміхом заявляють: “Ми
люди свої, а тобі, як родичу, десять шомполів”. Рубель намагається
втішити себе думкою про те, що смерть його від рук бандитів буде
подвигом, та раптом розуміє, що Діброва “... в житах не бандит, ні... О,
Діброва твердо стояв на землі, і коли його здорова м’ясиста рука гладила
колосся, Рубель був тоді перед ним змарнілою маленькою тваринкою
города”3.
В орнаменті Косинчиного письма переплітаються репліки повстанців,
хаотичні думки Рубля, ліричні партії сонячної пісні: “Тихо-тихо шуміло
колосками жито, хилило повний колос до босих ніг Рублеві – співало
якусь сонячну пісню золотого степу, ніжну, радісну”. Ця сонячна пісня
жита (символ життєствердного начала) проходить лейтмотивом через
усю коротку новелу, наче туга землі за нерозумних дітей своїх, що
щедро поливають її кров’ю.
“Ідеологічний”, “оцінний” рівень поетики Косинчиної прози,
майстерно фокусуючись у мікро- та макрообразах новели “Темна ніч”, з
особливою глибиною показує цю трагедію протистояння “своїх”. Тут
виразно простежується вплив стефаниківського трагізму. Повстанці
схопили комунара, а що той – українець з-під Канівщини (“українець,
хоч і проданий”), то перед смертю садовлять його, як дорогого гостя, на
почесне місце – під образи – і частують. Так частували ґазди злодія у
Стефаниковій новелі, перш ніж вчинити самосуд. Орнаментальна
оповідь Косинки демонструє, як у стислій новелі конструктивно
1

Там само. – С. 28.
Агеєва В. Автор і герой як виразники оцінки зображованого у прозі Г. Косинки //
Агеєва В. Українська імпресіостична проза. – К., 1994. – С. 62.
3
Косинка Г. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Г. Косинку. – К.: Веселка, 1991.
– С. 35.
2
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сплітаються конститутивні форми поезії і прози. Потужний струмінь
ліризму вривається у фабулізм твору і через фрагментарну
інкрустованість зринулої з найдальших закутків Байденкової пам’яті
пісні, і через обрамлення власне фабульної частини яскравим поетичним
образом, в основі якого – та ж неперевершена Косинчина метафора,
пов’язана із фольклорно-пісенною традицією: “Сріблястим листом
поклонився явір коло порога, як вели /.../ невідомого чоловіка на весілля
смерті криваве”1. Гра у “своїх” обривається різко. До болю нагадав
Байденкові білявий хлопчик – син господаря хати – власного сина, якому
вже судилося рости без батька. І коли Байденко потягнувся з-за столу,
щоб поцілувати дитину, ненависть спалахнула, як блискавка: “Хлопчика
білявенького... Комуну щепить будеш? – На стільнику змішалась з
кришками хліба червона кров”2.
У статті “Соціальні інстинкти українців” В.Янів підкреслює, серед
інших, “брак виразної агресивності”. Вчений зауважує, що “Жорстокість
вибухала в Україні з справді стихійною силою тільки тоді, коли була
виявом реакції й ресентименту за довгі століття принижень і
експлуатації”3. Вибух агресивності в українському селі в часи
колективізації – реакція на насильницьки впроваджувану на українських
теренах комуністичну ідею і ті всі руйнівні для духовного й фізичного
життя нації наслідки, що випливали із неї. Адже колективізація
руйнувала самі основини буття народу, вела до знищення заможного
українського селянина з його віками виробленим і усталеним способом
життя, світосприймання, в основі якого – усе той же “інтимний зв’язок зі
землею”, що породжує індивідуалізм. Індивідуалізм же тісно пов’язаний
із креативним началом – праця біля землі для українця – це
благословення, це творчість. Щедро полита потом, виплекана
мозолястими руками, земля була не просто засобом до існування: вона
була основою всього буття. І коли забирали в селянина землю,
змушували надбане віками і виплекане цілими поколіннями віддавати в
“колективну власність” на недбалі руки, на нищення, вибухало
українське село спротивом, ненавистю до чужинецької ідеології та її
носіїв (у новелі В.Підмогильного “Іван Босий” ”народний пророк”
благословляє селян кров’ю Господньою на кров).
Косинка, студіюючи трагедію українського села, намагається
віднайти відповідь на власне невисловлене запитання: де ж правда? В
якому таборі? І дійсно, часто її немає ні по цім, ні по тім боці барикад.
Антон Родіонович Собачка (“Анкета”) був у банді Зеленого; рятуючи
своє життя (“хоч чорту служитиму”), “...чесно перейшов із банди к
Совєтской власти” – як пише сам персонаж у анкеті. Та повну
характеристику голові Половецького комнезаму (колишньому куркулеві,
згодом – бандитові) дають його односельці й родина: селяни “услід
плюють – бандит був – бандит зостався”. Баба Оксана на печі “шепоче
дітям осокою”: “Ваш батько... пише людські душі в граматку, записує
1
2
3

Там само. – С. 45.
Там само. – С. 47.
Янів В. Психологічні основи окциденталізму. – Мюнхен, 1986. – С. 168.
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людську кров”. Собачка постійно боїться: боїться і своїх односельців, і
влади, яка, підсвідомо відчуває голова комнезаму, рано чи пізно згадає
йому його минуле. Він заливає свій страх самогоном, а потім позвірячому б’є дружину, топче ногами ікони... Косинка оприявнює
страшні перверзії психіки “колишнього куркуля” (себто, в минулому
людини земельної).
Далеко не завжди пов’язаність із землею наділяє персонажів Косинки
чеснотами. Паталогічна жадоба влади й паталогічна підлеглість землі,
що виявляється в переступі усіх людських і Божих законів лише задля
власної маєтності, характеризує і Смолярчука (“Гармонія”), котрий “І
хліб чужими руками хоче впорати, і комуну чужою кров’ю до ноги
вибити, щоб хліб йому з тієї крові кращий зародив!”1 Смолярчук
відправляє сина в лави денікінців, накликає на село страшних виродків
дивізії Шкуро, які ґвалтують і вбивають, намагається вчинити самосуд
над Гандзюками.
Один із найяскравіших образів Косинчиної новелістики, опромінений
авторовою любов’ю й авторовим болем, – Прокіп Конюшина. “Фауст із
Поділля”, котрий збожеволів у муравйовсько-більшовицьких застінках,
однак не зрадив велику істину буття – істину любові до своєї землі. Його
спогади про виступ у лавах борців за самостійну Україну овіяні
легендарною героїкою. Серед тісної, смердючої камери йому пахнуть
родючі подільські чорноземи, маряться квітучі сади. Виснажений
тортурами і тримісячним ув’язненням у страшній “секретці”,
надламаний фізично, Прокіп Конюшина незламний духовно. Саме Фауст
із Поділля стає в Косинчиній новелістиці символом незламності духу
нації. Серед нелюдських умов Прокіп зумів залишитися людиною. Цей
фізично хворий чоловік випромінює високий аристократизм духу – адже
не зрадив своєї любові до України, своїх переконань, батьковоїматериної науки людяності. Не випадково Прокіп Конюшина свою
різдвяну
вечерю
віддає
Конончукові
–
найнужденнішому,
найзатурканішому із в’язнів, котрого всі цуралися. Хліб стає символом і
високої Христової любові, і єднання нації – аристократів Духа і
“незрячих гречкосіїв”. Прокіп Конюшина дійсно “спізнав незбагненно
болючу радість сказати в обличчя смерті і слідчому Однорогову: “Так
знайте, Прокіп Конюшина ніколи не буде зрадником. Я загину, сотні й
тисячі таких як я, але ніколи, ніколи не продаватиму сестри своєї. І
нікого не продаватиму!”
У долі цього персонажа, його поведінковій моделі, мріях і мареннях
оприявнюється не лише “ідеологічний”, “оцінний” рівень Косинчиної
новелістики, але і найпотаємніші переконання самого автора, його
болюча любов до України. У гордих словах Фауста з Поділля – “...сущий
Косинка, з його вдачею і долею. Козак під командою Болбочана – він

1
Косинка Г. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Г. Косинку. – К.: Веселка, 1991.
– С. 215.
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радісно гнав напровесні 1918 року напасницькі банди Муравйова й
Антонова геть з України аж за Білгород”1.
Як бачимо на прикладі аналізу творчості В.Стефаника і Г.Косинки,
“логіка національного мислення” (Г.Гачев) визначає специфіку
художньої моделі світу українського красного письменства, “увиразнює
“бачення” національної літератури як цілісності, зумовленої
етнопсихологічними чинниками”2.

Погребенник В.Ф. (Київ)
УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕННИЦТВО
У “ПОРТРЕТНІЙ” ЕСЕЇСТИЦІ
Р. ОЛІЙНИКА-РАХМАННОГО
У статті досліджується українське письменництво у “портретній”
есеїстиці Р.Олійника-Рахманного. Автор вважає, що насичені
літературною інформацією статті й есеї Олійника-українознавця
будуть мати вплив на свідомість українських читачів ХХІ ст.
Серед синтетичних «монографічних» студій рідного художнього
слова українського дослідника з Канади є кілька «портретних» розвідок
про митців ХХ століття. Присвячено їх авторам різної природи
обдаровання й неоднакових життєвих доль, але вельми помітного внеску
в національну літературну скарбницю. Це, зокрема, Микола Куліш і
Остап Вишня, Іван Багряний і Василь Симоненко, Микола Хвильовий і
Олекса Влизько, Юрій Клен та Богдан-Ігор Антонич, ряд інших.
Довершеним зразком, одним із кращих у Рахманного, є лапідарний
нарис про долю і творчість О.Влизька під заголовком «Останній рейс
глухонімого поета» (першодрук: «Нові дні», 1978). Приключку до
написання дав Михайло Слабошпицький, виступивши в «Літературній
Україні» з нагоди сімдесятиріччя від дня народження поета3. Прегарний
відгук на ювілейну статтю, помічену за океаном, переріс затісні межі
полемічного коментаря. Преамбула Р.Рахманного вподібнила такі
режимно «сповиті» нариси про культурних діячів минулого
недоладному колесу, що й на рівній дорозі кривуляє, мов п’яне.
Підрозділ «Енерґетична людина» в умовах вільного світу подав
більш правдиву сильветку Влизька. Олекса, який ще підлітком втратив
слух, а невдовзі й мову, писав вірші – в атмосфері царської русифікації
1
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма
– есей. – К.: Просвіта, 2001. – С. 98.
2
Шумило Н. Ментальність як складова системного аналізу // “Найголовніше ... –
момент істини”. Пам’яті академіка Леоніда Новиченка: Зб. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. –
С. 77.
3
До цієї круглої дати Влизько не дожив багато років, бо впав жертвою сталінських
репресій трагічного 1934 року. Для СРСР, як бачимо, навіть глухонімі поети, котрі не стали
запроданцями, становили державну небезпеку.
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чужою мовою. Та, диво дивне, онімівши – він відкрив у собі хист
органічно промовляти до краян рідним віршованим словом. Згідно з
есеїстом, це чудовий доказ поверховості насильницької асиміляції
«згори». А що вона не зачепила поета, показала інша стаття
Р.Рахманного, «Третя фаза боротьби за українську Полтаву»,
видрукувана в альманасі «Гомону України» за 1990 р. У ній заслужено
високо оцінено програмну публікацію Влизька в альманасі «Аванґард»
(1930). У ній Мазепу було названо «найкращим нашим гетьманом» і не
пробачено Петрові І нищення України, висловлено протест проти
пограбування української культури Росією та скритиковано продажність
совєтського бюрократизму. У відповідь уже активно приборкуваний
М.Хвильовий у пресі звинуватив О.Влизька в націоналізмі.
Проникливо-тонка й адекватна характеристика Романом Рахманним
мистецьких прикмет манери Влизька. В його віршах, «помітних своїм
нефутуристичним пошанівком для віршової форми і строф, відчутна
первинна сила почуттів і голосів, що їх він не міг висловити власними
звуками. Його внутрішній світ був сповнений шуму моря, лопотіння
вітрил, твердої морської розмови й команди, а в цілому – поривань у
далеке, небуденне й чарівне, що його повинні б здобути його земляки,
українці, навіть якщо б це мав бути їхній «останній рейс і смерть...» А
понад усім цим у його поезії, як і в його душі безголосій, палав могутній
вогонь надлюдської любови – до людей, України і світу. Було щось у цій
патетичній поезії з акордів музики Бетховена, яка-то, поезія, знайшла
свій вершинний вислів у поемі «Дев’ята симфонія – монолог»1.
До проблеми «поезія – читач», розробленій Р.Рахманним у студії
«Поезія міжвоєнного покоління», де згадано між іншими й Олексу
Влизька, новим виступом додано кілька важливих штрихів. Тут, зокрема,
підкреслено читацький успіх поеми й інших творів глухонімого
письменника в «сторозтерзаному» Києві, в окупованих більшовиками
містах України, як і в націоналістичної читацької аудиторії в Рівному, у
Львові й Перемишлі, у центрах української еміґрації Празі, Варшаві. Не
всім читачам поета імпонувало те, що есеїст назвав «молодняцькою
фразеологією підсовєтського вірша». Проте сприймався в цілому
Влизько правильно – як репрезентант енергійної вольової української
людини. Тієї, котра, згідно з Юрієм Яновським, ставала з іншими
українцями «плечима до плечей», і було для неї «світ відчинено, мов
двері».
Підрозділ «Під терором оглоблі» спростував вимушені твердження
М.Слабошпицького про Влизька як попутника російської компартії,
співця нового гуманізму суспільства, сповитого «Жовтнем».
Соціологічний контент-аналіз цього суспільства Харкова й Києва 20-х
років привів Олійника-історика до висновку про столичні міста як дві
арени групово-партійних змагань під недремним оком нового
великодержавного наглядача. Влизько не брав у тім участі. Рудимент же
порожньої патетики і роблені фрази, як переконував Р.Рахманний, –
1

Рахманний Р. Роздуми про Україну. – К., 1997. – С. 480-481.
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свідчення поетової молодої відкритості до нового і браку естетичного
досвіду. Ці недоліки цілковито затерлися б у саморусі розвитку, але
«новий гуманізм», принесений на багнетах з півночі, часу на це не
залишив... Життя в країні, де «так вільно дихала людина», вимовно
відтворив сам О.Влизько. Автор відгуку обрав для знайомства читача з
індивідуальним стилем лірика й особливостями його художньої дикції ті
катрени, що в СРСР не цитувалися:
... Тоді співав я і на перехресті,
Безсилий рвати злі кодоли пут.
В літературі, в інституті, в тресті
Тікав з кута я в ще глухіший кут.
Ставав спецом, попутником, і порох,
Що дав би полум’я, в мені сирів...
Тоді питалися: союзник я чи ворог?
І знову вперто пхали в яму, в рів.
Тоді, байдужий і сухіший вобли,
Дививсь я тупо на плянетний ґльоб;
Весь світ здавався за одну оглоблю,
Скеровану на мене прямо в лоб.
Мого термометра чимраз дрібніла скаля,
Мене з’їдав мовчання чортів гріх;
Вперед мене рогатки не пускали,
Назад мені вже не було доріг...
Поскільки в СРСР уперто-незаангажовано мовчати не смів і німий,
поетові «звеліли написати віршовану епопею про т.зв. “робітниче
січневе повстання у Києві 1918 року”. Воно й дотепер ушановується в
столиці незалежної України пам’ятником без жодного пояснення: це був
зрадницький удар київської проросійської «п’ятої колони» в спину
національній революції й легітимній Українській державі –
народовладній УНР. Не дивно, що про повстання «червоних
єдинонеділимців» Влизькові нічого путнього написати на вдалося й
через «декілька мозольних років вимушеного (й вимученого – В.П.)
віршоробства». Адже в декретному порядку мистецька переконливість
не приходить. Не опроміненими світлом серця появитися можуть хіба
що офіційні фрази, «бундючні вигуки й зухвалі гасла». Гоголівському
колесу «зі слабкими совєтськими шпицями» далеко не заїхати, не
дістатится поза межі совєтського «короткозорого Ельдорадо»1. Про
нього сказав Влизько однозначно:
І подумали люди: «Це тут? Ба ні –
Ми несли Ельдорадо на своїй спині».
Але пізно. В джунґлях немає воріт.
1
Символічно: Володимир Самійленко, старший сучасник О.Влизька, у куплетній
сатирі «Ельдорадо» зобразив іще перед ним попередню великодержавно-шовіністичну
«тюрму народів» – царську Росію – в образі цієї міфічної країни.
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Не вернутись додому, де виріс рід,
Із руками, що рвали б не тільки дріт.
Пуант есе «Останній рейс...» реквіємно повістує про мільйони жертв
найбільшого голокосту початку 30-х років, про розстріл 15 грудня
1934 р. двадцяти восьми діячів української культури – без суду, на
підставі сфабрикованих звинувачень. Був серед них і поет, якому «нічні
стерв’ятники», вдершися в помешкання, мусіли писати на клапті паперу:
«Сабірайся, пайдьош с намі!» Навіть через сорок чотири роки після того
М.Слабошпицький мусів удавати з себе глухонімого, який нічого не чув
про останній рейс поета та його побратимів-митців. Такий правдивий і
трагічно сильний фінал відгуку протиставлений ювілейній статті 1978 р.,
що завершується соцреалістичним підлакованим трафаретом: «разом з
нами – йде поет у майбутнє». Правда про Влизька й усі жертви
репресивного Молоха більшовиків неодмінно звитяжить, був певен
Р.Рахманний іще за десятиліття до початку цих процесів в Україні. Й
станеться це тоді, коли в ній «відродяться руки, що «рвали б не тільки
дріт»1. Здається, настав найвищий час пошанувати пам’ять поета
високоталановитого й невинно убієнного тоталітарною державою в
числі сили-силенної інших репресованих. Видати його твори, гідно
вшанувати пам’ять. І вчинити це на всенародний український кошт, коли
вже з правонаступниці СРСР Російської Федерації як із гуски вода.
Паралелістично-контрастною
є
композиція
політичної
й
літературознавчої статті «На шістдесятому роздоріжжі України»
(«Сучасність», 1977). Паралель подарував часовий історичний збіг.
Шістдесят років минуло від проголошення суверенної УНР і стільки ж –
від створення в Харкові нелегітимного уряду т. зв. Радянської України –
маріонетки-фамулюса Москви. Впродовж іще майже десяти років у
прокомуністичній псевдодержаві можна було – щоправда, наражаючися
(слушно мовив-бо дядько Тарас із п’єси «Мина Мазайло» Миколи
Куліша: українізація призначена урядом для того, щоб свідомі українці
«засвітились», а там лишається їх тільки закатрупити) – публічно
висловлювати «здоровий український скептицизм щодо становища
України під володінням червоної Росії»2. Піддвигнувся на таке саме він,
М.Куліш-драматург, либонь, найкращий із тих, яких ми мали в ХХ ст. (а
може, й не тільки в ХХ). Він і постачив незабутнім Малахієм
Стаканчиком безцінний матеріал для зрозуміння УРСР у її дійсному
стані та перспективах існування.
М.Куліш наділив героя власним критичним ставленням до дійсності.
Так, Малахій-реформатор планує «перебудову України», перенесення її
центру знову в Київ (бо «Харків здається мені на контору»).
Бюрократичним службовцям Ради Народних Комісарів УРСР у сильніше
скомунізованому Харкові він радить провести «реформу людини і в
першу чергу українського роду; бо в стані дядьків та перекладачів на
тім світі зайців будем пасти...». Публіцист слушно акцентував властиве
1
2

Рахманний Р. Роздуми ... – К., 1997. – С. 484.
Там само. – С. 236.
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Стаканчику рідкісне почуття відповідальності за тогочасну реальність:
«Тінь журби української впала і мені на плечі», – щиро визнав персонаж.
Вихід із дилеми автор і герой п’єси вбачають у радикальності
відроджувальної зміни: «Оновити або вбити» Україну. До речі, її образ
у п’єсі не покривається тільки, пише Р.Рахманний, УРСР. Він включив і
попередню, царську, добу. Тож, як тямкує Малахій, «Оновити її треба –
Україну. Старчихою бо стояла при шляхах битих, задрипана, струпом
укрита (латентний парафраз із «Мойсея» Франка – В.П.), з торбиною.
Що з того, що в торбині Тарас і Грінченків словник – вся її культура1.
Така даль голубая, а вона сояшник луска. Ненавиджу рабу».
Геніальність драматурга, як влучно спостеріг автор «На шістдесятому
роздоріжжі України», виявилася в п’єсі вповні. Насамперед у тім, що
драматург, планово опрацьовуючи теми національного становища і
культурного будівництва, оформив героя таким собі вкраїнським Дон
Кіхотом, напівбожевільним, а напівгеніальним у прозірливості та
глибині суджень. Долю Малахія, котрого свої-таки запроторюють на
Сабурову дачу (психлікарню в Харкові), не випадково розглянуто як
символ поліцейського психіатричного переслідування інакодумаючих. У
СРСР це не припинилося навіть за Ґорбачова. Р.Рахманний продовжив
наведені болючі слова Стаканчика про Україну-старчиху й на 50–70-ті
роки, бо відзначив у ній порівняно з двадцятими зміни на гірше. Що з
того, що в її торбині вихолощений «Кобзар» і чотиритомний словник
української мови Б.Грінченка, перевиданий 1958 р., коли «все населення
України далі придушує русифікаційна політика» (і значна його частина
зовсім те не хвилює – була б дешева ковбаса!). І що з того, що «така
даль голубая сьогодні» – нею за моря й океани тільки сексоти КҐБ і
високі партчиновники літаками тоді шугали. І що з того, інвективноіронічно розбудовував публіцист свої позови з імперією, що четверта
конституція СССР 80 статтею обіцяє право союзної республіки вступати
у відносини з іноземними державами, коли в усім контрольована «згори»
безправна старчиха Україна в «есесесерівській» кухвайці «сояшник
луска». «Оновити або вбити»? «Ненавиджу рабу»! Трансформуючи
«шлюсакорд» Романа Рахманного, додамо: вже й на вісімдесят п’ятому
роздоріжжі України горить усе й горить та сама Стаканчикова дилема...
Есе «Кінець українському малахіянству» («Свобода», 1977) від
початку скласифікувало українські історичні типи. Серед вільнодумців
виділено «ілюзіоністів». Класичним їх зразком є Малахій Стаканчик із
драми 1927 р. «Народний Малахій». Відчувши антинародність УРСР і
СРСР, протагоніст рушив до Києва реформувати державне правління.
Він вірить у дух революції, як репродукував основу драматичної дії
Р.Рахманний: «Ой як ми не втямимо, навіть ще не бачимо, яких то прав,
яких то прав надала революція людині! Істинно потрібні оновлені очі,
щоб бачити їх» (у цих неоднозначних словах чути авторський іронічний
тон). Жінка, донька, кум, начміліції не можуть переконати Стаканчика,
1
Хоч це й полемічне загострення юродивого, та звісно: для обдертої раби-України її
культура княжої, барокової доби, модернізму чи аванґардизму дійсно дотепер terra
incognita.
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що «свята революція» – це не «індійська корова, від якої можна мати
принаймні молоко». Малахій, вірний до напівбожевілля адепт «нового
світу», посоромлює «невігласів»: «право на велику подорож дала мені
революція». Тут в есе вступив у дію принцип перемежування задля
«виведення від абсурдного» й ілюзійного та «заземлення» абстракцій у
«грішній землі». Зокрема, Рахманний перемежував репліки Малахія з
підспудною іронією його творця-драматурга, ще підсиливши її власними
ущипливими коментарями. Наприклад, дійсно, бач, сталінська
конституція дала і право вільно пересуватися, й одружуватися з
іноземцями, і право не бути караним смертю...
Коли на поверхню свідомості Малахія проривається здоровий глузд,
він закидає уересерівським бюрократам у столичній комендатурі:
«Назвавши малоросійський борщ українським та переклавши укрмовою
конституцію, ви думаєте, справді оновилися?.. Перекладачі ви... Де ж
ваше власне творіння, згідно з оригіналом матері нашої революції?»
Справді, підхопив есеїст, де власне київське творіння, конституція,
держава (коли навіть, додамо, для увічнення ролі України в другій
світовій війні на правому березі Дніпра поставлено велетенську
валькирію з мечем – копію волгоградської матері-родіни? Хіба в тім своє
творіння, що залізний монстр зіпсував історичний правий берег Дніпра,
який малював іще Шевченко, й перевищив висотою дзвіницю Шеделя,
неначе замахуючись мечем на лаврські церкви)?
Стаканчик, згідно з висновком Р.Рахманного, символізує українське
суспільство 20-30-х рр. Ті, хто жив у ньому, як Іван Багряний, не мали
Малахієвих «малахольних» ілюзій. Навпаки, вони в немалій своїй
частині мріяли про «кардинальне розсадження» цього суспільства разом
із СРСР. І тому, ствердив насамкінець Р.Рахманний-українознавець,
майстер стилю й іронічної десакралізації фальшивих накинених
«святощів», пов’язавши несподівано виниклу, здається, асоціацію з
Багряним та лінію долі Стаканчика, – «малахіянству» в еміграції має
прийти кінець разом із марними надіями на реформування СРСР.
Відомо: Микола Куліш був одним із тих 223 письменників, «які
(згідно з совєтським висловом) «вибули» передчасно з розвитку
новочасної української літератури». Дещо інакше склалося з
письменником – його сучасником, героєм діалогу «Остап Вишня –
мученик серед «правдолюбів слова» («Свобода», 1964). Наратору –
другому «я» Рахманного – в ньому «від чогось» приверзлися пафосні
слова Натана Рибака. Цей представник українського колишнього
літературного «істеблішменту» в «Літературній газеті» урочисто
проголосив: «Радянському журналістові притаманне почуття правди.
Воно несхибно веде його крізь усі складності життя». В обміні ж
репліками з сусідом (прийом умовно-діалогізованого монологу) постав
образ славного українського гумориста. Улюблений читачами автор
вишневих і мисливських «усмішок» хронологічно між ними (а не
«потім», як говориться в діалозі) написав і жовчно-лайливий фейлетон
«Самостійна дірка». В ньому він «лаяв українських самостійників. Лаяв,
бо примушували». В зв’язку з фактом мовчання Остапа Вишні від 1934
року в добросусідській гутірці двох закордонних українців виплила
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дійсна причина творчої паузи, заперечувана в совєтській пресі. А саме
та, що сатирика було заслано туди, де «і Макар телят не пасе». Ця
приказка, наведена Р.Рахманним, добре відповідає як біоґрафічній правді
про в’язня Ухтпечлаґу, так і народним стилю та мовній стихії його
творів. Чудом уцілілого, його випустили з «архіпелагу ГУТАБ’у»
«відмолювати гріхи» тоді, коли могла придатися його письменницька
популярність, ще не забута читачами. Скажімо, з метою піднімати
бойовий дух населення під окупацією «Зеніткою». Також висміювати
УПА й УГВР – «мовляв, вони самостійної держави прагнуть, а зуміли
збудувати тільки «самостійну дірку» в лісі»1.
Фактом із нецензурованої Головлітом біографії Остапа Вишні є те,
що його зобов’язали «полемізувати з повстанським гумористичним
журналом «Український Перець» Відділу інформації УПА (зброєю-таки
є слово, навіть «несерйозне»! – В.П.). В цій справі допомагали Остапові
Вишні інші совєтські памфлетисти, як Ковінька, Галан, Олійник». Діалог
навів і малознані в УРСР обставини написання відомого твору Остапа
Вишні про себе як про «мученика». В примітці до нього помилуваний,
але ще не реабілітований літератор «спростував» згадки в пресі
українських «буржуазних націоналістів» про те, що його замучили
більшовики. Він, мовляв, ніким не мучений, живе собі й пише проти
«брехливих» націоналістів. Як кажуть, до таких «правдолюбних»
публікацій коментарі зайві. В продовження цієї історії видавництво
«Прогрес» у Москві, що спеціалізувалося на іноземних перекладах
«радянських» літератур, включило твір у збірник кращих оповідань у
перекладі англійською мовою. В такий спосіб убито зразу двох зайців.
Ще раз здійснилася спроба затаврувати українських націоналістів. А подруге, цим скомпрометовано українську «радянську прозу» як явище
малохудожнє. Байдуже, що для «внутрішнього» читача на початку 60-х
років у часописі «Вітчизна» просочилася-таки правда про мучеництво
Остапа Вишні. С.Олійник, повідавши про свою зустріч із ним опісля
«закінчення десятирічки», описав і документ із 1955 року про
припинення його судової справи «за відсутністю складу злочину» (для
тримання письменника «на гачку» знадобилася ще «одинадцятирічка»).
Воістину торжество совєтської справедливості, законності та
правдолюбства! Тим-то, підсумував Р.Рахманний, Остап Вишня таки
мученик. Додамо, як і його репресований брат-письменник Василь
Чечвянський, і навіть його вірна супутниця на засланні дружина Варвара
Губенко-Маслюченко. Зате совєтські журналісти й видавці були хто
інші, як не псевдоправдолюби, майстри ширити по світу брехні?
Коли Остапу Вишні довелося випити чашу гіркої до дна, то Іван
Багряний зумів-таки вирватися з пекельних кіл сталінської прірви. Йому
присвячено «Слово про поета, що хотів бути тільки людиною»
(«Сучасність», 1964). Розпочате як допис журналіста, воно надалі,
підкреслив Яр Славутич, переросло в літературний і політичний портрет
письменника. Вихідною тезою «Слова...» є думка, в «Поезії міжвоєнного
1

Рахманний Р. Україна атомного віку. – Торонто, 1991. – Т. ІІІ. – С. 63.
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покоління» оформлена за посередництвом Є. Маланюка. Це ствердження
важливішої ролі письменників і літератури в житті українського народу
в порівнянні з західноєвропейськими. Адже такий історичний вислід
нашої дійсності: «українська книга була практично єдиною
самооборонною зброєю в руках українського народу». З визволенням
рідного слова в УНР стався справжній вибух літературної і взагалі
друкованої
продукції,
засвідчений,
скажімо,
бібліографічним
покажчиком Зенона Кузелі «З культурного життя України»
(Зальцведель, 1918). В першій половині 20-х років у мистецьке життя
ввіллялася обдарована молода генерація, котра мислила «широкими
світовими категоріями. Здавалося, своїми думками вона розсуне кордони
і крізь широко відчинені двері понесе у світ широкий свій найбільший
скарб: українські почуття збудженої національної гідності та всі
прагнення збудженого в огні українського народу (латентний парафраз із
Т.Шевченка виділено нами – В.П.). Цей історичний екскурс, що
змоделював і суспільно-мистецьку ситуацію доби українізації, Романом
Рахманним спроектовано на внутрішній світ І.Багряного. Приблизно так,
мовляв, відчував він – молодий поет-початківець. Лірична муза, мов
«ясне сонце зелений соняшник» (а тут апліковано ще й образ із
уподобаної «Балади про соняшник» І.Драча), полонила юнака.
В атмосфері вільного вибору свого літературного об’єднання (а з
початку 30-х рр. усіх уцілілих літераторів уже загнали в єдину, як
сказала з іншого приводу Леся Українка, «баранячу кошару») Багряний
прилучився до близької до «неокласиків» за естетичною програмою
групи «МАРС». Вона об’єднала Є.Плужника, В.Підмогильного,
Г.Косинку, Б.Антоненка-Давидовича, Д.Фальківського, М.Галич,
Б.Тенету, В.Ярошенка та інших. Майже всіх їх як нонконформістіввільнодумців було знищено. Іван Багряний зумів-таки вирватися на
Захід, продовжити антитоталітарну творчість. У цьому зв’язку
Р.Рахманний виявився прибічником ужитку щодо українських
письменників неканонічного терміна «життєтворчість». Надто тісно
поєднано в них літератів, на відміну від західних авторів, нероздільні
компоненти життя (опис дечийого – як напружений пригодницький твір)
і власне творчості. Так і обізнаність із біографією Багряного дає змогу
глибше зрозуміти «Сад Гетсиманський», решту творів.
Літературознавчі дефініції іманентних рис Багряного-поета виходять
у «Роздумах про Україну», по-перше, з визнання «його непересічного
хисту до поезії». Визначивши стильову домінанту поета
«неоромантичною» (таки не втечеш, як бачимо, від літературознавче“бюрократичної” налички), автор спостеріг дещо споріднене з
О.Влизьком. А ще – з віршами М.Хвильового (хоча його ліричним
первнем дослідники скоріше визнають імпресіонізм) та раннього
М.Бажана, «коли його ще не скували пута соцреалізму й московського
терору»1. Збіркою збірок, як видно з тексту, назвав Р.Рахманний книжку
1
Визначаючи стильову домінанту М.Бажана, слід, певне, згадавши про нетривале його
захоплення футуризмом, потім вести мову про експресіонізм.
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«Золотий бумеранг» (1946). Цей збір «решток утраченої творчості»
вказує значний талант Багряного, забезпечує йому помітне місце серед
українських поетів. Нарешті, доводить слушність сказаного колись
М.Драгомановим:
якби
хтось
написав
історію
загублених,
конфіскованих і планово знищених мистецьких українських творів, це
була б, мабуть, найцікавіша, але водночас найбільш хвилююча історія
втраченої літератури в світі.
Знайомлячи читачів «Сучасності» з доробком Багряного-лірика,
Рахманний охарактеризував склад збірки збірок. Вона репрезентувала
дебютні вірші книжки «До меж заказаних» (1925), поезії збірки «В поті
чола» та фраґменти роману віршем «Скелька» (1929). Теж умістила дещо
зі творів, написаних у харківській тюрмі 1932 р., і вірші «поза збірками»
різного часу. Нелюдські умови, які поета ламають або зміцнюють у
думці йти до кінця, спричинилися до повної девальвації звання
письменника під червоним пресом. У доказ цього Р.Рахманний навів
промовисту відмову Багряного від літературного фаху в «Пролозі» до
поеми «Аве Марія», виданої і сконфіскованої 1929-го року: «Не іменуй
мене поетом, друже мій, бо поети нині – це категорія злочинців, до якої
я не належав і не хочу належати. Не іменуй мене поетом, бо слово
поет... стало визначати – хамелеон... спекулянт, авантурник, ледар... Не
іменуй мене поетом, друже мій! Я хочу бути тільки людиною, яких так
мало на світі. Я хочу бути тільки нею і сьогодні я цього найбільше
хочу»1.
Коментар Р.Олійника до цих «гострих, болючих і суворих слів»,
акцентувавши юнацький максималізм І.Багряного, виставив їх
справжнім дзеркалом української дійсності 20–60-х рр. (а ми їх можемо
продовжити принаймні ще на всі 70-ті й добру половину 80-х років). У
ній митець не міг бути українською людиною, хоч як цього хотів.
Доказом української природи почуттів І.Багряного обрано рядки
засланського вірша 1937 року «Рідна мова». Це мужній виклик глухій
ночі репресій і русифікації:
Перейшов усі світи я –
Є прекрасних мов багато,
Але першою, як Мати,
Серед мов одна лиш ти є.
Ти велична і простора.
Ти стара і вічно нова.
Ти могутня, рідна мово!
Мово, пісне колискова.
Мова – Матері уста.
Художній високогуманній прозі Багряного присвячено частину
«Оптимізм української людини». Для розкриття ґенези прозових творів
як цінний допоміжний матеріал, зокрема, використано спогади
письменника про недовіру Аркадія Любченка до його епічного хисту.
Проте Багряний свій талант реалізував, створивши повість «Тигролови»
1

Рахманний Р. Роздуми ... – К., 1997. – С. 437.
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за вкрай складних обставин переховування від німецьких облав у
галицькому містечку. Опублікована вперше 1944 р., потім у ФРН 1946го, повість була перекладена по-англійськи, німецьки і голландськи,
здобула популярність. Адже цей пригодницький твір насичено, як гарно
занотував Р.Рахманний, «незвичайною життєвою снагою, оптимізмом,
вірою в людину взагалі, а в українську людину та її стійкий характер
зокрема»1.
Коли ж ця людина – така, як Андрій Чумак – потрапляє в застінки
НКВД, то вона, навіть загнана на край прірви, «виходить переможно з
цієї життєвої проби, а її московські гонителі виявляються тільки звірами
в людській подобі». Високо оцінюючи мистецькі вартості «Саду
Гетсиманського», Роман Рахманний надав слово й авторитетному
знавцю літератури. Юрій Шерех, відзначивши недогляди, потребу
редакторської правки й просто необов’язкові місця твору, все ж вагомо
посвідчив: «я не можу відірватися від твору, повертаюся до нього... Тут
Багряний створив позитивну цінність, вищу від нормальної мірки».
Добре обізнаний із обсягом, проблематикою епічної творчості
Багряного, Рахманний познайомив читачів із вартісними його писаннями
на життєво важливу тему межових ситуацій у бутті України й українців
(повість-вертеп «Розгром», трилогія «Буйний вітер» і, зокрема, повість
«Огненне коло»). До того ж поставив перед істориками літератури
завдання створити окреме спеціальне дослідження всіх чотирнадцяти
епічних речей цього прозаїка. Для українського загалу, переконаний
автор «України атомного віку», важливо вдумливо прочитати доробок
письменника, «вжитися в ситуації персонажів, вчутися в почуття»,
вкладені в них. Адже поезія й проза І.Багряного ввійшли до скарбниці2
української літератури; зробив він багато й для збереження українського
роду.
Згідно з об’єктивним істинним твердженням автора, цей письменник
своїми творами «відкрив, вивів на денне світло приховану і загнану в
підвалах совєтсько-російської тюрми Україну, якої багато з нас не
знали... Своїм прадавнім українським гуманізмом і оптимізмом
(прониклива, цінна письменницька думка – В.П.) Іван Багряний якоюсь
мірою розширив межі того, що ми сьогодні називаємо гордо:
український народ, українська нація. Таким чином, і цей письменник –
син муляра – віддав (додамо, зробив це згідно з вимогою Йвана Франка –
ковальського сина – В.П.) своєму народові частку того, що від нього
отримав». А нам на закінчення розкладу «багрянознавчої» синтетичної
студії залишається переадресувати останні слова на адресу її автора,
також їх гідного. При цій нагоді висловимо сподівання, що видавничими
зусиллями Фундації І.Багряного читачі одержать, нарешті, повне
науково-критичне видання творів письменника-борця. Й прийде воно до
1

Там само. – С. 438.
Це високе поняття Р.Рахманний чомусь потрактував надто розширено – бо ж не
досить мати «принаймні мінімальний літературний рівень», аби до неї ввійти. Тут
необхідний достатньо високий рівень, що його забезпечував сам Рахманний есеїстикою,
історичними, літературознавчими і публіцистичними виступами.
2
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багатьох-багатьох читачів, і опроміняться вони світлом національнопатріотичних та гуманних ідей Багряного. Й прозріє не гідний великого
батька рідний його зросійщений син Лозов’яґін із русифікованої
Охтирки на Сумщині. Й перестане його вважати ворогом своїх
прокомуністичних «ідеалів», штучно накинених синові, як і багатьом
краянам автора «Тигроловів»...
Окреслення творчих сильветок, оцінки художнього набутку
М.Куліша, Остапа Вишні й Івана Багряного представлені розсипаними в
тритомнику згадками і звертаннями до них. Нові осмислення
утверджують, а чи й модифікують те, що було мовлене в окремих
студіях. Частотним, зокрема, є транспонування максим Миколи Куліша
у створене відповідне мислительно-емоційне поле. У візіонерському
прийомі сну Хоми Брута («Зустріч із людьми з того світу») одна з
легіону тіней Розстріляного Відродження забрала голос і висловила таке:
«Бо кожний тепер українець мусить, лягаючи, в головах класти клунок
думок про Україну, вкриватися мусить думками про Україну і вставати
разом з сонцем з клопотами про Україну!..»1 Характерна, знайома і
близька ця порада однозначно атрибутується в плані авторства
цитованих слів, стає містком для поцінування постаті самого її творця:
«Миколо – Миколо Куліш! Заждіть хвилинку, дозвольте діткнутися
рубця вашої світлої одежини і зміцнитися вашою стійкістю в розвиванні
національного питання сучасної України»2. Цитоване місце найкраще
передало пієтет Романа Рахманного до одного з українських
найвидатніших літераторів ХХ століття.
«Запитання на схилі гори» вводять в український контекст спадщини
драматурга. Словами героїні «Патетичної сонати» Марини (улюбленого,
до речі, жіночого образу Р.Рахманного в письменстві ХХ ст.) «Українче,
спізнай самого себе!» підкреслено проблему, вельми актуальну для
сучасної України. Цю саму імперативну репліку було продубльовано в
кінці статті 1974 р. «Насамперед – взаємоінформація» при ствердженні
думки: важливо, щоб про українців знали чужинці. Але насамперед
українці повинні знати себе самі. «Небуденна», згідно з означенням
Р.Рахманного, «Патетична соната», автор якої загинув в «архіпелазі
ГУТАБ», але не покаявся, постачила правдивим аргументом «Провал
однієї доктрини» – статтю, присвячену І.Дзюбі. Значущі слова
ідеологічної героїні Марини, цієї української «піфії з каменю Омфалос»
(Юрій Лавріненко), стали довічною формулою краху сподівань на
автономність України в царській Росії, суверенність у СССР чи й
майбутній якійсь інтеґраційній структурі, заініційованій Кремлем: «На
московському кумачі України самостійної не вишити!» У такому ж
політичному контексті ця цитата ввійшла до статті «Подвійний подвиг
Левка Лук’яненка».

1
Друге півстоліття ХХ ст., писав Р.Рахманний на його порозі – думку ми цілком
можемо ширити на ХХІ вік), – саме таке, коли ці слова необхідно втілювати в життя. Для
цього в Україні та за кордоном вистачить щирих українців.
2
Рахманний Р. Роздуми ... – К., 1997. – С. 112.
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Драма «Патетична соната» багатющим світом ідей, незрівнянно
«олітературених» художньо, спричинилася до вислову Романом
Рахманним важливої думки про оновлююче значення радикальних змін
у свідомості людей. Словами батька Марини в «Відповіді сердитому
молодому сфінксові» підкреслено значущість цих змін в Україні: «...А,
яка одміна! Благословляю революцію!» Вустами ж самої національнопатріотичної героїні висловлено віру есеїста в усе те, що скріплене
кров’ю1: «Я знаю, що того лише ідеї переможуть, хто з ними вийде на
ешафот і смерті в вічі скаже...» (цю ж репліку значної «поетичної
переконливості» повторено в статті 1973 р. «Перемагає тільки людина»
для піднесення активізму земляків-українців). Серед тих, хто вийшов і
сказав смерті в вічі, автор статті вирізнив сміливе й свідоме українське
жіноцтво. Подвиг Ольги Басараб, як нагадує історія, не був поодиноким.
Діапазон образів публіциста, які походять від творів М.Хвильового,
нестандартно включив – у функції прозивного слововживання –
називання Хлонями українських довірливих людей (стаття «Ceterum
censeo»). Цей персонаж «Санаторійної зони» своїм іменем легко
перекрив зменшувальне значення слова «хлоня» (хлопчик, недоліток).
Став-бо в Рахманного етноментальним означенням. А інший жіночий
образ, Кулішів, незабутньої курянки тьоті Моті з її «коронною» фразою
«Лучче бить ізнасілованной, чем украінізірованной», став символом
традиційно антиукраїнської міщансько-ренеґатської упередженості не
одного візитера з Росії. Ворожій до українства силі протиставлено
князівну зі скляної гори – казкового і також літературного персонажа із
незавершеної п’єси «Осіння казка» Лесі Українки. Цей образ складної
символіки, згідно з літературознавчою інтерпретацією Р.Рахманного,
протиставленої радянським осмисленням, – відповідник України. Саме
тієї України, що була позбавлена свободи і вільного слова в російській
ізоляції, і не тільки за царів. Узагалі такого типу латентні контрастні
«зчеплення» двох драматургічних образів різних авторів і періодів
письменства – оригінальний прийом публіциста. У випадку
неаристократичної «тьоті Моті» він спрацював на сатиричну
компрометацію історичної орієнтації українських ренегатів на «чужих
владарів».
Остап Вишня постав у добре обточенім і не кривім дзеркалі есеїста як
митець правди. Цим, власне, й пояснено, чому в СРСР заборонялося
друкувати політично гостріші з його творів. чому режим закинув його на
Печору. Надто-бо багато тривкої правди про час і наших у ньому людей
зберігається в його творах, аби можна було вільно давати їх читачеві у
непрепарованому вигляді. Читаючи їх, «він міг би дошкульніше відчути
власну дійсність; тоді йому зовсім не було б смішно». Так
правдоподібно Р.Рахманний змоделював «охоронну» психологію
совєтських ідеологічних наглядачів і цензорів. Симптоматичною
бачиться в цьому зв’язку висловлена публіцистом цілісна концепція
1
Пор. із афоризмом Заратустри: «З усього написаного я люблю тільки те, що пишуть
своєю кров’ю» («Про читання і писання»).
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почуття гумору. Це єдиний рятунок, який дозволить «нам усім зберегти
здоровий розсудок, захитаний видом України після її півстолітнього
існування під назвою Української ССР»1.
Пізніші ж твори Остапа Вишні – після 20-х рр., з якими закінчилася в
Україні пора відносних свободи слова і творчості, після заслання – стали
«псевдогуморесками» (Р.Рахманний). Змушений найжорстокішою силою
висміювати «самостійну дірку українських буржуазних націоналістів»,
Остап Вишня, як підкреслено автором «Дон Кіхота і Гамлета на горі»,
неволею мусів спрямовувати перо супроти найсвятішого – концепції
самостійної України, УНР, УГВР, УПА... Тож «смійся, український
паяццо!» Як бачимо, і фрагмент арії з опери «Паяци» Руджеро
Леонкавалло в співдії з іншими засобами служить вельми непростій
справі опритомнення українських читачів, потребі виробити засадничий
погляд на «приборканого» письменника. Саму ж еволюцію «щирого
українського гумориста» Р.Рахманним ототожнено з трагедією. Спершу,
мовляв, його приголомшили десятирічним засланням. По тому загнали
до «Перця» «низькопробні пасквілі на борців ОУН і вояків УПА
фабрикувати, хоч на ділі він тих самостійників шанував. За правління
Центральної Ради, 1917–1918, Остап Вишня теж був українським
самостійником, про що згадав в автобіографії». Йдеться, гадаємо, про ті
її рядки, що промовляють про активність, гідну й «державного мужа»,
молодого П.Губенка у відвіданні зборів, мітингів, з’їздів тощо доби
національної революції.
Іван Багряний у діалозі про Дон Кіхота й Гамлета названий одним із
перших – ще з 1943 р. – ідеологів «кардинального розсадження СССР (як
колись царської імперії) як клубка нерозв’язаних соціальних і
національних протиріч»2. Він згаданий як речник не реформування, а
повного знесення тюрми народів. Набутки державницької мислі
Багряного актуалізовано в означенні крилатою його відомою фразою про
те, що «кадри української революційної демократії насправді є в лавах
компартії СССР»3. Навіть не погоджуючися з деякими його політичними
висловлюваннями в еміґрації, діями й напрямком партії, Р.Рахманний
підкреслив: Іван Багряний – українська людина, письменник і
громадський діяч, який, зокрема, яскраво розкрив у своїх книжках
систему нищення прав людини в СССР, є підзвітним тільки
українському народові (див. статтю «Це – українська людина». Тож і
обороняв І.Багряного від наклепницьких і пасквільних статей
московських та іже з ними пропагандистів: письменнику, котрий
співправцював із УПА в 1943-1944 рр., ними інкримінувалося
колаборанство з ворогом.
Сильне слово Івана Багряного-літератора (опосередковане в цьому
прикладі, як бачиться, впливом Т.Шевченка – пор. із наведеним нижче
прикладом характеристику Яна Гуса перед констанцьким судилищем у
поемі «Єретик») працювало в публіциста і на завдання
1
2
3

Рахманний Р. Роздуми ... – К., 1997. – С. 375.
Там само. – С. 417.
Там само. – С. 473.
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характеротворення. В дослідженні «Сучасні критерії українського
патріотизму» (частина 3, «Вогник над багном») самостійникправозахисник Валерій Марченко зображений ізрослим як той «кедр
високий». Але не «серед поля ливанського» – на рідній-таки «дикій
пустелі». Це в неї за час свого господарювання перетворила Москва
колишню самостійну Україну.
У цілому ж літературні «портрети» Романа Рахманного, позначені
рецептивною неповторністю ерудита, есеїста тонкого естетичного чуття
та людини, найміцніше відданої уярмленій Батьківщині, прикметні
повним урахуванням особливостей розглядуваних об’єктів, цінними,
часом несподіваними інтерпретаційними проекціями з минулого в
сучасне, майстерністю есеїстичного стилю. Задля набуття ідейної
переконливості й бажаного емоційного впливу полеміст вправно
користувався сатиричними образами української літератури. В процесі їх
асиміляції не просто цитував джерело, а завше підпорядковував його
власними змісто- і формоутворчими завданнями, надавав їм нового
життя в новому контексті. Насичені літературним «фактажем» статті й
есеї Олійника-українознавця і знавця літератури чинили та здатні й далі
чинити значний вплив на свідомість українських читачів ХХІ
“післямирноатомного” віку.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Завадська-Пономаренко В.В. (Київ)
ОБРАЗ ДУНАЮ У МІФОЛОГІЧНОМУ ХРОНОТОПІ
УКРАЇНЦІВ
Образ Дунаю є настільки органічним для слов’янської культури, що
сьогодні важко знайти серйозну філологічну, етнолінгвістичну чи
історико-культурну працю, де не було б відповідного тлумачення цього
гідроніму. У статті на прикладах української народнопісенної
творчості розглянуто особливості функціонування образу Дунаю як
окремого чинника міфологічного хронотопу.
Образ Дунаю належить до характерних спільнослов’янських
міфологем. Згадки про цю могутню річку є в українському, польському,
чеському, угорському, словацькому, болгарському фольклорі. Цікавість
викликає той факт, що реальний гідронім набув у всіх цих народів
значення міфотопоніма. Це пов’язано з уявленнями людей про будь-яку
річку, що у загальноміфологічній моделі була часопросторовою межею.
Подібне сприйняття водяної перепони проектувалося в різні площини
буття. Так у народній обрядовості та фольклорі подолання ріки могло
символізувати: набуття іншого соціального статусу, наприклад,
одруження (на родинному рівні); контактування з ворогами, стан війни
чи миру (на рівні соціально-історичного розвитку народу); перехід від
земного життя у небуття (на рівні космогонічному).
Проте в усіх цих випадках зберігалася спільна риса: ріка у
міфологічній свідомості людей була межею між двома опозиційними
площинами „своє/чуже”. Отже, розглянемо зазначені аспекти
функціонування міфологеми ріки, зокрема Дунаю, в українському
фольклорі.
У космогонічній системі слов’ян Дунай – це, перш за все, загальний
символ водяного простору, у тому числі й морського, кордон між двома
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світами, погребальний шлях до країни забуття. Усі інші значення цього
образу й мотиви, пов’язані з ним, є похідними. У піснях назва „Дунай”
вживається на позначення якоїсь чарівної країни, тридев’ятого царства –
вирію, раю. За багатьма легендами, Дунай тече посеред раю. За
болгарською легендою, він витікає з-під кореня світового древа –
гігантської золотої яблуні1. В українських колядках, підкреслюючи
надзвичайне вбрання парубка, співали:
На нім сорочка, як день, біленька,
Як день, біленька, як лист, тоненька.
Де ж вна ой шита? – В сонці, в віконці.
Де ж вна золена? – В злоті зільниці.
Де ж вна ба й прана? – Края Дуная2.
Образ „Дуная-моря”, як уособлення світового океану, є у купальських
піснях:
Ой не стій, вербо, над водою,
Да не пускай гілля по Дунаю.
Ой Дунай-море розливає,
В верби корінь підмиває...3
У колядці відтворено таку модель світобудови:
Що на Дунаєчку да на бережечку,
<...>
Там стояло тонкеє древо,
Тонке, високе, листям широке.
На тім древі сокіл сидить,
Сокіл сидить, моря глядить4.
Як казковий вирій, рай, Дунай пов’язаний із птахами, на яких, за
легендами, перетворюються людські душі. В українській пісні Божа Мати
ластівкою купається у дунайських водах:
Ой на Дунаєчку, на бережечку,
Там ластівочка та купалася,
То не ластівочка, то Божа Мати…5
У колядці, що співається господині, йдеться про полювання на золоту
паву, яка плаває край Дунаю6. У білорусів зафіксовано лайку: „Відьма ти
київська, сова дунайська!”7 У народі київська відьма вважалася
найнебезпечнішою. Використання подібного паралелізму „відьма
київська” – „сова дунайська” наводить на думку про те, що епітет
1
Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общей ред.
Н.И.Толстого. – Т. 2: Д-К. – М.: Междунар. отношения, 1999.
2
Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового року / Упоряд., передм. і
приміт. О.І.Дея. Відп. ред. М.Т.Рильський. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 144, 156.
3
Максимович М. Дні та місяці українського селянина: пер. з рос. – К.: Обереги, 2002. –
С. 105.
4
Колядки та щедрівки. – С. 169.
5
Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский
край. – Т. 1-7, 1872-1878. – Т. 3. – С. 442.
6
Колядки та щедрівки. – С. 121.
7
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997.
– (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования). – С. 573.
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“дунайська” надавав слову “сова” якогось винятково негативного
значення.
У польській весільній пісні парубок побачив свою наречену, коли вона
плавала по Дунаю у вигляді сірої качки1. В українській колядці сокіл
дістає з Дунаю срібний перстень для нареченої2, він же обіцяє мисливцю
показати дорогу до „гречної панни”3.
У пісні “Сокіл з орлом, сокіл з орлом купається”4 сокіл питає в орла:
“Чи був, орле, чи був, орле, на Дунаї? Чи не знаєш про ногаїв?” Очевидно,
історичний контекст наклався тут на міфологічний зміст. Орел – птах
потойбічний, тому він має знати все. На це й натякає пісня згадкою про
Дунай. Отже, відповідь орла є цілком логічною: “За річкою, за річкою, за
Дунаєм, Хоч я й не був, а й так знаю!..”
У піснях та колядках дунайська вода відкриває шлях “на той світ”.
Напитися цієї води означає: або навіки піти туди, звідки нема вороття; або
забути все, що любив досі; або ж торкнутися заборонених таємниць,
дізнавшись про подальшу, як правило, нещасливу долю. У будь-якому
випадку все це мало значення зв’язку із потойбіччям. У пісні “Ревуть води,
шумлять лози” козак, напуваючи коня з Дунаю, питається у птахів про
дорогу “до свого роду”. У відповідь він чує:
Вертай коня, козаченьку,
Вже не знайдеш домівоньку.
Ні домівки, ні родини,
Ані вірної дружини5.
Згадаймо, що кінь у фольклорі є перевізником з одного світу в інший.
Тобто Дунай знову показаний як кордон між двома світами. У деяких
піснях сказано, що переправитися через Дунай можна по полотняних
мостах, що є поетичним означенням погребальних рушників, якими
опускають труну до могили.
Дунай у значенні могили згадується у багатьох козацьких піснях:
А ми турка та і не звоюєм,
Тільки роздратуєм.
Тільки нами, нами, козаками,
Дунай… Дунай загардуєм6.
В іншій пісні ліричний герой говорить, що річка занесла його товариша
за Дунай – тобто втопила7. Дунай тут зображується не як річка, а саме як
межа, кордон між світом живих та мертвих. Порівняймо із цим народне
прислів’я: „Як пішов на Дунай – та й додому не думай”. У замовляннях у
Дунай відправляють хвороби, дунайською водою заживляють рани, бо це

1
Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общей ред.
Н.И.Толстого. – Т. 1: А-Д. – М.: Междунар. отношения, 1999.
2
Колядки та щедрівки. – С. 162-163.
3
Там само. – С. 168-169.
4
Героїчний епос українського народу. Хрестоматія: Навч. посіб. Упоряд. та приміт.
О.М.Таланчук, Ф.С.Кислого; Передм. О.М.Таланчук. – К.: Либідь, 1993. – С. 115.
5
Там само. – С. 123-124.
6
Там само. – С. 119.
7
Там само. – С. 114.
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своєрідна “мертва вода”. У поліському замовлянні від зубного болю Дунай
відверто названо країною мертвих:
– Мєсяцю маю, чи ти був на Дунаю?
Ти бачив мьортвих людей,
Ти питався іх, чи болєлі зуби у іх?1
Розповсюдженим є мотив потоплення новонародженої дитини матір’ю
у дунайських водах. У “Пісні про синів-корабелів” колись втоплені
удовицею діти повертаються до неї через багато років вродливими та
заможними купцями. Коли ж мати хоче одружити із одним з них свою
дочку, а за другого сама вийти заміж, вони нагадують їй давній гріх:
Посередині села,
Ой там удова жила,
Породила два сина –
Іванюшу, Василя,
У китайки повила,
І в корабель вложила,
І на Дунай пустила:
– Ой ти, Дунай, не шуми,
Гляди моїх два сини!
А ти, рибойка жива!
Гляди моїх два сина –
Іванюшу, Василя!2
У колядці “Ішли молодці рано з церковці” парубки мріють про чудову
країну, де “добрий пан” щедро платить за службу. Показово, що шлях до
тієї країни відтворює давній слов’янський поховальний обряд, коли
померлого клали у човен і пускали по воді. Враження, що йдеться про
похорон, підсилюється ще й згадкою про церковну службу, з якої нібито
йдуть молодці:
Ішли молодці рано з церковці –
Ой, дай Боже! (2)
Ой, ішли, ішли, раду радили,
Раду радили не єднакую,
Не єднакую, троякую:
Ой, ходімо ж ми до ковальчика,
До ковальчика, до золотника;
Покуймо ж собі мідяні човна,
Мідяні човна, золоті весла.
Ой, пустиможся на тихий Дунай,
Долів Дунаєм під Царегород.
Ой, чуємо там доброго пана,
Що платить добре за заслуженьку,
Ой, дає на рік по сто червоних,
1
Полесские заговоры (в записях 1970-1990 гг.) / Сост., подготовка текстов и коммент.
Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. – М.: Изд. «Индрик», 2003. – № 508.
2
Эпика Полесья (по записям 1977 г., ч. 1). Смирнов Ю.И. Славянский и балканский
фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне / Отв. ред. Н.И.Толстой. –
М.: Наука, 1986. – С. 243-284.
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По сто червоних, по коникові,
По коникові та й по шабельці,
Та й по шабельці, по парі сукон,
По парі сукон та й по шапочці,
Та й по шапочці, та й по панночці1.
Казкова задунайська країна вимальовується й у колядці, яку співали
землеробу. Надзвичайно багатий врожай пшениці, зібраної у снопи
завозять „край Дуная”, а сокіл, що вінчає фантастичний стіг й дивиться у
воду, завершує цю незвичайну модель світового древа, створену народною
уявою2.
В історичних піснях Дунай згадується як кордон українських земель.
Так у пісні “Світ великий, край далекий, та ніде прожити” сказано, що
цариця хоче “зігнати запорожців та аж до Дунаю”3. У пісні про Максима
Кривоноса та Богдана Хмельницького “Не дивуйтеся, добрії люди” козак
закликає побратимів загнати “ляшка, вражого сина, Аж за той Дунай
глибокий”4. Іноді Дунай є загальним позначенням чужинського краю:
Ой краєм, краєм, краєм Дунаєм,
Їздить, поїздить гордоє паня,
Турського царя барзо викликає…5
Часто у колядках вірний кінь нагадує господарю, як він порятував його
від ворогів:
Та чи ти ж не забув, як у війську був,
Як ми з тобою билися з ордою,
Та як же за нами турки влягали,
Та не самі турки, пополам з татарами.
Та догнали ж бо нас та на тихий Дунай,
К тихому Дунаю на крутому берегу.
Ой як я скочив та Дунай перескочив,
Дунай перескочив, копита не вмочив,
Та ні шаблі кінця, ні тебе молодця,
Ні поли жупана, ні чобіт-сап’яна6.
Тут переправа через Дунай на батьківщину означає порятунок від
смертельної небезпеки. Акцентування на тому, що кінь навіть не вмочив у
воду копит, може мати символічний характер: йдеться про повний перехід
до іншого простору.
У багатьох піснях про татарський полон повторюється мотив пускання
коси по Дунаю. Дівчина-полонянка звертається до своїх поневолювачів зі
словами:
– Ой татаре, татаройко, ой мой пане, мой панойко,
Вийми, вийми свого ножа, одріж, одріж мою косу
Пусти, пусти по Дунаю, нехай пливе близько краю.
1

Героїчний епос українського народу. – С. 7.
Колядки та щедрівки. – С. 160.
Героїчний епос українського народу. – С. 164.
4
Там само. – С. 144.
5
Там само. – С. 15.
6
Колядки та щедрівки. – С. 228, 229, 230, 231.
2
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Прийде мати води брати, мою косу познавати:
“О де коса мої дочки, мої дочки Вуляночки!”1
Відрізана коса – символ дівочої цнотливості, долі та життя, яке
занапастили вороги. Згадаймо про звичай пускати водою волосся, що було
жертвоприношенням божеству потойбічного світу. Люди вірили, що
водою можна відправити звістку туди, звідки нема вороття, а також
отримати звідти. Тому до речей, прибитих до берега, ставилися з повагою.
У вищенаведеній пісні пущена по воді коса означає загибель дівчини, а
Дунай є погребальним шляхом.
У ліричних піснях Дунай – перепона між двома закоханими, яку дуже
важко, іноді неможливо подолати. У пісні “Ой там, за Дунаєм” козак з-за
тихого Дунаю поглядає на свою Вкраїну, “Та не так на Вкраїну, Як на ту
дівчину” і просить у неї перевозу2. В іншій пісні дівчина губить у Дунаї
перстень – подарунок коханого, що мав стати запорукою вірності.
Намагаючись дістати перстень, вона гине сама3.
У весільних піснях Дунай є символом шлюбу, він поєднує дівчину із
нареченим, назавжди відділяючи її від власного роду. Таку ж символіку
має і вінок, вкинутий у Дунай. Досить частим є мотив переправи нареченої
через воду або ж загибель її у воді. Характерно, що дівчина відмовляється
від допомоги рідних, а рятує її наречений. Така переправа є ініціаційним
символом переходу дівчини у новий стан:
Думай, думай, Марусенька,
Думай та гадай.
Брести тобі дві річеньки,
А третій Дунай4.
Серед купальських пісень у різних варіантах повторюється сюжет про
сирітку, що одна з усіх дівчат не змогла перейти Дунаю, а потонула у його
глибоких водах. Вбачаємо у цьому вказівку на нещасливу сирітську долю,
на неможливість вийти заміж. Це припущення спирається на загальний
характер купальських обрядів, як таких, що спочатку були пов’язані з
культом плодючості, а пізніше – з інститутом шлюбу. На відсутності
посагу – реальній причині символічного потоплення – у пісні наголошує
мачуха:
– Да не жаль дочки-сиріточки,
Як жаль плахти-черняточки5.
У колядці, яку співали парубкові, говориться про дивовижного коня,
що „їден не утонув” з цілого стада, перепливаючи Дунай. Чому? Бо,
вочевидь, він єдиний мав своєрідне родинне благословення везти парубка
до нареченої, адже саме на ньому парубок їздив „до батенька по шапочку”,
„до матінки по кошулю”, „до братіка по поясок”, „до сестроньки по
1

Эпика Полесья. – С. 256.
Героїчний епос українського народу. – С. 128.
3
Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общей ред.
Н.И.Толстого. – Т.1: А-Д. – М.: Междунар. отношения, 1999.
4
Цит. за: Балушок В. Елементи давньослов'янських ініціацій в українському весіллі //
Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 1. – С. 31-37.
5
Максимович М. Дні та місяці українського селянина: пер. з рос. – К.: Обереги, 2002. –
С. 112.
2
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квіточок”, а зрештою, як логічне завершення цього предметносимволічного ряду, – „до милої по віночок”1. Логічним продовженням цієї
теми є колядка про дівчину, яка зустрічає парубка, веде його до світлиці,
пригощає пшеничним хлібом, а коневі дає „з Дунаю води” – щоб забув
зворотний шлях, не відвернув нареченого2.
У наведеному прикладі Дунай зображений як річка забуття на зразок
давньогрецької Лети. Схожу семантику має цей образ у популярній пісні
„Тихий Дунай бережечки зносить” молодець просить отамана відпустити
його додому, щоб побачити кохану, і одержує відповідь: „А ти випий води
холодної – дівчину забудеш”.
У поданій пісні глобальне значення Дунаю як кордону між двома
світами поєдналося з локальними суспільними змінами: військовий стан та
мирне життя – це дві абсолютно різні просторові сфери, два світи,
розділені між собою.

Горенко-Баранівська Л.І. (Київ)
ВІЙСЬКОВА МУЗИКА
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-XVIII ст.
(на прикладі Гадяцького полку: 1648-1782 рр.)
У статті досліджується військова музика Гадяцького полку (16481782 рр.). Автор переконаний, що військова музика в Гетьманщині
набула суспільно-політичного та культурно-мистецького значення і
була складовою культурно-музичного життя тогочасної України.
В українському мистецтвознавстві та українознавстві донині відсутнє
цілісне дослідження, присвячене розвитку військової музики в умовах
функціонування козацько-гетьманської держави ІІ пол. XVII-XVIII ст. У
відомих на сьогодні виданнях “Історія української музики” (1922 р.)
М.Грінченка, “Історія української музики” (1965 р.), навчальному
посібнику О.Шреєр-Ткаченко “Історія української музики” (К., 1980,
Ч. 1), а також академічному виданні “Історія української музики” (К.,
1989, Т. 1) висвітлені лише окремі аспекти військової музики цієї доби.
Зокрема, у статті Шеффер Т.В. “Військові оркестри” розглянуто окремі
сфери
діяльності
військових
музикантів
та
їхні
функції;
інструментальний склад військових оркестрів; подано єдину згадку про
діяльність генеральної військової музики (1723 р.) та військових
музикантів гетьмана К.Розумовського (1750 р.)3. На жаль, відсутні
прізвища й імена військових музикантів, лише поставлене питання щодо
1

Колядки та щедрівки. – С. 235-236.
Там само. – С. 380.
Шеффер Т.В. Музика в поміщицькій садибі. Військові оркестри / Історія української
музики. В 6 т. – К.: Наук. думка, 1989. – Т. 1. – С. 350.
2
3
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можливого репертуару військових оркестрів. У статтях дослідників
Г.Разумцевої та Ю.Фігурного розглядається історія української
військової музики від Княжої доби до початку XIX ст., де охоплено і
період доби Гетьманщини1. Автори також фрагментарно висвітлюють
сфери застосування військової музики в Україні зазначеної доби,
функційне призначення музики, частково характеризують військове
музичне мистецтво Запорозької Січі. У дослідженнях П.Круля особлива
увага приділена історії рогового оркестру в Україні та духовим
музичним інструментам в інструментальних капелах2.
Авторка цієї статті вперше поставила за мету виявити певні історичні
періоди в розвитку військової музики в Україні ІІ пол. XVII-XVIII ст.
Також одним із важливих аспектів її дослідження є розгляд характеру
та форм діяльності військових музикантів на терені лівобережних
полків зазначеного періоду. Означена мета зумовила відповідне завдання
цієї статті: схарактеризувати та реконструювати форми діяльності
військових музикантів Гадяцького полку3 як сфери суспільнополітичного та культурно-музичного життя України ІІ пол. XVIIXVIII ст.
Як пишуть П.Житецький та Д.Багалій, до складу полкової музики
XVII-XVIII ст. належав особливий тип військових кобзарів, бандуристів
та трубачів, які були сліпими. Найчастіше бандуристами та кобзарями
ставали ті козаки, які втрачали зір у боях або полоні. Вони були музично
чи поетично обдаровані, мали блискучу пам’ять. Кобзарі користувалися
надзвичайною пошаною у війську і серед народу. Як зауважував
Д.Багалій, сліпих виконавців (бандуристів, кобзарів, трубачів) офіційно
приймали у полкову службу “в(ъ) качестве музыкантовъ и выдавали имъ
жалование наравне со зрячими”. Крім того, вчений підкреслив, що
“свидетельство о слепыхъ музыкантахъ в(ъ) козацкихъ малороссійскихъ
полкахъ” вимагає особливого дослідження4.
Так, згідно з матеріалами ревізьких книг 1722-1723 рр. лівобережних
полків: військова музика Гадяцького полку нараховувала 9 осіб (п’ять

1
Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ін-т
українознавства Київського Національного ун-ту ім. Т.Шевченка. – К.: Вид-во “Бібліотека
українця”, 1999. – 123 с.; Разумцева Г.І. Значення української військової музики та її
функції у розбудові Збройних сил // Зб. наук. праць: Національна ментальність і духовнополітичні проблеми формування Збройних сил України. – К.: КВГІ, 1997. – С. 164-175.
2
Круль П. Роговий оркестр в контексті національної своєрідності професіональної
музики // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Мистецтвознавство. –
2000. – № 1 (4). – С.110-114; Круль П. Духові інструменти в кріпацьких інструментальних
капелах “панської садиби” // Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць / Академія
мистецтв України. – К., 2000. – Вип.1-й. – С. 165-170.
3
Гадяцький полк, створений у 1648 році, невдовзі був приєднаний до Полтавського.
Під час гетьманства І.Брюховецького Гадяцьке староство виділилося в окремий полк –
Зіньківський. На поч. 70-х років XVII ст. його перейменовано на Гадяцький. У різний час
до складу полку входило від 9 до 18 сотень. На території полку знаходилось 11 містечок
971 село // Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін.
– К.: Либідь, 1997. – С.104.
4
Багалей Д. Реестр заслуги музыки войсковой року 1711 октоврія // Киев. старина. –
1892. – Т. 39. – № 11. – С. 269.
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трубачів, два довбуші, два пищалки)1. За доби гетьмана Д.Апостола
(1727-1734), військові музиканти Гадяцького полку в 1727-1729 рр.
нараховувалися у складі 6 осіб: чотири трубачі, сурмач і довбиш2.
За підтримки гетьманів та генеральної старшини упродовж XVIII cт.
відбувалося упорядкування мережі полкових музикантів. У 1732 та
1744 рр., відповідно до “Генералн(ы)хъ определеній на полков(ы)ε
музыки, с(ъ) общего согласія Генера(л)ной старшины и полковниковъ,
определено во всякихъ полкахъ быть трубачей по четыре, сурмачей по
два, довбушу по одному, а жалованія им(ъ) производить трубачамъ во
всякомъ полку с(ъ) той канцеляріи по 20 руб., а протчимъ трубачамъ,
сурмачамъ и довбушу каждому по 15 руб., что учинит(ъ) сумму 1.140
рублей”3.
Серед полкових військових музикантів були сімейні династії, як
наприклад: служителі військової музики Полтавського полку –
“Данилов(ъ) трубачъ” і “Данилова син(ъ) слепий” (1711 р.); трембачі
Миргородського полку Андрій Палеєнко і Данило Палеєнко, сурмачі
Данило Пищалка і Іван Пищалка (1723 р.). До того ж у числі полкових
музикантів згадуються й малолітні виконавці, серед них: Антон
“малскій трембачъ” Лубенського полку, якому листом Генеральної
військової канцелярії від 2 травня 1728 р. наказано “выдати два рубля за
службу”4.
Кадри полкової військової музики поповнювались і з вихованців
полкових артилерій, а також Генеральної військової артилерії. У
донесенні генерального обозного Семена Кочубея до гетьмана
К.Розумовського від 8 грудня 1760 р. повідомлено, що “один(ъ)
артилері(й)ск(і)й трубачъ взят(ъ) и причислено к(ъ) полково(й) музыке”
гетьмана К.Г.Розумовського5. Крім того, упродовж XVII-XVIII ст. на
території Лівобережної України існувала практика навчання полкових
військових музикантів, а з 50-х років XVIII ст. на базі Глухівської
інструментальної капели гетьман К.Г.Розумовський планував готувати
військових музикантів для всіх полків Лівобережної України6. У жовтні
1
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі – ІР
НБУВ), ф. I, од. зб. 54479 (Лаз.), арк. 6 зв.
2
Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения,
землевладения и управления. В 3-х томах. – К., 1893. – Т.2. – С. 293-294.
3
Центральний державний історичний архів України в м.Києві (далі – ЦДІАК України),
ф. 269, оп. I, спр. 4440, арк. 1-2.
4
ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53762 (Лаз.), 339 л., арк. 265.
5
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3132, арк. 2.
6
До листа від 19.IX.1755 р. Гр.Теплова гетьману К.Розумовському додано: “Записка о
капельмейстеру, войсковы музыкантах и о полковых учениках на какое жалование их
содержать по моему мнению надлежит, а именно:1) капельмейстеру в год 150 руб.
жалования и платье в 40 руб. какое он пожелает, квартира, дрова и свечи; 2) войсковым
музыкантам четырём и литаврщику по 50 руб. всякому в год жалования и платье против
нынешнего в 39 руб. Всякому по 4 руб. на харчи в месяц; когда они не в Малой Россіи; а в
Малой Россіи харчами производить, також дрова, свечи и квартиру; 3) полковым ученикам
от полков определить бы содержавние по разсуждению Господ Полковников; что же
касается до суммы на капельмейстера, оную по разчислению как з Скарбу войскового за
войсковых гетманских музыкантов, так и за полковых учеников с полков по моеиу мнению
надлежало бы производить” // ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4440, арк. 3.
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1758 р. лубенський полковник Іван Кулябка поставив питання про
навчання козацьких дітей (віком від 12 до 15 років) грамоти, співу та
військовим “екзерциціям”, а також забезпечення освіченими кадрами
полкові та сотенні канцелярії Лівобережної України. Свій проект
І.Кулябка виклав у “предложениях” до гетьмана К.Розумовського. Також
рекомендовано «примечать тех(ъ), которые будут иметь лучшие
голоса, чтобы из них выбирать в(ъ) певчие к(ъ) царскому двору или «къ
дому» Вашей Ясневелможности». Контроль за виконанням цих
«предложений» було покладено на полкову та сотенну старшину1.
Проект І.Кулябки було впроваджено в усіх десяти лівобережних полках
України-Гетьманщини.
Служба військових музикантів тривала декілька років, а іноді й
десятки років. Відомо, що полкові військові музиканти перебували на
умовах “заключеннаго з ними контракту”, тобто діяла контрактна
система. Як і всі полкові служителі, вони отримували “денежноε и
хлебноε жалованіε” або “роковую плату”, яка нараховувалася щорічно в
грудні. До 1722 р. ці кошти надходили за рахунок “порціонных(ъ)” та
“раціонных(ъ)” зібрань з населення у грошовій формі та провіанту. У
документах вони значаться як “полковыε деньги, собранныε з товариства
того полку” (або “збори на консистентов(ъ)”)2. На відміну від полкових
служителів, полкова старшина, відповідно до указу гетьмана
І.Скоропадського, “отбувала войсковую службу, не беручи роковой
плати и довольствоваться з(ъ) маетностεй, мелницъ и протчихъ своих(ъ)
угодій”, а доходи, на них зібрані, утримувались “на споряженіε
артилеріи полковой”3. З 1722 року й протягом ІІ пол. ХVІІІ ст., за часів
діяльності Першої та Другої Малоросійської колегії, нарахування
жалування (“зарплати”) полковим служителям, враховуючи й військових
музикантів відбувалося з “малороссійских доходовъ”. Як свідчить лист
від 13 січня 1729 р., надісланий із Генеральної військової канцелярії
“в(ъ) Государсвенную Коллегію Іностраныхъ Делъ”: “малороссійскіε
доходи, собираεмыε в(ъ) Скарбъ войсковой употреблялись на внутренніε
малороссійскіе нужды”, до яких належали утримання та нарахування
“жалованія”:
“компанейцам(ъ)
за
службу,
артиллерійскимъ
служителямъ, музице войсковой, судовой и войсковой канцелляріи,
εнералной войсковой артиллеріи”4.
Полкові музиканти одержували порівняно невелику плату. Крім того,
“роковая плата” полковим військовим музикантам, як і служителям,
видавалася не завжди вчасно. Про затримку у виплаті грошей свідчать
документи, а також численні скарги від атаманів полкових музик до
Генеральної військової канцелярії, полкових старшин і гетьмана. Так,
“суплеки” (скарги) подавали й військові музиканти Гадяцького полку.
1
Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII-XVIII вв. //
Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1896. – Кн. XI. – Отд. 2. – С. 6970.
2
ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53763 (Лаз.), кн. 1, арк. 353; арк. 361-361 зв.
3
ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 66720 (Лаз.), арк. 115.
4
ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53763 (Лаз.), кн. 2, арк. 10.
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Мали місце випадки, коли затримка у виплаті зарплати полковим
музикантам відбувалася з вини полкової старшини, а також випадки,
коли полкових військових музикантів залучали до приватних робіт
полковника (будівельних, господарських тощо). Одна з таких скарг була
подана у 1729 р. гетьманові Д.Апостолу й підписана військовими
музикантами Гадяцького полку (чотирма трубачами, сурмачем і
довбишем), в якій повідомлено: ”Въ полку Гадяцкомъ найдуючись в(ъ)
службе музыки войсковой, не токмо домашнюю служительскую
должность свою несли, но некоторые из(ъ) насъ и войсковые разные
походы отбували. Да за тую службу денгами и провиантомъ, як прежде
обыкновенно бывало, за семъ годовъ не получали. Вознаграждение за
одинъ только 1727 годъ и дано намъ годовую зарплату, одтакъ из(ъ) того
все одним(ъ) кредиторамъ своимъ роздали”1. Про поширене
зловживання полковниками своїх прав наголошено в “Рішительних
пунктах” (ст. 7) гетьмана Д.Апостола: “За бывшаго гетмана
Скоропадскаго некоторые Полковники для прихотей своихъ
надслушность повымышляли були излишние взятки и неналежные от(ъ)
козаковъ здирства, о чём(ъ) были челобитные з(ъ) полков, и за ту вину
они, Полковники, штрафованы”2.
Крім “денежного и хлебного жалованія”, полкові військові музиканти
отримували мундир (“мундеръ”), який видавався в кінці поточного року.
Полкові військові музиканти користувалися пільгами. Подвір’я, в яких
вони мешкали, на рівні з дворами полкової та сотенної старшини, а
також працівників полкових канцелярій належали до вільних, тобто
звільнялися від “общенароднихъ повинностей и податковъ”. Серед
полкових військових музикантів були й такі, які отримували ранги
старшинських посад. Приміром, у “ведомости” (1766 р.) під час
укладання Рум’янцевського опису, зареєстрований абшитований
значковий товариш Хома Трембач, очевидно, колишній військовий
музикант, який мав у м.Лубнах “владельческий домъ” і “содержалъ
промыселъ шинковый”3.
Невід’ємною частиною військового життя були походи. В основному,
в похід вирушала полкова музика, похідна канцелярія, а також полковий
капелан4 та похідна церква. До участі у походах запрошувалися полкові
1
Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения,
землевладения и управления. В 3-х томах. – К., 1893. – Т. 2. – С. 293-294.
2
Маркевич Н. История Малороссии. В 5-ти томах. – М., 1842. – Т.3. – С. 362-363.
3
Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII-XVIII вв. //
Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1896. – Кн. XI. – Отд. 2. – С. 84.
4
Як свідчать документи, у козацькому війську при гетьмані знаходився священик
(дяк), який виконував різні функції, навіть дипломатичні. Так, при гетьмані
Ю.Хмельницькому був дяк, якому “плачено жалованье 50 руб. в год”. У гетьмана
І.Брюховецького перебував на службі дяк Іван Михайлов. На поч. XVIII ст. в українському
війську було введено посаду військового капелана (священика). За гетьманства
І.Скоропадського цю посаду обіймав Мусій Бугаєвський, який у 1720 році “определён при
резиденции гетманской в звание войскового капеллянства” і залишався на цій посаді при
гетьмані Д.Апостолі до 1734 року. На основі історико-документальних та архівних джерел
реконструйовано біографічні відомості про М.Бугаєвського, окрім того, відомого
українського співака, регента і педагога першої половини XVIII ст. Також, відомо, що бл.
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музиканти, найчастіше – трембачі, а також згадуються співакизаспівувачі (Степан Волинець) та виконавці на народних інструментах.
Про надіслання таких виконавців поступали розпорядження з
Генеральної військової канцелярії до полкової старшини. Традиційним
атрибутом походів були військові трофеї, серед них – музичні
інструменти: литаври, барабани, котли, труби, сурми, пищалі тощо1.
На жаль, в історико-документальних та архівних джерелах не
виявлено відомостей про музичний репертуар військових оркестрів
Лівобережної України ІІ пол. XVII-XVIII ст. Безумовно, військова
музика виконувала важливе значення в суспільно-політичному та
культурно-музичному житті тогочасної України. За традицією, військова
музика супроводжувала церемонії обрання гетьмана (“публикаціи на
чинъ гетманства”), полковника та сотника, які відбувалися надзвичайно
урочисто. Очевидно, під час цього звучала офіційно-церемоніальна
військова музика (урочисті марші, величальні мелодії, гімни тощо).
Одну з найдавніших згадок щодо цього датовано 7.IX.1657 року, вже
згаданий факт, коли Б.Хмельницький передавав сину Юрію гетьманські
клейноди у Чигирині2. Ритуал обрання нового гетьмана супроводжувала
військова музика, яка існувала ще за часів правління Б.Хмельницького.
Військова музика була постійною учасницею всіх урочистих подій
гетьманів Лівобережної України впродовж XVII-XVIII ст. Особливо
часто у щоденниках генерального підскарбія Я.Марковича та
генерального хорунжого М.Ханенка згадується про військову музику,
яка використовувалася під час зустрічі високоповажних осіб, від’їзд чи
приїзд гетьмана тощо. Як наприклад, приїзд князя Олександра
Даниловича Меншикова у Гадяч (30 квітня 1719 р.) відбувався з
“музикою войсковою”3.
Військова музика посідала важливе функційне призначення у
щоденному побуті козацького війська: веденні офіційного церемоніалу
(побудова війська), у період бойових дій та походів (збір війська,
оповіщення, сигнал небезпеки), а також супроводжувала стройову
підготовку воїнів та військові «екзерциції». У таких випадках
застосовувалася сигнально-фанфарна музика4 (закличні військові
1751–1753 рр. посаду військового капелана у Глухові обіймав Корнелій Юзефович – регент
Глухівської капели гетьмана К.Розумовського. Див.: Горенко-Баранівська Л.І. Бугаєвський
Мусій // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енцикл. вид. / Упоряд.
З.І.Хижняк; Відп. ред. В.С.Брюховецький. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – С. 90.
1
Горенко Л.І. Полкові військові музиканти Лівобережної України першої половини
XVIII століття // Зб. наук. праць Київського військового гуманітарного інституту. – К.:
КВГІ НАОУ, 2000. – Вип. 2 (15). – С. 18.
2
Маркевич Н. История Малороссии. В 5-ти томах. – М., 1842. – Т 1. – С. 386.
3
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. 505.
4
У щоденнику одного з учасників військового походу 1638 р. записано: «Пан
полковник коронний наказав вдарити в бубни й затрубити в труби, подаючи сигнал до
початку битви; Фанфарні звуки труб оголосили про заключення Зборівського миру: 21
серпня 1649 р.”козаки осаджённым в Збараже, во первых принесли известие о
заключённом в Зборове мире», про який “объявлял им звуком трубы, некакой трубач” //
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сигнали труб, сурм та барабанний бій, фанфарні вітальні та
розпізнавальні сигнали парламентарів, сигнальна музика офіційного
церемоніалу). Наприклад, литаври, які належали до військових
клейнодів, використовувалися в особливих випадках (приміром, збір
козаків на раду, винесення військового прапора, а в кінці ради “били в
барабани, сурмили в сурми”. У воєнних походах і в сторожовій службі
трубачі відігравали важливу роль (трубили тревогу, повідомляли полки
про небезпеку, подавали різні сигнали-оповіщення). Тому, коли в похід
виступала навіть частина полку, то з нею вирушали й трубачі. Так,
вимагаючи, щоб охотницький полковник Григорій Ілліч Новицький
прислав під Ромни 150 “комонников”, наказний гетьман в 1680 р.
додавав у приписці “о присланье з теми людьми и трубачов пильно и
пильно жадаю”1.
Український народний епос XVII-XVIII ст. подає відомості як
шанували військових музикантів (сурмачів та трубачів) у козацькому
війську. В історичній пісні кінця XVII ст. “Про визволення України”
оспівано:
Ой, сини, сини, сини мої милі,
Орли сизокрилі!
Добре ви дбайте,
В труби срібненькії
Грайте-вигравайте,
Полки собирайте,
В похід вирушайте.
У ІІ пол. XVII-XVIII ст. військова музика широко застосовувалася у
побуті гетьмансько-старшинського середовища (на балах, вечірках,
сімейних святах). Про це свідчать мемуарні записи представників
генеральної
старшини
Я.Сулими,
Я.Марковича,
М.Ханенка,
П.Полуботка, П.Апостола та ін. У маєтках генеральної старшини звучала
танцювальна музика (очевидно, виконувалися й українські народні
танці).
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 другої половини XVII-XVIII ст.: офіційноцеремоніальна, службово-стройова, сигнально-фанфарна, побутоворозважальна 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
Ригельман А. Летописное повествование о Малой России и ея народе и козаках вообще. –
М., 1847. – Ч. 1.– Кн. 2. – С. 67.
1
Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця
XVII – початку XVIII ст. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – С. 448.
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свадьба” описав яку роль відігравала військова музика в культурногромадському житті Глухова середини XVIII ст. 341. Цей факт можливо
визначити як публічні концертні виступи за участю військових
музикантів.
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 було
конфісковані й перевезені до Москви.
У зв’язку з інкорпорацією України Росією та ліквідацією царським
урядом полкового устрою в 1782 р. Гадяцький 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., за 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: “Всякой полк имеет свою
капель, и некоторые из них чрезвычайно хорошо устроены”. Як
підкреслив Г.Кальве: “Полковники, которые заботятся иметь искусснаго
капельмейстера, темъ более ускоряют(ъ) усовершенствованіе прочихъ
1
Маркович А.М. Малороссийская свадьба (Неоконченная повесть из жизни
малорусской старшины половины XVIII века) // Киев. старина. – 1897. – Т. 56. – № 3. – С. 8
(Прил.).
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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 быть хоть
несколько полезна; если любители и уже усовершенствованные
полковые музыканти из оной почерпнут ясные понятия, и придут в
состояние исправлять партитуры, или и собственные писать”1. Отже, цей
період у розвитку військових оркестрів в Україні також потребує
окремого дослідження.
Обгрунтовуючи вищевикладене, підкреслюємо, що в статті окреслено
характер та форми діяльності військових музикантів Гадяцького полку
як важливої сфери суспільно-політичного та культурно-музичного життя
Лівобережної України ІІ пол. XVII-XVIII ст. Виявлено певні історичні
періоди в розвитку військової музики в Україні насамперед відповідно
до періодів правління українських гетьманів Лівобережної України (в
умовах функціонування козацько-гетьманської держави). Ці військовомузичні інституції належали до етикету українських гетьманів та
полкової старшини з репрезентативною функцією державної діяльності в
умовах тогочасного українського суспільства. У дослідженні
представлено типовий військовий музичний осередок одного з десяти
полків Лівобережної України. Висвітлена їх кількісна характеристика та
музичний інструментарій, специфіка комплектування кадрами та
забезпечення музичними інструментами; форми навчання військових
музикантів тощо.
Загалом, в умовах козацько-гетьманської держави ІІ пол. XVIIXVIII ст. створилися сприятливі умови для розвитку військової музики,
функціонування якої належало до етикету представників гетьманськостаршинського стану. Військова музика набула суспільно-політичного
та культурно-мистецького значення і була складовою культурномузичного життя тогочасної України. Після скасування козацькогетьманської держави (1764 р.) традиції та форми діяльності військової
музики збереглися як галузь культурно-музичного життя в Україні і
діяли протягом кінця XVIII – cередини XIX ст. У подальших наукових
дослідженнях слід звернути увагу на регіональні особливості в розвитку
військової музичної культури в Україні кінця XVIII – 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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Кавунник О.А. (Ніжин)
З ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ МИСТЕЦЬКОГО
НІЖИНА
У
статті
досліджується
культурно-мистецьке
життя
старовинного Ніжина. Автор вважає, що вивчення діяльності творчих
колективів регіонів допоможуть створенню цілісної картини розвитку
багатої музичної культури України.
“Цю думу я записав на початку 70-х років у Ніжині від кобзаря Павла
Братиці”, – писав у 1876 р. класик української музики М.В.Лисенко1,
знаменуючи початок дослідження музичного життя старовинного
Ніжина, що на Чернігівщині. “За думою дума роєм вилітає, одна давить
серце, друга роздирає, а третя – тихо-тихесенько плаче у самому серці,
наче й Бог не бачить”, – рядки Кобзаря Т.Г.Шевченка, котрі й нині є
актуальними для культурно-мистецького життя України.
З того часу сплинуло багато десятиліть, відбулися вагомі історичні
події, які вплинули на суспільно-політичний, економічний та культурний
розвиток держави, її регіонів і міст. Але у вирі тих подій збереглися вічні
цінності й традиції національного мистецтва, представлені у спадщині
письменників, музикантів, художників, фольклористів, театральних
діячів. Серед них було і є багато митців, котрі сприяють примноженню
мистецької слави старовинного Ніжина, осяяного іменами М.Гоголя,
Є.Гребінки, М.Заньковецької, Ф.Проценка, В.Іконника ...
З огляду на культурно-мистецьке життя старовинного Ніжина,
прославленого діяльністю Гімназії Вищих наук князя Безбородька у
ХІХ ст., зауважимо на його значущість у динаміці розвитку
національного мистецтва у ХХ ст. Дійсно, архівні матеріали Чернігова та
Ніжина, епістолярна спадщина М.Гоголя та М.Лисенка, краєзнавчі
дослідження Г.Самойленка, О.Васюти свідчать про перетворення
сучасного
Ніжина
у
цікавий
культурно-мистецький
центр
Чернігівщини2. Підтвердженням є концертно-виконавська діяльність на
українському та європейському музичному просторі таких самобутніх
колективів як молодіжний хор “Світич” та дует баяністів Гоголівського
університету (колишня Гімназія), зразкового хору “Сяйво” музичної
школи та ансамблю бального танцю “Ритм” при хореографічній школі,
фольклорно-сценічного гурту “Народна криниця” й ансамблю “Троїсті
музики” училища культури і мистецтв імені М.Заньковецької.
Діяльність цих та низки інших творчих колективів Ніжина,
фольклористичні розвідки етнолога В.В.Дубравіна й духовні піснеспіви,
сучасні твори композитора І.І.Синиці допомагають пізнанню й водночас

1

Лисенко М.В. Про народну пісню і про народність в музиці. – К.: Мистецтво, 1955.
Васюта О.П. Музичне життя на Чернігівщині у XVIII-XIX ст.: іст.-культурологічне
дослідження / Ред. О.Б.Коваленко. – Чернігів: РВК “Деснянська правда”, 1997. – 212 с.
2
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створенню цілісної та об’єктивної картини розвитку жанрів і форм
національного музичного мистецтва.
На необхідність саме такого дослідження вказував доктор
мистецтвознавства І.Ф.Ляшенко, вбачаючи у цьому не тільки засіб
формування національної самосвідомості, але й виявлення “локальновидових стильових проявів в українському мистецтві”1.
Дослідження музичної україністики регіонів є аксіомою – зазначає
А.П. Лащенко, наголошуючи, що “тільки конкретний вимір у часі і
просторі, тобто хронотоп музичного явища, надає йому значення
реального чинника”2.
У такому контексті цікавим є хорове мистецтво Ніжина в історії та
сучасності. Дослідження витоків та розвиток форм діяльності,
репертуарної політики хорових колективів міста, а це:
народний хор ІНО (худ. кер. Ф.Д.Проценко);
інститутський хор під керівництвом В.М.Іконника;
народний хор на базі фізико-математичного факультету педінституту
під керівництвом С.О.Голуба;
хор хлопчиків Ніжина під керівництвом А.П.Лащенка;
самодіяльна хорова капела вчителів міста (диригент Л.П.Вишнева);
хор музично-педагогічного факультету (диригент В.В.Кокодій);
молодіжний хор “Світич” університету (диригенти Л.Шумська,
Л.Костенко) слугують розумінню кожного з них як реального чинника,
що урізноманітнює культурно-мистецьке життя міста, області, України.
Так, зародженню хорового мистецтва у Ніжині сприяла Гімназія
Вищих наук князя Безбородька. Поряд із Харківським університетом,
Острожською гімназією, вона стала своєрідним осередком розвитку
традицій всебічної реалізації культурно-просвітницької функції музики.
Великий Гоголь, свого часу учень Гімназії, у листі до матері писав про
своє захоплення музичними номерами під час театральних вистав.
Відомості про існування в місті хорових колективів 1893-1894 рр. ми
знаходимо в енциклопедичному виданні “Чернігівщина”, котрий містить
інформацію про існування у 1925-1929 рр. в Інституті народної освіти,
який згодом було перейменовано у Педагогічний інститут, вокального
ансамблю та хору, організації котрих сприяв талановитий музикант і
співак Ф.Д.Проценко. Саме з його ім’ям пов’язаний подальший розвиток
хорового мистецтва у Ніжині, провінційному за складом населення, але
цікавому за мистецькими подіями малому містечку.
На початку ХХ ст. у мистецькому Ніжині діяли тріо бандуристів,
духовий і симфонічний оркестри та хор. За ініціативи Ф.Д.Проценка та
активної участі хорових колективів у 30-ті роки в місті відбулася
загальноукраїнська акція “День музики”, що перетворилася на велике
мистецьке свято.
40-50-ті роки ХХ ст. для музичного життя Ніжина були, з одного
боку, складним періодом випробувань воєнних лихоліть, а з іншого –
1
Українська художня культура: навчальний посібник / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К.:
Либидь, 1996. – 416 с.
2
Лащенко А.П. Хорова культура: аспекти вивчення й розвитку. – К., 1989. – С. 4.
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пошуком нових мотивів, тем і форм активізації мистецького життя у
післявоєнний час. Так, у 1943 р. у щойно визволеному від ворога місті
відкривається музична школа, котра стала символом відродження
мирного життя в місті.
Сьогодні, у 2004 р., педагогічний колектив Ніжинської музичної
школи пишається звучанням хору “Сяйво” – Лауреата шести
Всеукраїнських хорових конкурсів: “Співає Київщина”, “Південна
Пальміра”, “Артеківські зорі” ... Зразковий хор “Сяйво” –
двадцятиразовий переможець щорічних обласних оглядів хорової
творчості серед шкіл музично-естетичного виховання Чернігівщини.
Одним із факторів успіху дитячого хору “Сяйво” та незмінного, з
1982 р., його керівника С.О.Голуба є наслідування традицій хорового
виконавства, прищеплених диригентові “Сяйва” на музичнопедагогічному факультеті Ніжинської вищої школи та розвинутих на
диригентсько-хоровому факультеті Одеської консерваторії, а ще
чималому (20 років) власному досвіді керівництва народним хором у
педагогічному інституті (тепер уже університеті).
Особлива сторінка розвитку хорового виконавства у Ніжині
пов’язана з іменем В.М.Іконника – видатного диригента сучасної
національної культури. Тоді ще молодий фахівець, випускник Одеської
консерваторії класу професора Пігрова О.М., за період роботи 19571961 рр. В.М.Іконник спромігся не тільки організувати в єдиний творчий
колектив (близько 60 учасників) студентів інституту, а й здобув
визнання, найкращі відгуки на адресу ніжинського хору у фахівців з
України – Б.Я.Штогаренка, Росії – Д.Б.Кабалевського, А.І.Хачатуряна.
Шквал оплесків влаштували інститутському хору глядачі Колонного
залу в Москві 1961 р. А складовою успіху колективу був цікавий
репертуар з творів українських та російських композиторів, виконавська
культура хористів, захоплених хоровим співом і довершеною
майстерністю диригента.
Наступниками справи В.М.Іконника, згодом диригента славетного
камерного хору імені Б.Лятошинського, стали диригенти-викладачі
відкритого у 1964 р. музично-педагогічного факультету педінституту.
Серед них: Л.М.Тевзадзе, А.П.Лащенко, В.Т.Чуба, М.О.Буравський,
Л.П.Вишнева, котрі сприяли становленню та розвитку диригентськохорових традицій на музично-педагогічному факультеті. Так,
А.П.Лащенко за період педагогічної діяльності (6 років) у Ніжинській
вищій школі керував хором (80 чоловік) філологічного факультету та
організував у міському Будинку культури хор хлопчиків (100 учасників),
котрий став окрасою численних концертів, урочистостей Ніжина й
Чернігова. Як пригадує А.П.Лащенко, глядачі зворушливо зітхали, коли
на сцену виходили хористи, одягнені в білі сорочки й голубі краватки.
Зачаровані співом юнаків, які натхненно виконували українські народні
пісні, твори Г.Свиридова, О.Лассо, глядачі дарували їм палкі й тривалі
оплески, а у фондах Українського радіо зберігаються два записи хору
хлопчиків з міста Ніжина.
Один із перших випускників факультету В.В.Кокодій диригував
факультетським хором, котрий у 70-ті роки ХХ ст. тричі виступав у
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телепрограмі “Сонячні кларнети”, звучав по українському радіо, був
Лауреатом Всесоюзного огляду художньої творчості, присвяченого
40-річчю Великої Перемоги. Як винагороду факультет тоді отримав
фортепіано.
Чільне місце в музичному житті Ніжина займала самодіяльна
академічна хорова капела вчителів міста, котра радувала слухачів своїм
мистецтвом 40 років. У витоків її становлення в 60-ті роки були
П.І.Баклан, В.М.Данарек, згодом заслужений працівник культури
України З.В.Ястремська. Близько 30 років керувала капелою
Л.П.Вишнева, котра у 1986 р. була нагороджена медаллю “За трудову
доблесть”, адже її улюбленець – учительський колектив міста активно
пропагував академічний хоровий спів в Україні, Росії, ставав
переможцем “Сонячних кларнетів”, срібним та бронзовим призером
Республіканського і Всесоюзного оглядів серед учительських
колективів.
Отже, історичний екскурс у розвиток хорового мистецтва свідчить
про наявність у місті мистецьких хорових традицій, розвитку яких на
сучасному етапі сприяє молодіжний хор “Світич” Ніжинського
університету. Створений у 1993 р. “Світич” відкриває нову сторінку
розвитку хорових традицій, котрі примножують мистецьку славу
Ніжина, Чернігівської області не лише в Україні, а й за кордоном.
Біля витоків формування колективу стояли такі видатні музиканти
сучасності як народні артисти України О.С.Тимошенко та
А.Т.Авдієвський. Вони допомагали становленню колективу прямо й
опосередковано. Так, диригент “Світича” Л.Ю.Шумська фахову
підготовку отримала в класі професора О.С.Тимошенка. Своїм досвідом
Л.Ю.Шумська, випускниця Київської державної консерваторії, щиро
ділиться з Л.В.Костенко – випускницею музично-педагогічного
факультету, згодом Львівської консерваторії. Попередній диригентський
досвід Л.Шумської та Л.Костенко на час створення колективу органічно
синтезувався у цілісний і гармонійно збалансований тандем, котрий з
успіхом проявляє себе у численних конкурсах, фестивалях, концертах,
оглядах. Яскравим свідченням органічної взаємодії диригентів було
присвоєння Л.Шумській і Л.Костенко у 2002 р. почесного звання
заслужений діяч мистецтв України.
Ювілейні концерти з нагоди першого десятиріччя “Світича”, котрі
відбулися у 2003-2004 рр. в актовому залі університету й Колонному залі
ім. М.Лисенка Національної філармонії України, підтвердили
обґрунтованість і справедливість висновку, зробленого народною
артисткою України, композитором Л.В.Дичко, що “молодіжний хор
“Світич” – презентант високого освітнього іміджу ніжинської вищої
школи”.
Завзятість та ентузіазм хористів відчуваються всюди, де виступає
“Світич” – на вітчизняній сцені й за кордоном: у Польщі, Італії,
Угорщині, Австрії, Німеччині, Білорусі. Його назва яскрава, промениста
і промовиста, розкривається у досконалій вокально-хоровій манері
звучання, сценічній артистичності, невимушеності й емоційності
виконавців, котрі ніби запалюють душі й серця слухачів енергетикою
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світла, молодості, духовності. У такому контексті цікаво зазначити, що
творчий шлях колективу розпочався у 1993 р. – у період перших
історичних кроків незалежної України, році, ювілейному для
тисячолітнього Ніжина. Як пригадують диригенти Л.Шумська і
Л.Костенко перший виступ “Світича” був на ювілейному концерті міста,
і першими творами були хори “Ніч” на музику В.Іконника, слова
М.Гоголя, “Пісня про Україну” автора Т. Петриненка. Отже, цей виступ
ввійшов в історію Ніжина початку 90-их рр. ХХ ст. і став міцним
підмурком формування активної культурно-мистецької політики
“Світича”. Вокально-хоровий досвід, набутий учасниками цього
колективу під час виступів у Соборах угорської столиці Будапешта,
польського міста Познань, австрійського Лінца, міста Вернігероде у
Німеччині зміцнюють почуття власної значущості, відповідальності,
гордості й патріотизму. Їх виховання – головний стрижень діяльності
молодіжного “Світича” – важливої мистецько-естетичної одиниці
національної освіти та культури. На сьогодні у репертуарному доробку
колективу 4 програми, диференційовані за жанрами:
українська духовна музика;
обробки українських народних пісень;
твори українських композиторів;
твори зарубіжних композиторів;
та 2 оперні сцени, що свідчить про невпинний процес пошуку
виконавських можливостей студентського колективу.
Наведена репертуарна програма “Світича” є свідченням продовження
розвитку національних хорових традицій, серед яких: звертання до
фольклорних зразків, обробка народних пісень, українська духовна
музика.
Звісно, відродження української духовної музики тісно пов’язане з
прекрасними хоровими колективами України, серед яких почесне місце
посідає хор “Світич”. Лише перелік церков (близько 15) України та країн
Європи, у котрих лунали піснеспіви “Світича”, підтверджує важливість
жанру духовної музики для студентського колективу. Особливий
емоційний настрій, що формується в процесі духовних піснеспівів,
збагачує й звеличує хористів – майбутніх учителів українських шкіл, які
вже знають, поважають і поширюють національні традиції
православного світу.
Не претендуючи на вичерпність інформації щодо розвитку хорових
традицій у регіоні, визначимо як характерну тенденцію взаємодії
широкого кола митців, представників депутатського корпусу, міської
влади, керівників закладів освіти, котрі сприяють розвитку культурномистецького життя міста, краю, держави.
Спільна праця всіх і кожного сприятимуть пізнанню й розвитку
музичного життя регіонів, малих міст, що є осередками цікавих
мистецьких, зокрема, хорових традицій України. Дослідження діяльності
творчих колективів регіонів допоможуть створенню цілісної картини
розвитку багатої музичної культури України.
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Годенко-Наконечна О.П. (Дніпропетровськ)
РОЛЬ СТАЛИХ ОБРАЗОТВОРЧИХ ЗНАКОВИХ
СИСТЕМ У ФОРМУВАННІ КОЛЕКТИВНОЇ СВІДОМОСТІ
НОСІЇВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ У СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті досліджується роль
систем у формуванні колективної
традиції у сучасному українському
окремим прикладом знакової системи
національна, державна символіка.

сталих образотворчих знакових
свідомості носіїв національної
суспільстві. Автор вважає, що
є українська традиційна народна,

Однією
з
нагальних
проблем
сучасного
українського
культурознавства є дослідження символіки сталих знакових систем
української образотворчості, осягнення їх семантики, шляхів їх
історичного розвитку та ролі у формуванні колективної свідомості
українських громадян як носіїв національної традиції. Окремим
прикладом знакової системи є українська традиційна народна,
національна, державна символіка. В багатьох виданнях, зокрема й
наукових та енциклопедичних, що побутують на книжковому ринку
України, факти української семіотичної культури оминаються або
замовчуються.
Питань графічної символіки (від трипільської до зразків сучасного
народно-ужиткового мистецтва) торкались українські вчені від
В. Хвойки, М. Грушевського, В. Щербаківського, Г.Павлуцького та ін.
до сучасних авторів, археологів та мистецтвознавців1. Проте слідом за
Д. Антоновичем і зараз можна сказати: “Орнамент – це найменш
досліджена галузь українського мистецтва”2. Те ж саме можна сказати й
про символіку, емблематику, геральдику тощо. А розгляд символіки як
етнічного архетипу та його ролі у формуванні національно свідомого
громадянина українського суспільства, на наш погляд, є
малодослідженою проблемою й потребує ретельного вивчення, особливо
у зв’язку із актуальністю питань формування програми національного
розвитку в нашій країні.
У даній науковій розвідці свідомо поза увагою залишається аналіз
семантики сталих графічних символів на теренах України. Спроба
нового погляду на зазначену проблему полягає в тому, щоб на основі
певних висновків філософії, психології сприйняття, етнології, окреслити
процеси формування базових структур “образу світу” зорово-графічними
засобами та позначити вплив цих етноархетипів на становлення

1
Голан А. Миф и символ. – М., 1993; Лозко Г. Етнологія України. – К., 2001;
Українська культура / Ред. Д.Антоновича. – К., 1993; Українські символи / За ред.
М.Дмитренка. – К., 1994.
2
Українська культура / Ред. Д.Антоновича. – К., 1993. – С. 285.
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громадянської свідомості сучасного українця, тобто ув’язати певні
постулати зазначених наук з проблематикою культурології та семіотики.
Швидкий рух глобальної цивілізації катастрофічно зменшує
культурні надбання окремих націй. Простежується процес посилення
гегемонії західного типу культури над іншими типами. Словами
Ф.Фукуями: “Інший має бути поглинутий Заходом”1. Для України,
затиснутої між Заходом та Росією, ця небезпека навали західної
культури, зокрема масової, ще не усвідомлена так реально як тривала
загроза культурної експансії з боку північного сусіда. Усвідомлення
того, що лише етнічний вимір зберігає для суспільства можливість
повноцінно здійснювати свій культурогенез, – запорука формування
повноцінного громадянського суспільства в Україні. Загальновизнано,
що етнічні угруповання є найбільш стійкими (порівняно з політичними,
професійними, віковими тощо). Руйнація етносу веде до руйнації всього
соціально-політичного устрою суспільства саме тому, що етнічне має
надзвичайну духовно-душевну цінність.
У руслі цих думок можна акцентувати той факт, що надзвичайно
важливим для збереження етнонаціонального кореня культури певного
суспільства, особливо такого, яке втратило багато своїх автентичних рис,
є проблема існування (формування та плекання) етнофорів, тобто носіїв
національної традиції. Актуальною нині залишаються тези Карла Юнга
про “архетипи як приховані від зовнішнього зору феномени
внутрішнього життя етнофорів”, “як переважно несвідомо-інстинктивні
спонуки до дій, вчинків та діяльності індивідів, груп і цілих етносів,
через які (спонуки) реалізуються довгодіюча колективістська психологокультурна програма саморозвитку етносу, програма його змін на тривалу
перспективу”2. Ця програма саморозвитку реалізується через етнічну
ментальність, що є комплексом “зовнішньодіяльнісних феноменів, який
сприймається як Дух етносу, як те, що робить етнос “політичним”,
специфічно відмінним серед розмаїття інших етносів”3.
Іншими словами, дії суб’єкта в суспільстві визначаються багатьма
чинниками, серед яких не останню роль відіграють етноархетипність та
етноментальність.
Тобто сприйняття світу окремим індивідом залежить, з одного боку,
від впливу апріорних когнітивних структур, що є результатом розвитку
людини як біологічного виду, а з іншого боку – результатом
“нашарування” на цю отриману суб’єктом від попередніх поколінь
архетипову матрицю конкретного соціального досвіду.
У світі сучасної соціальної психології та теорії сприйняття можна
говорити про те, що процес сприйняття світу або процес пізнання, не є
відображенням (ця ленінська теорія стала анахронізмом), а є
“репрезентуванням” реальності. Тобто ми не бачимо світ таким, як він є.
(Приклад: ми бачимо колір, хоча його насправді нема, а є взаємодія
1
Цыганков А.П. Несостоявшийся диалог с Фукуямой // Вопросы философии. – 2002. –
№ 8. – С. 15.
2
Феномен нації. Основи життєдіяльності / За ред. Б.В.Попова. – К., 1998. – С. 66.
3
Там само.
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світла із поверхнею об’єкта). Реальний світ є амодальним. Таким чином,
між нами та реальністю є посередник, який, як призма, привертає нашу
увагу на певні елементи та примушує ігнорувати інші. У цьому процесі
важлива роль не тільки спостережень, а й значень. Тобто без участі
думки побудова структури сприйняття світу неможлива1.
Отже, якщо врахувати висновки сучасної біології, психології, теорії
пізнання про наявність у суб’єкта апріорі якогось знання про світ, що
передається у спадок людині як сукупність досягнень пристосування
попередніх поколінь предків (які адаптувались до навколишнього
середовища протягом мільйонів років), то ці апріорні форми можна
ототожнити з архетипами сприйняття світу певним етносом. Це
сприйняття фіксується у модальних формах, серед яких зорова
модальність є чи не найголовнішою.
Становлення суб’єктивного (зокрема, етноментального) образу світу
відбувається як подальший процес взаємодії суб’єкта з навколишнім
середовищем. Цей сформований (на певному історичному етапі) образ
світу визначає типові форми інтерпретації подій та поведінки носія
певної традиції.
Ми прийшли до висновку, що інформація індивіда-етнофора
наповнена значеннями, які з самих початків входять в “образ світу”,
тобто сприйняття цілого випереджає сприйняття його частини; існує
певний зв’язок апріорного усвідомлення світу, що розвивається в
процесі наступної взаємодії людини з конкретними умовами
середовища; існує типова структура, форми розуміння і пояснення подій.
Ця структура і форми, безумовно, етнічно забарвлені.
Що ж це за форми, у яких фіксується та передається етнічна пам’ять?
Це форми міфу, легенди, фольклору, народних промислів, звичаїв тощо.
Основними способами відтворення образів є звукові, зокрема мовні,
рухові, предметно-речові, зорові тощо. У нашому випадку говоримо про
зорові образотворчі, зокрема графічні.
Народна творчість, як відомо, за своїм характером не є описова. В її
основі – репрезентація світу засобами символів та знаків. Кольоровографічні знаки на певному етапі формують національні орнаменти та
візерунки. Добре відомо, що кожен народ має свої національні
орнаменти, формосполучення, національні кольори, національну та
державну символіку. Чи не тому, що в кожного народу формується та
первісна архетипова "матриця" сприйняття світу, яка має бути
зафіксована чи вербально, чи звукорядом, чи зображальними методами.
Те, що уявний образ переносився на площину як зашифрований знак,
мало свої причини. По-перше, знаки-образи були багатозначними, бо
відображали не просто речі та явища, а всю систему уявлень про світ.
По-друге, на сакральні образи накладалися табу, що і призводило до
“зашифрованості” знаку. По-третє, через символ можна передати велике
в малому, складне в простому, магічне в побутовому.
1
Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Современный когнитивный подход к категории “образ
мира” // Вопросы философии. – 2002. – № 8.
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Цікавим спостереженням є те, що знаки багатотисячолітньої давнини
на території України (маємо на увазі неолітичну та енеолітичну
символіку, зокрема часів Дніпро-Бузької та трипільської культур)
продовжували жити в народному мистецтві наступних культурних шарів
(доби бронзи, скіфських часів, києворуської, козацької доби і пізніше)
аж до нашого часу, що спостерігаємо у сучасних зразках теперішнього
традиційного народного мистецтва України: у вишивках, килимарстві,
різьбленні, художньому розпису та особливо у писанкарстві. Важливо
уяснити як суть окремих першоелементів зображення, так і побудову
знакових систем, структур, їх ментальні та стилістичні особливості.
Якщо стилістика з часом змінювалася, то “матрична” графічна основа
залишалася незмінною.
Певні спостереження автор цієї статті має від спілкування із
студентами на заняттях з культурології у вищому юридичному закладі:
знайомство аудиторії із зразками графічних знаків і символів української
прадавнини спричиняло явну зацікавленість та навіть яскравий
емоційний відгук. Здавалось, що це магія знаків діяла певним чином на
суб’єкт сприйняття.
Отже, навіть при поверховому огляді образотворчих мотивів у
народному мистецтві давнини та сьогодення стає зрозумілою їх
подібність як у використанні певних елементів, так і, головним чином, у
побудові складних семантичних структур. Враховуючи, що знакова
система українського мистецтва має складний космогонічний та
світоглядний зміст, можемо говорити про певний образ світу,
закодований у символіці зображень. Ці зображення по суті є переводом
інформації в геометричні форми. Сучасна наука в багатьох випадках
осмислення фізичного світу розглядає геометричний образ світу як
методику управління подіями. Тут доречно згадати й думку класиків,
наприклад, Платона про те, що Бог діє за геометричними лініями, або
Піфагора про геометричні форми, що є основою побудови Світу. Існує й
думка, що вся свідомість людини заснована на сакральній геометрії.
Враховуючи вищезазначені тези про наявність апріорного
архетипового образу у свідомості певного етносу, можна зробити
висновки, що, зокрема, графічні “коди” цього образу “живуть” у формах
народної творчості, на інтуїтивному рівні проявляються в уяві носіїв
національної традиції (як правило, знак чи візерунок на рушнику чи у
писанці народний майстер не може логічно пояснити) та “тримають”
пам’ять предків. От чому існує теоретичний постулат про недоречність
викривлення традиційних семіотичних (знакових) систем, про
неможливість прямих, не перероблених запозичень інородних схем та
характеристик в інших народів, бо тим самим порушується семантикоментальний “код” зображення, що не може не позначитися на характері
представника етносу.
Як у галузі образотворчості графічний знак, орнамент, символ є
певним світоглядним кодом нації, так і національні мова, пісня, танок
тощо є також певними знаковими системами, сповненими внутрішнього
змісту. Руйнація будь-якого окремого елементу зовнішнього прояву
життя нації (мови чи пісні, орнаменту чи навіть системи традиційного
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харчування) розпочинає процес руйнації цілого. Тому так важливо
зберігати зразки традиційної народної творчості, етнонаціональну
символіку, а з іншого боку – вносити структурні елементи українського
орнаменту та знаку в сучасні форми мистецтва, зокрема в архітектуру,
дизайн, рекламу, у масову культуру, виховуючи саме на національних
основах покоління громадян українського суспільства (бо знакові
системи діятимуть на рівні підсвідомості).
Розуміння суті поставленої проблеми не тільки науковцями, а й
політичною елітою дадуть змогу будувати в Україні певний український
канон, певну шкалу соціальних цінностей, де виховній ролі традицій (не
заперечуючи інновацій), зокрема ролі знаків та символів, буде приділена
відповідна увага.

Романовський Я.Я. (Київ)
КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
У статті досліджується культурологічне забезпечення як чинник
формування цілісної особистості військовослужбовця. Автор
наголошує, що культурологічне забезпечення є складовою навчальновиховного процесу.
Однією з найактуальніших проблем морально-психологічного
забезпечення Збройних сил Української держави стає культурологічне
забезпечення військовослужбовців – офіцерів, прапорщиків, мічманів,
сержантів і старшин, матросів і солдатів, членів їхніх сімей. Маємо на
увазі створення відповідних умов у військовому середовищі для
розвитку духовності, формування всебічно розвиненої, освіченої,
соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення.
Одним із головних напрямів такої діяльності є виховання у
військовослужбовців почуття власної гідності та відповідальності,
патріотизму через звернення до традицій та глибинних джерел культури.
Кращі культурологічні традиції попередників мають бути відроджені та
посилені в нових умовах. «Висока загальна культура суспільства є
важливим чинником національної безпеки»1.
Отже створення умов у військовому середовищі для культурного
відродження сучасного громадянина є актуальною проблемою.
Тлумачення сутності, ролі культури різноманітне. Одні мислителі
трактують культуру як цінності духовного життя, інші зводять до явищ
1
Про затвердження Цілісної програми підтримки і розвитку культури у Збройних
силах України. – Наказ Міністра України № 277. – 2001 р. – С. 2.
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літератури, мистецтва, кіно тощо. Є спроби розглядати культуру лише як
певну ідеологію чи якісну характеристику людської поведінки. «В
аксіологічному аспекті: культура – це сукупність досягнутих в процесі
освоєння світу матеріальних і духовних цінностей, а в гуманістичному –
найважливіший чинник духовного розвитку людини, вияву її творчих
здібностей»1. Певну ясність у розуміння поняття культура внесла
Всесвітня конференція з культурної політики, проведена під егідою
ЮНЕСКО в 1982 р. Вона прийняла декларацію, у якій культура
тлумачиться як «…комплекс характерних матеріальних, духовних,
інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включає в себе не лише
різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття,
систему цінностей, традицій і вірувань»2. У сучасних вимогах до
широкомасштабного реформування Збройних сил України увага
акцентується на гуманізації військового середовища. Це передбачає
створення у військових частинах умов для формування цілісної
особистості військовослужбовця. Тобто він повинен бути не тільки
професіоналом у військовій справі, а й цивілізованою людиною:
освіченою в галузі літератури, музики, образотворчого мистецтва,
театру, кіно; повинен мати певні культурологічні навички в галузі
мистецтв, загальнолюдського та військового етикету, ораторського
мистецтва. Це, на нашу думку, дуже важливо для відродження давніх
світових і національних військових традицій у Збройних силах України,
для усвідомлення «…військової діяльності, як елемента культури, який
відіграє в житті етносу декілька функцій, спрямованих на
самозбереження останнього. Окрім основної функції – протидії
зовнішній агресії, військова справа відігравала значну роль у вихованні
членів соціуму, котрі могли б забезпечувати його стабільний розвиток»3.
Усвідомлення того, що військова діяльність відіграє значну роль у
просвіті та вихованні молоді, яка приходить до лав Збройних сил, що
забезпечуватимуть стабільний розвиток, збройний захист інтересів
держави, робить ще більш важливим питання культурологічної
підготовки осіб, задіяних у процесі навчання та виховання особового
складу. Особа «…не лише засвоює вже набуте в культурі, а й створює
нові, власні матеріальні і духовні цінності»4. Роль культури, її духовних
та інших цінностей у вихованні, навчанні простежується в історії. Ще
Цицерон першим почав вживати словосполучення “культура душі”,
вираженням якої він вважав ораторське мистецтво, що підносить
людину, звеличує її, сприяє самоутвердженню. У добу Відродження
завдяки зусиллям гуманістів культура почала розглядатись як засіб
розвитку особистості, а поняттям широкого вжитку в такому розумінні
1
Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Посібник для студ. вищ. навч.
закл. – К.: Академвидав, 2003. – С. 366.
2
Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1998. – С. 3.
3
Штоквиш О. Мілітарна складова етнічної культури // Життя етносу: соціокультурні
нариси: Навч. посібник / Б. Попов, В. Ігнатов, М. Степико та ін. – К.: Либідь, 1997. –
С. 154.
4
Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Посібник для студ. вищ. навч.
закл. – К.: Академвидав, 2003. – С. 370.
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вона стає в добу Просвітництва завдяки зусиллям Вольтера, Т. Гобса,
Ж.Ж. Руссо і особливо Й.Г. Гердера. Культурою називали тоді всі
набутки людей і, передусім, знання, науку, мистецтво – все, що називали
освіченістю. Так, у ІІ пол. ХІІІ ст. представник німецької класичної
філософії Г.В.Ф. Гегель ототожнював культуру з її духовним аспектом.
Завдяки культурі індивід залучається не до природної, а до духовної
сутності світу, що й формує його субстанційну основу. Гегель, як і Кант,
наголошував на людинотворчій сутності культури, розглядав її як засіб
самореалізації та самотворення особистості. Наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. культура вже розглядалась як багатоаспектне явище:
фундаментальна структура історичного буття людства;
внутрішньо структурований масив суспільного життя (матеріальні і
духовні цінності з їх складовими);
певна якісна характеристика людського буття»1.
Отже, на наш погляд, історичний досвід показує, що в навчальновиховному процесі культура, її духовні, моральні, релігійні, соціальні та
інші цінності завжди були джерелом формування та реалізації
особистістю її творчого потенціалу, її духовного, естетичного,
морального становлення та самовдосконалення.
Досліджували функції духовних цінностей Л. Шкляр, А. Могильний
та інші. Духовні цінності – це продукти духовної діяльності. Властивість
духовних цінностей – в їх довготривалості, тенденції до увічнення. Така
властивість духовних скарбів зумовлює специфічність їх функцій, у тому
числі, коли говоримо про функції в житті того чи іншого народу або
окремої особи на будь-якій стадії його етноісторичного розвитку.
«Насамперед – це консолідуюча, інтегративна, символічна,
комунікативна,
естетична,
морально-етична
функції.
Завдяки
консолідуючий функції відбувається формування етнічної спільності як
духовної спільності. Такі якості мають історичні легенди й перекази,
народний епос, пісні, ігри. Формується історична пам’ять народу і народ
становить не лише горизонтальну спільність, що живе в певний
історичний проміжок часу, а й вертикальну, коли відбувається зв’язок
часів і поколінь. Консолідований народ на засадах своєї історичної
пам’яті має велику духовну силу до самостійності, волі, чинити
супротив поневоленню. Інтегративна функція духовних цінностей
полягає в здатності оберігати національні святині, відроджувати,
передавати їх. Символічна функція проявляється в прагненні відстояти
національні реліквії, святині, національний гімн, прапор. Естетична –
полягає в формуванні національного типу краси, естетичного ідеалу.
Морально-етична функція відіграє роль регуляції у житті народу,
унормовуючи стосунки між людьми»2.
Таким чином, на основі аналізу наукових джерел ми можемо
стверджувати, що найперша соціальна функція культури, важлива в
процесі культурологічного забезпечення ЗС України – людинотворча.
1

Там само. – С. 372-378.
Шкляр Л. Духовне життя етносу та нації // Життя етносу: соціокультурні нариси:
Навч. посібник / Б. Попов, В. Ігнатов, М. Степико та ін. – К.: Либідь, 1997. – С. 172-174.
2

226

Україна – культура, матеріальна і духовна

Саме суспільно-культурне середовище (у нашому випадку – військове)
разом з іншими чинниками формує певний тип особистості. Чим
глибший зв'язок цього середовища з теорією та історією культури, тим
міцніше закріплюються в процесі формування особистості патріотичне і
загальнолюдське начала. Сприймаючи культурні цінності, люди
закріплюють і передають із покоління в покоління найглибинніші
почуття, знання, норми поведінки.
Одним із таких почуттів, а для військовослужбовців і необхідною
професійно важливою якістю є патріотизм, що історично складається з
почуття кровного зв'язку між людьми, природної прихильності й любові
до рідної землі, мови та культури, стаючи могутнім чинником розвитку
людини, згуртування суспільства.
Сприймаючи культурні цінності рідного краю, люди закріплюють і
передають із покоління в покоління почуття відданості своїй
батьківщині, обов'язку перед народом, прагнення всіляко сприяти його
щастю й розквіту.
Друга за важливістю, безперечно, освітня, або просвітницька функція
культури полягає в залученні особистості до засвоєння нагромаджених
людством знань, формуванні духовного світу особистості, її
загальноосвітніх та професійних навичок. Цю функцію нерідко
розглядають у плані духовно-виховної інтерпретації зв'язку людини та
культурного досвіду. Тут є два аспекти. По-перше, людина як член
суспільства в процесі становлення особистості, навчання і засвоєння
індивідом нагромаджених людством цінностей, суспільних норм,
настанов та взірців поведінки стає об'єктом усього комплексу
культуротворчих чинників – праці, спілкування, соціальних відносин та
інституцій, у тому числі культури. По-друге, поряд з іншими сферами
суспільного життя сама культура загалом та її форми, зокрема, –
предметно-перетворювальна діяльність, мистецтво, наука, освіта, мораль
та інші – стають об'єктами засвоєння і пізнання індивіда, який у процесі
цього пізнання, власне, і формується як особистість.
Відповідно до зазначеного, можна зробити такий висновок: у системі
культурологічного
забезпечення
цінності
культури
покликані
спрямовувати людей на певний спосіб поведінки, бути основою
мотивації вчинків, дій, бажань і прагнень. Отже, вони виконують також і
спонукально-мотиваційну функцію. Якщо цінності культури несуть
гуманістичний заряд, то така мотивація, як правило, облагороджує
людину.
Проблемі культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих
навчальних закладів присвячена робота В.Маслова. У ній автор зазначає,
що для підвищення ефективності того чи іншого виду цілеспрямованої
діяльності офіцера, значну роль відіграє стан загального і військовопрофесійного розвитку, тобто культура особистості. Одним з
найважливіших видів діяльності випускника вищого навчального
закладу, на якій б посаді він не проходив службу, є військовопедагогічна діяльність. Велику роль в удосконаленні цього процесу
покликана відіграти психологічна і культурологічна підготовка. За
визначенням В.Маслова культурологічна підготовка – «…це
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цілеспрямований педагогічний процес озброєння і оволодіння історикотеоретичними
знаннями,
прикладними
навичками
в
галузі
загальнолюдської та національної культури і мистецтва, формування
естетичних і моральних якостей, поглядів і звичок, а також методичних
вмінь застосовувати їх у військово-педагогічній діяльності в підрозділі,
частині»1.
Б. Неменський наголошує, що «…сьогодні виховання духовної
культури поза освітою – справа недостойна. Звернув увагу на існуючу
загрозу спроби збудувати виховання поза мистецтвом»2. Ми згідні з
автором, що сьогодні, формуючи цілісну особу більше уваги
приділяється оволодінню культурою науки, раціонально-логічному,
науковому мисленню. На цю проблему вказує і Г. Темко. На його думку,
«…до війська приходить практично сформована людина, у якої, на жаль,
низький рівень національної свідомості і патріотизму, відсутні
елементарні знання з історії українського народу, його культури та
традицій, духовно збідніла людина»3.
Т. Люріна, аналізуючи духовне виховання, приходить до висновку,
що «…формування цілісної людини передбачає духовне виховання й
самовиховання тіла, душі й духу. У сучасній педагогіці формуванню
душі відповідають такі напрями виховання: моральне, розумове,
естетичне, громадське, екологічне. Всі ці напрями ґрунтовно розроблені.
Але вони не мають загальної серцевини – духовної основи, що
поєднувала б їх у єдине ціле»4. Тому доречно, що в військовому
середовищі для віруючих мають бути умови для задоволення релігійних
потреб у позаслужбовий час. Це актуальна точка зору, тому що “…немає
жодної людини, за словами Є. Фромма, яка не відчувала б потреби в
релігії. У духовному житті людства неможливо знайти феномен, який
протягом тисячоліть існування відіграв би вагомішу роль ніж релігія”5.
Видатний український мислитель В. Вернадський зазначав, що немає
жодного народу, стосовно якого була б неспростовно доведена
відсутність релігійних вірувань.
А. Флієр дає визначення культурології як науки, «…що вивчає все
про людину і суспільство, але в чітко визначеному предметному ракурсі
аналізу таких елементів мотивації в діяльності людей, котрі не мають
прямого відношення до мети, але не дають змоги людині
використовувати любий засіб для досягнення мети, потребує від нього
вибору засобу, найбільш прийнятного з моральних, релігійних, етичних

1
Маслов В. Теорія та практика культурологічного виховання: Навч.-метод. посібник. –
К.: КВГІ, 1995. – С.19.
2
Неменский Б.М. Воспитание искуством // Социально-политические науки. – 1991. –
№ 4. – С. 50.
3
Темко Г. Виховна робота в Збройних силах України: історія і сучасність. – К.: Варта,
1996. – С. 58.
4
Люріна Т. Духовне виховання самовиховання цілісної людини // Педагогіка і
психологія. – 1999. – № 2. – С. 104.
5
Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Посібн. для студ. вищ. навч.
закл. – К.: Академвидав, 2003. – С. 386.
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та інших цінностей, правил даного суспільства»1. Прикладна
культурологія вивчає й формує принципи і технології цілеспрямованого
управління культурологічними процесами.
Предметом нашого дослідження є поняття культурологічного
забезпечення, яке ще не набуло конкретного наукового визначення,
структурного та змістовного аналізу, хоча на інтуїтивно-побутовому
рівні – цілком зрозуміле.
Сучасний
стан
розвитку
Української
держави,
процеси
демократизації, утвердження духовності й гуманістичних цінностей,
національної самосвідомості, патріотизму вимагають піднесення ролі
культури і духовності народу. Питання культури, духовного розвитку
мають величезне значення в Збройних силах України.. Це обумовлено
необхідністю,
по-перше,
збагачення
духовного
світу
військовослужбовців на основі залучення їх до духовних цінностей
українського народу та його війська, кращих зразків української та
світової культури; по-друге, формування духовних інтересів,
патріотичних переконань і настанов щодо діяльності воїна як захисника
Батьківщини.
Реалізація положень Конституції України, процеси реформування та
розвитку Збройних сил зумовлюють необхідність посилення виховного
впливу на особовий склад частин та підрозділів, формування в них
національної свідомості, культури, гуманістичних поглядів, високих
морально-бойових якостей, морально-психологічної готовності до
захисту Батьківщини
Вирішенню цих завдань значною мірою сприятиме культурологічне
забезпечення, як комплекс заходів щодо створення умов для формування
у військовослужбовців високої духовної культури, моральних якостей
людини, громадянина, почуття патріотизму.
Мета, в свою чергу, визначає її завдання. Це, по-перше, озброєння
особи сумою знань з основ культурології, історії вітчизняної та світової
культури, основам моральної, релігійної, художньо-естетичної, правової,
екологічної, культури, культури управлінської діяльності. По-друге,
забезпечення військової служби через формування позитивної мотивації
до виконання її завдань. По-третє, це здійснення правового, військового,
патріотичного, морального, естетичного, фізичного виховання,
виховання патріотизму, сприяння процесу гуманізації виховання,
дозвілля та побуту. По-четверте, це забезпечення дозвілля
військовослужбовців, задоволення духовних потреб та формування
високих естетичних смаків.
Результатом культурологічного забезпечення, як визначено в
Цільовій програмі підтримки і розвитку культури у Збройних силах
України, «очікувані наслідки реалізації Цільової програми, це –
1. Забезпечення культурних прав військовослужбовців, працівників
Збройних сил та членів їхніх сімей.
1
Флиер А. Я. Современная культура: объект, предмет, структура // Общественные
науки и современность. – 1997. – № 2. – С. 127.
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2. Створення умов для реалізації творчого потенціалу особового
складу Збройних сил, спрямування його на духовне, моральне, естетичне
становлення та самовдосконалення, сприяння вирішенню завдань
бойової готовності.
3. Створення цілісної системи культурологічного впливу на
особистість військовослужбовця протягом усього періоду служби.
4. Збільшення кількості військовослужбовців, залучених до народної
творчості та художньої самодіяльності»1.
Зазначені
теоретичні
положення
щодо
культурологічного
забезпечення носять гіпотетичний характер і вимагають подальшого
наукового дослідження та уточнення. Для цього ми запрошуємо для
наукової дискусії всіх зацікавлених у розв’язанні цієї проблеми осіб.

1
Про затвердження Цілісної програми підтримки і розвитку культури у Збройних
силах України. – Наказ Міністра України № 277. – 2001 р. – С. 3.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Ідзьо В.С. (Москва, РФ)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
В ЧАС ПРАВЛІННЯ ВЕЛИКОГО КИЇВСЬКОГО
КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА ІГОРЕВИЧА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛ
У 60-70 РОКИ Х СТОЛІТТЯ
У статті досліджується Українська держава в час правління
київського князя Святослава Ігоревича через призму візантійських
джерел у 60-70 роки Х ст. Автор вважає, що в 60-70 роки Х ст.
Україна-Русь розпочала вирішення нових завдань, які постали перед нею.
У середині 60-х років Х ст. Україна-Русь вступила на шлях довгих і
затяжних війн, оскільки сусідні країни, зокрема Хозарський каганат,
Візантійська імперія витіснили торгово-економічне та політичне
проникнення України-Русі з ключових ринків Азії, Північного
Причорномор’я та Константинополя внаслідок слабкості політичної
влади великої княгині Ольги в часи правління Українською державою.
Власне, у цей час частина регіональних князів вийшла з покори
центральної влади, а радимичі та в'ятичі перейшли в підданство
Хозарського каганату1.
Внаслідок складної політичної та торгово-економічної ситуації, що
склалася через ослаблення Української держави, новий володар УкраїниРусі Святослав Ігоревич розпочав війни з Волзькою Булгарією,
Хозарським каганатом, Візантійською імперією. Таким чином, як
засвідчують джерела, Україна-Русь в результаті військових експансій
нового великого князя Святослава стає активним учасником політичних

1
Ідзьо В.С. Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях в міжнародних дипломатичних та
торгово-економічних стосунках з країнами Європи та Азії // Мандрівець. – 2002. – № 2. –
С. 34-39; Ідзьо В.С.Українська держава в ІХ-ХІІІ ст. – Львів: Сполом, 2004. – С. 46-49.
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подій, особливо українсько-болгарських, українсько-візантійських,
українсько-хозарських1.
Cлід наголосити, що ці військово-політичні події зразу попадають на
сторінки всіх тогочасних джерел, що дає нам право на їх основі
проаналізувати активізацію Української держави в 60-70 рр. Х ст.
Як видно з джерельної бази, що в перекладах зберігається в
Російській державній бібліотеці, її основу складають "Історія Льва
Дьякона", візантійського хроніста ІІ пол. Х ст., який досконало знав час,
у який розвивалися основні події, тому добре описав нам українськовізантійську, українсько-болгарську війни2.
Що стосується вітчизняних джерел, то про хід політичних подій в
Українській державі в 60-70 рр. Х ст. нам розповідає "Повість минулих
літ"3.
Так візантійський письменник Лев Дьякон розповідає про українськовізантійські відносини з часу візантійсько-болгарської війни 965 до
українсько-візантійської війни 971 року. Як засвідчує джерело,
Візантійська імперія для війни з Болгарією запрошує Україну-Русь.
Послу Калокіру пощасмтило переконати Святослава виступити проти
Болгарії. Візантійський імператор, дізнавшись про успіхи військової
кампанії в Болгарії розпочав зміцнювати Константинополь і готуватися
до війни з Україною-Руссю. Він направляє посольство в Болгарію на
чолі з Никифором Еротиком та Феофілом Євхаїтським і пропонує
Болгарії мир, однак військової допомоги їм не надає. Далі Лев Дьякон
замовчує про українсько-візантійські відносини і розпочинає
розповідати про них лише з 11 грудня 969 р., тобто з часу проголошення
Іоана Цімісхія візантійським імператором. Ставши імператором, Іоан
Цімісхій розпочав активну війну з Україною-Руссю за вплив у Болгарії.
Як наголошує Лев Дьякон, дізнавшись про появу українських військ на
Балканах, він послав проти них досвідченого полководця Варду Скліра,
який розбив військо київського князя Святослава, зупинивши швидке
просування українських військ на Константинополь.
Потім Лев Дьякон розповідає про виступ імператора Іоана Цімісхія
проти Святослава в 971 р. у великодні дні. Він намагається взяти
штурмом столицю болгар місто Предслау. Взявши місто, імператор
оголосив болгарам, що основним завданням його походу є визволення їх
від влади Святослава, який у цей час перебував у Доростолі. Тоді ж, як
наголошує Лев Дьякон, на бік Цімісхія перейшли міста Пліска, Дінея та
інші, тому становище князя Святослава в Доростолі було важким, крім
того він поніс великі втрати у війську. За таких обставин князь
Святослав послав до візантійського імператора своїх послів для
переговорів про мир, на що імператор Іоан Цімісхій з радістю погодився.
1
Ідзьо В. Політичні та релігійні взаємовідносини України-Русі з Візантійською
імперією у ІХ-Х століттях та в час прийняття великим київським князем Володимиром
Святославовичем християнства // Мандрівець. – 2003. – № 3. – С. 3-11; Ідзьо В. Українська
держава в ІХ-ХІІІ ст. – Львів: Сполом, 2004. – С. 131-141.
2
Leonis Diaconi caloensis Historiae libri decem. – Donnae, 1828. – Р. 61-63, 70, 81-82.
3
Повесть временных лет. – М., 1950. – Ч. I. – С. 46-53, 244-250.
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Згідно з умовами договору Україна-Русь і надалі залишалася
дружною до Візантійської держави країною і зобов’язувалася допускати
українських торговців як у Константинополь, так і по всій країні.
Завершує свою історію Лев Дьякон розповіддю про випадкову загибель
великого князя Святослава від печенігів і тріумфом Цімісхія над
болгарами1.
Пізніше в ХІ-ХІІ ст. про ці події нам розповідають візантійські
хроністи Скіліца і Зонара. Скіліца починає розповідь з причини
виникнення українсько-візантійсько-болгарського конфлікту, згідно з
яким візантійський імператор Никофор ІІ вимагав від болгарського царя
Петра, щоб той не дозволяв туркам (уграм) переходити через Дунай і
завдавати шкоди візантійцям. Сціліца зауважує, що болгарський цар
Петро не звертав на ці вимоги ніякої уваги і кожний раз обдурював
візантійців. За таких обставин імператор направляє Калокіра в Київ до
великого князя Святослава і просить того, щоб він у 968 р. напав на
Болгарію. Далі автор наголошує, що Святослав підкорив Болгарію і взяв
у полон двох синів царя Бориса – Бориса і Романа і вирішив назавжди
залишитися в Болгарії всупереч договору, який він уклав із імператором
Никифором ІІ. Скіліца наголошує, що проти імператора Святослав діяв
разом з болгарами. На допомогу собі він також запросив печенігів та
угрів, які проживали в Паннонії. У війні проти імператорських військ,
які очолював Варда Склір під Аркадіополем, наголошує Скіліца, варвари
були розділені на три частини: болгари й українці складали одну частину
війська, угри (турки) – другу, печеніги – третю. Печеніги були
розгромлені візантійською армією в першу чергу. В подальшому Скіліца
підтверджує майже всі свідчення Льва Дьякона. Він також наголошує,
що після вступу могутнього візантійського війська, коаліція, яку
очолював Святослав з власних сил – болгар, угрів та печенів, розпалася.
Хроніст підкреслює, що Святослав просив Іоана Цімісхія взяти
союзником Візантії. Після розмови з Святославом Іоан Цімісхій
направив послів до печенігів з проханням не переходити через Дунай і
не нападати на Болгарію та дозволити українцям повернутися на свою
батьківщину. Печеніги погодилися з усіми вимогами імператора, крім
останнього, зазначав у своєму творі Скіліца2.
Трохи пізніше про ці події в своїй хроніці описав Іоан Зонара, який
розповів про українсько-візантійську війну, згадавши, що конфлікт між
Візантією і Болгарією розпочався через угорців. Зонара наголосив, що
через запрошення Візантії, Святослав спустошив усі болгарські землі.
Потім Зонара описує репресії Святослава проти болгар, які він
пов’язував з боязню повстання останніх проти свого панування в
Болгарії. Розповідає і про наслідки переговорів Іоана Цімісхія і

158.

1

Leonis Diaconi caloensis Historiae libri decem. – Donnae, 1828. – Р. 61-63, 70, 81-82, 103-

2

Scylitzae I. Synopsis historiarum. Berolini et Novi Eboraci. – 1973. – P. 277.
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Святослава, згідно з якими останній залишився другом і союзником
імперії1.
Слід наголосити, що ці свідчення доповнюються Повістю минулих
літ2 та низкою літописів, а також свідченнями з літописів, які використав
В.М.Татіщев при описі цих подій3.
В останній час проблему дипломатичних взаємовідносин Святослава
досліджував російський дослідник А.М.Сахаров, який звернув увагу
переважно на дипломатичні взаємовідносини України-Русі з
Візантійською імперією в Х ст. Охарактеризувавши радянську
історіографію, дослідник наголосив на великому міжнародному значенні
воєн, переговорів та укладання договорів Україною-Руссю в Х ст., що
підтверджує її статус великої європейської держави4.
Проаналізовані джерела та висновки вчених дають право відтворити
картину українсько-візантійських відносин у 60-70 рр. Х ст.
Як засвідчує Лев Дьякон, політичний союз між Візантією й
Україною-Руссю був добре продуманий. У Константинополі бачили
зростаючу могутність Києва та його намагання відігравати помітнішу
роль у Північному Причорномор’ї, де Візантія не могла поступитися
своїми інтересами і намагалися обмежити її договором. У цей же час
візантійське Причорномор’я протистояло наростаючій могутності
Болгарського царства, яке теж претендувало на роль торговоекономічного лідера в цьому регіоні. Окрім цього, у Константинополі
вважали, що напади угрів на Візантію відбувалися за безпосередньою
участю або згодою Болгарії. Усе це ставило під загрозу не тільки
Константинополь, а й Причорноморські провінції Візантії. З цією метою
слід було будь-якою ціною зупинити зростання могутності Болгарського
царства. Слід наголосити, що син херсонеського стратига Калокіра не
випадково став послом у Києві, оскільки він прекрасно знав ситуацію не
лише в Криму і Північному Причорномор’ї, а й у сусідній Україні-Русі і
міг успішно провести переговори. Калокір був викликаний до
Константинополя, йому присвоїли звання патриція, видали 15
кентинаріїв золота для передачі в Київ, куди він відразу відбув. Як видно
зі свідчень, місія патриція Калокіра в Київ та золото, яке він привіз,
відіграло свою роль. Патрицій домовився з Святославом і про те, щоб з
його допомогою сісти на імператорський престол, віддавши за це
Україні-Русі Болгарію та скарбницю візантійських імператорів. Однак
переворот у Константинополі і прихід до влади Іоана Цімісхія звели
нанівець намагання патриція Калокіра, хоча він не щез з політичного
життя і в 996 р. ми знаємо його як посла Василія ІІ з македонської
династії до германського імператора Оттона ІІІ.

1
Zonarae I. Eptome historiarum. – 1871. – Vol. IV. – Lipsiae in aedidus. D.G.Teudneri. –
P. 87-88.
2
Повесть временных лет. – М., 1950. – Ч. I. – С. 46-53, 244-250.
3
Татищев В.Н. История Российская. – М.; Л., 1963. – Т. ІІ. – С. 48.
4
Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. – М.: Международные отношения, 1982. –
С. 60-91, 95-160.
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Однак слід наголосити, що з 966 р. патрицій Калокір, як наголошує
Лев Дьякон, зрадивши імператора Никифора Фоку, повністю пов'язав
свою долю з володарем України-Русі Святослвом1.
Така позиція Калокіра давала можливість Святославу після
переможного болгарського походу напасти на Візантію. Усе це
підтверджується тими обставинами, що коли візантійський імператор
Никифор Фока дізнався про завоювання Болгарії, він активно почав
готуватися до війни з Україною-Руссю. Як бачимо, Візантія починає
готуватися до боротьби з Святославом за таємною угодою з печенігами.
У 967 р. Святослав завойовує Болгарію і тим самим разом з Калокіром
загрожує пануванню Никифора Фоки у Візантії, а в 968 р. печеніги
нападають на Київ, що змусило Святослава влітку 968 р. покинути
Болгарію і прийти на допомогу Києву. Як бачимо, після смерті великої
княгині Ольги Святослав знову повертається на Дунай. У 970 р. він уже
воює з Візантією, про що сповіщає Лев Дьякон2.
У цей же час з 970 до 971 рр., Святослав спрямовує свій удар на
Західну Болгарію, де сконцентрувались провізантійські сили царя Петра,
а потім Бориса. Власне, у цей час проходить болгаро-візантійське
зближення, що змушує Святослава шукати союзників для ведення війни
проти Візантії та Болгарії.
Як бачимо, з початком 70-х років Х ст. Україна-Русь та Візантія
вступають у нову фазу компромісів. У Візантійській імперії править
новий імператор Іоан Цімісхій, який хоче згладити суперечності між
Візантією та Україною-Руссю. На початку переговорів Цімісхій закликає
дотримуватися умов договору, укладеного між Святославом і
Никифором Фокою, наголошуючи, що за допомогу Святослав отримає
нагороду за допомогу, у походах проти мисян (болгар). Однак зараз він
повинен повернутися в свої володіння до Кіммерійського Боспору і
залишити Болгарію. Як засвідчують джерела, всі переговори, про які
розповідає Лев Дьякон, не принесли успіхів жодній із сторін. Тільки
після реорганізації армії й перемоги під Аркадіополем у 971 р. під час
підходу візантійських військ під Доростол настала певна перевага в
візантійському таборі. Тоді ж розпочалися активні переговори між
Цімісхієм та Святославом, проте в 971 р. Цімісхій напав на військовий
загін Святослава на чолі з Сфенкелом3. Сам Святослав був у Доростолі й
не чекав раптового нападу візантійців. А візантійські війська швидко
наступали і зламали опір болгарського й українського війська. Як
наголошував Скіліца, Болгарія була повністю завойована Візантією і
Святославу нічого не залишалося, як піти на переговори для остаточного
укладання миру4.
Таким чином, завершальним етапом у взаємовідносинах Візантії та
України-Русі в час правління великого князя Святослава є двостороння

1

Leonis Diaconi caloensis Historiae libri decem. – Donnae, 1828. – Р. 61-63, 70, 81-82.
Іbid.
Іbid.
4
Scylitzae I. Synopsis historiarum. Berolini et Novi Eboraci. – 1973. – P. 277-278.
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угода, підписана в липні 971 р. з візантійським імператором Іоаном
Цімісхієм.
Як наголошує Повість минулих літ, Святослав, переконавшись у
нечисленності свого війська і невірності союзників, ворожості печенігів
та угрів направив своїх послів до імператора Цімісхія з проханням
укласти мир. Як бачимо із переговорів імператор радо прийняв
пропозицію Святослава про союз Візантії з Україною-Руссю1.
Лев Дьякон наголошує, що українські посли погодилися укласти мир
на таких умовах: українці передають грекам Доростол, звільняють
полонених, відходять з Болгарії і повертаються на свою батьківщину, а
греки зобов'язувалися дати їм можливість на своїх кораблях без
перешкод покинути Доростол.
У час, коли в таборі імператора посли Святослава проводили
переговори з імператором Іоаном Цімісхієм, у табір Святослава прибуло
посольство, яке очолив єпископ Євхантійський Феофіл. Він мав
виробити міждержавний договір. Договір укладався не лише на
теперішні покоління, а й на майбутні. Для Святослава ця клятвена
грамота є першою князівською грамотою, яка з 971 р. має форму
документа, чітко фіксованого як міждержавного, оскільки договір у
першій статті відновлює двосторонню любов і мир між Візантією й
Україною-Руссю.
У другій статті йдеться про обов’язкову виплату данини
Візантійській імперії.
Третя стаття свідчить про відновлення статусу України-Русі щодо
Візантії, як друга і союзника.
Четверта – концентрує увагу на високому статусі торгівлі і торгових
людей обох країн. Скіліца і Зонара наголошують, що договір 971 р.
відновлював статус України-Русі як "друга і союзника".
У договорі 971 р. вказано, що Херсонес, Візантія і Болгарія, а також
Святослав з його військом будуть зобов’язані надавати військову
допомогу від України-Русі. Нові військово-політичні зобов’язання знову
обтяжували Україну-Русь умовами тяжкого миру. Згідно з цим
обтяжливим договором Україна-Русь була відкинута від ринків Болгарії,
Північного Причорномор’я та Приазов'я. Таким чином, Святослав
зобов'язувався дотримуватися попередніх угод.
Після укладання договору Святослав вирушив на батьківщину,
впевнений у тому, що Іоан Цімісхій виконає всі пункти договору, та
домовиться з печенігами. Як бачимо із договору Візантії з печенігами,
вони зобов’язалися виконати всі умови, окрім пропуску через свою
територію військ Святослава. Ми не знаємо, чи була оплачена
візантійськими послами загибель Святослава, однак, як вважає
російський історик А.М.Сахаров, загибель Святослава від печенігів – це
наслідок віроломної політики імператора Іоана Цімісхія2.
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Проте незважаючи на негативні результати балканської війни для
України-Русі та укладання мирного договору в 971 р., загибель великого
князя Святослава, Україна-Русь зуміла закріпити свій військовоекономічний вплив у Подунав’ї, Болгарії, Північному Причорномор’ї,
Приазов'ї та Поволжі.
Дане дослідження, що базується на першоджерелах, дає підстави
стверджувати, що в 60-70 рр. Х ст. Україна-Русь розпочала вирішення
нових завдань, що постали перед нею, тобто включення до сфери своєї
політичної та торгово-економічної діяльності таких районів, як
Подунав'я та Причорномор’я. Перед Україною-Руссю постало нове
завдання – політичне, торгово-економічне та релігійне зближення з
християнськими державами Візантією та Болгарією.
Нові завдання вимагали нового підходу до вирішення проблем
політичного й економічного розвитку Української держави. Власне,
вирішення цих складних політичних і торгово-економічних питань
розпочав політичним та військовим шляхом великий князь Святослав,
який вивів Українську державу на широку арену міжнародної політики. І
хоча діяльність цього великого князя закінчилася трагічно, і з його
загибеллю обірвалися далекосяжні плани, його почин підтримали
наступні покоління українських політиків, які вирішили питання
політичних, економічних та культурно-релігійних взаємин з
Візантійською імперією, що може бути предметом подальшого
дослідження.
Ярошинський О.Б. (Київ)
СПРЯМОВАНІСТЬ І ХАРАКТЕР
ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ СЕРЕДИНИ ХVІІ ст.
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
(за матеріалами Волинського воєводства)
У статті з'ясовується одне з найбільш дискусійних питань
української середньовічної історії – проблема характеру визвольних
подій 1648-1659 рр. Автором висвітлюються результати власних
досліджень збереженої джерельної бази про рушійні сили, їх причинномотиваційні стимулятори та спрямованість повстанських акцій на
Волині. Особлива увага звертається на рольову участь основних
соціальних груп волинян, з яких формувався масовий соціальний і
національно-визвольний рух та розкриття характерних особливостей і
взаємозв’язків антифеодального, антипольського, антиєврейського,
антикатолицького векторів тогочасної народної боротьби.
Вивчення історіографії про визвольну боротьбу українського народу
1648-1659 рр. показало, що серед інших питань, що постають перед
істориками, найбільш гостродискусійною була і залишається проблема
характеру народного руху середини ХVІІ ст. Чільне місце у багатьох
дослідженнях займало з’ясування питань мотивації участі місцевого
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населення у визвольних змаганнях, співвідношення антифеодального,
національного, релігійного напрямів боротьби1. У ході аналізу низки
історіографічних
гіпотез
з’ясувалося,
що
внаслідок
різних
методологічних підходів істориками завищувалася або занижувалася
роль окремих напрямів народної боротьби, що віддзеркалювали мотиви
участі в ній конкретних соціальних груп та впливали на її характер.
Праці багатьох істориків утверджують думку про домінування

1
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С. 91; Ее же. История украинского народа. – К., 1990. – С. 220-254; Франко І.
Хмельниччина 1648-1649 років у сучасних віршах. – Львів, 1898. – С. 8-9, 17;
Грушевський М. Хмельницький і Хмельниччина. Історичний ескіз. – Львів, 1901. – С. 5960; Його ж. Історія України-Руси. – Т. 8. – Ч. 3. – С. 9-92; Слабченко М. Є. Господарство
гетьманщини ХVІІ – ХVІІІ століттів. – Одеса, 1923. – Т. 1: Землеволодіння та форми
сільського господарства. – С. 17; Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в
ХVІІ – ХVІІІ вв. – Прага, 1924. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 13-14; Яворський М. Нариси з історії
революційної боротьби на Україні. – Харків, 1927. – Т. 1. – С. 44-45, 47-49; Юркевич В.
Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Б. Хмельницького. – К., 1932. – С. 3;
Фурман И. Освободительная борьба украинского народа против польского гнета //
Молодой большевик. – 1939. – № 12. – С. 58-59; Історія України / Під ред.
М.Н.Петровського. – Уфа, 1943. – Т. 1. – С. 274-276; Гришко В. До суспільної структури
Хмельниччини // В 300-ліття Хмельниччини (1648-1948): Збірник / За ред.
Б. Крупницького. – Мюнхен, 1948. – С. 49, 51, 59; Белінський Е. Ф. Роль народних мас у
Визвольній війні українського народу 1648-1654 рр. // Наукові записки Ужгородського
державного університету. – 1954. – Т. 9. – С. 91-118; Гамрецький М. М. Боротьба трудящих
Волині проти гніту панської Польщі в 1648-1654 рр. // Наукові записки Київського
державного університету. – 1954. – Т. 13. – Вип. 1. – С. 85-104; Гербільський Г. Ю.
Західноукраїнські землі в роки Визвольної війни і возз′єднання України з Росією (16481654 рр.) // 300 років возз′єднання України з Росією: Наук. зб. – Львів, 1954. – С. 58-72;
Шиян К. Селянство – основна вирішальна сила Визвольної війни українського народу. – К.,
1954. – 64 с.; Веселаго В. В. Принципи економічної політики Богдана Хмельницького //
Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1956. – С. 94; Крип′якевич І. П.
Соціально-політичні погляди Богдана Хмельницького // Український історичний журнал. –
1957. – № 1. – С. 94-105; Мышко Д. Крестьяне – главная и решающая сила
Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. // Изд. АН Арм. ССР.
Общественные науки. – 1957. – № 4. – С. 34-39; Легкий В. И. Крестьянство Украины в
начальный период Освободительной войны 1648-1654 годов. – Л., 1959. – С. 142-156;
Голобуцький В. О. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації (16481657 рр.) // Український історичний журнал. – 1979. – № 1. – С. 25; Степанков В. С.
Социальная политика гетьманской адмистрации в годы Освободительной войны
украинского народа (1648-1654 гг.) и борьба против нее крестьянства и козацкой голытьбы
// История СССР. – 1979. – № 3. – С. 73-74; Його ж. Аграрна політика Богдана
Хмельницького (1648-1657) // Феодалізм на Україні: Зб. наук. праць. – К., 1990. – С. 55-56;
Його ж. Антифеодальна боротьба у роки Визвольної війни та її вплив на формування
української держави (1648-1654). – Львів, 1991. – С. 51-53, 91-92, 121-130, 143-147;
Хмель И. С., Смолий В. С. Борьба украинского народа за воссоединение с Россией в
тенденциозном освещении западных "украиноведов" // Правда истории против
фальсификаторов (Критика буржуазных и буржуазно-националистических фальсификаций
истории Украины): Сб. науч. трудов. – К., 1982. – С. 75-76; Брайчевський М. Конспект
історії України. – К., 1993. – С. 83-86; Смолка А.О. Соціально-економічна думка та
політика в Україні ХVІІ – на поч. ХVІІІ ст. – К., 1996. – С. 27, 56-57, 81; Sysyn F. E. Stosunki
ukraińsko-polskie w XVII wieku: rola świadomości narodowej i konfliktu narodowościego w
powstaniu Chmielnickiego // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – Wroclaw; Warszawa;
Kraków; Gdańsk; Lódz, 1992. – T. 27. – S. 67-91.
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соціального фактора у визвольному процесі . Інші ж дослідники роль
цього аспекту невиправдано зменшували2. Спроби збалансувати
значення усіх напрямів як часток єдиного українського визвольного
процесу, відображені у працях М. Грушевського, І. Франка,
І. Крип’якевича, В. Веселаго, В. Легкого, В. Смолія, В. Степанкова,
Ф. Сисина, М. Брайчевського, А. Смолки та інших дослідників3.
Однак незважаючи на те, що така позиція поступово стає
визначальною в історичній науці, проблема характеру визвольних
процесів середини ХVІІ ст. в Україні залишилася відкритою. Про це
опосередковано засвідчує застосування дослідниками різної, іноді
взаємонеприйнятної термінології для означуваних подій і явищ: “бунт”,
“повстання”, “війна козаків”, “селянська війна”, “війна за православну
віру”, “визвольна війна”, “національно-визвольна війна”, “національновизвольна боротьба”, “соціальна революція”, “національна революція”,
“національно-визвольна революція”, “буржуазна революція”, “Велика
Українська козацько-селянська революція” тощо. З площини дискусій
про характер визвольних процесів, наукові суперечки переносяться на їх
термінологічні означення, що вносить плутанину в уми істориківпочатківців та ускладнює взаємовідносини між прихильниками певних
термінів. У зв’язку з тим, що під такими термінологічними суперечками
і розходженнями здебільшого приховуються різні позиції щодо
характеру визвольних змагань середини ХVІІ ст., тема цієї публікації
1
Ефименко А. Очерки истории правобережной Украины … – С. 91; Ее же. История
украинского народа. – С. 220-254; Липинський В. Україна на переломі … – Філадельфія,
1991. – С. 57-59, 81-86, 172; Слабченко М. Є. Господарство гетьманщини … – Т. 1. – С. 17;
Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины … – Т. 1. – Вып. 1. – С. 13-14;
Юркевич В. Еміграція на схід … – К., 1932. – С. 3; Скубицкий Т. К истории крестьянской
войны 1647-1657 гг. // Под марксистско-ленинским знаменем. – 1936. – № 4 (14). – С. 51,
55-56; Феденко П. Історія соціальної та політичної боротьби в Україні. – Львів, 1936. – Ч. 1.
– С. 33-40; Ч. 2. – С. 4; Його ж. Тріумф і катастрофа. Оцінка досягнень і поразки революції
Богдана Хмельницького // Культура і життя. – 1990. – 12, 19 серпня. – С. 6; Історія України.
– Уфа, 1943. – Т. 1. – С. 274-276.
2
Новицький І. Начерк історії селянської верстви в правобічній Україні ХV – ХVІІІ вв.
// Руська історична бібліотека. – Львів, 1901. – Т. 21. – Ч. 1: Розвідки про селянство на
Україні-Руси в ХV – ХVІІІ ст. – С. 94, 112; Каманин И. Участие южно-русского населения
в восстании Богдана Хмельницкого // Архив ЮЗР. – К., 1914. – Т. 4. – Ч. 3. – С. ХLVІ-СІ;
Гришко В. До суспільної структури Хмельниччини // В 300-ліття Хмельниччини (16481948). – Мюнхен, 1948. – С. 49, 51, 59; Wojcik Zb. Dzikie pola w ogniu. O kozaczyźnie w
dawniej Rzeczypospolitej. – Warszawa, 1960. – S. 81-150.
3
Франко І. Хмельниччина 1648-1649 років у сучасних віршах. – Львів, 1898. – С. 8-9;
[Антонович В. Б.] Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого // Чтения в
Историческом Обществе Нестора-Летописца. – К., 1899. – Кн. 13. – С. 103; Грушевський М.
Хмельницький і Хмельниччина. Історичний ескіз. – Львів, 1901. – С. 59-60; Його ж. Історія
України-Руси. – Т. 8. – Ч. 3. – С. 9-92; Терлецький О. Історія української держави. – Львів,
1924. – Т. 2. – С. 78, 82, 92-93, 128-129; Фурман И. Освободительная борьба украинского
народа против польского гнета // Молодой большевик. – 1939. – № 12. – С. 58-59;
Крип′якевич І. П. Богдан Хмельницький. – 2-е вид. – С. 124-127; Брайчевський М. Конспект
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продовжує залишатись актуальною. Особливо важливим і складним є її
з’ясування при вивченні визвольних процесів, що відбувалися в окремих
регіонах України.
Вивчення джерельної бази засвідчило про багатовекторну, передусім
антифеодальну,
антипольську,
антикатолицьку,
антиєврейську
спрямованість визвольного руху 1648-1652 рр. у Волинському
воєводстві. У повстанських акціях простежувався взаємозв’язок
національних і соціально-економічних мотивів. Виходячи із змісту
актових документів, переважна більшість революційних виступів, що
були оскаржені в судовому порядку, мали антифеодальний характер.
Серед суто антифеодальних домінували акції, спрямовані проти
феодальної власності (захоплення і розподіл шляхетського майна,
розгром фільварків і дворів, захоплення земельних і лісних угідь),
повинностей (відмова від сплати податків і зборів, знищення
документів), життя і здоров’я представників пануючої верстви (побиття,
вбивства), особистої залежності (покозачення, переселення) тощо.
Дві третини повстанських виступів, спрямованих проти шляхетської
власності були зв’язані із захопленням і наступним розподілом рухомого
майна між учасниками (більше 75 відсотків всіх проаналізованих
виступів). Понад чверть з них повстанці завершували знищенням
нерухомого майна (26,2 %) (див. табл. 1). Типовою для цієї категорії
була акція в с. Дроздні Луцького повіту, учасники якої пограбували
маєток О. Гулевича, майно “меж собе поделили”, спалили господарський
двір “и кола не оставили”1. Жителі Рівного, Колоденки, Житина,
Бармаків, Ільїнки напали на маєток у с. Городок з метою заволодіння
шляхетським майном2. Так, покозачені селяни з частини Лінево
Володимирського повіту, що належала А. Жабокрицькому, пограбували
співвласника іншої частини цього ж села Я. Гараїна-Полонського, який
переховувався в лісі у жовтні 1648 р.3 Аналогічно в Туропинському лісі
повстанці з Болбів цього ж повіту пограбували шляхтянку-втікачку
Г. Смітковську4. Осівські і курчицькі заворушники пограбували, а потім
убили шляхетське подружжя Трушинських5. Оскільки переважна
більшість нападів на шляхетські маєтки здійснювалася в час найвищого
піднесення визвольної боротьби восени 1648 р., коли з них повтікала
переважна більшість власників і орендарів, скаржники могли лише за
переказами свідків відтворювати реальні події. Зміст актових матеріалів
створює враження, що у Клевані, Дубно, багатьох інших містах і селах
воєводства до захоплення майна підштовхувала відсутність маєткової й
орендарської шляхти6. Крім того, слід нагадати, що особливістю
шляхетських скарг є те, що вони оскаржують дії підданих з інших
1
Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов,
состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе (далі – Архив
ЮЗР). – К., 1914. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 47-51, 562-564.
2
Там само. – С. 116-117.
3
Там само. – С. 573-575.
4
Там само. – С. 65-71, 432 (ІХ, Х), 723-724.
5
Там само. – С. 741-742, 630-634.
6
Там само. – С. 265-267, 394-395.
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маєтків з виразною метою щодо отримання компенсації за понесені
збитки від їх власників-сусідів. Але інформація про боротьбу підданих
самих скаржників та волинських магнатів вкрай бідна. Про пограбування
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своїх маєтків скаржилися переважно орендарі1. Так, орендар маєтків
Я. Гулевича, С. Морштин скаржився на повстанців з Печихвостів,
Стрільча, Матова Луцького повіту, які спустошили комори і поля після
його втечі2. Я. Масальський твердив про пограбування селянами маєтку
С. Корецького в Молодькові, що перебував у нього в заставі3. Державця
Ляховецької волості Кременецького повіту (вотчини СенютЛяховецьких) шляхтич В. Парульський оскаржив захоплення майна у
фільварках
місцевими
повстанцями4.
Державця
маєтку
В. Станішевського в Чорнижі Луцького повіту В. Масальський оцінив на
10 тис. зл. матеріальні збитки, завдані захопленням і поділом майна під
час селянського виступу5. Орендар маєтку К. Богуцького в Корабліщах
цього ж повіту С. Щепанський скаржився на селян за пограбування ними
господарського двору6. Можливо, що поряд з бажанням добитися
судового рішення про компенсацію збитків безпосередніми учасниками
подій, відносно активне оскарження орендарями дій своїх тимчасових
підданих було зв’язане також з намаганням уникнути виконання
договірних умов з орендодавцями. Про ситуацію в селах чи їх частинах,
що належали самим скаржникам, частково проливають світло зустрічні
шляхетські судові скарги. Наприклад, у відповідь на оскарження
повстанської акції 1648 р., здійсненої в частині с. Більче Луцького
повіту, що належала шляхтичам Пчолкам-Вільчопольським, співвласник
села Сасиновський невідкладно подав зустрічну судову скаргу про
пограбування його майна підданими сусідів скаржників7. Не менш
оперативно прореагували пп. Коритинські на звинувачення співвласниці
Надчичів Луцького повіту С. Братковської щодо пограбування її майна
підданими частини села, що належала цим шляхтичам8. На скаргу
П. Попеля про напад бутятицьких селян на маєток у Русовичах
аналогічно відповів М. Мешковський, оскарживши спустошення
підданими скаржника свого двору в Бутятичах Володимирського повіту9.
Тотожне взаємооскарження дій підданих здійснили співвласники частин
у Клюску і Вербої цього ж повіту10. Організаторами і натхненниками
захоплення шляхетського майна нерідко виступали представники
духівництва і шляхти – учасники революційного руху. Серед інших
документів звертає на себе увагу скарга одного із організаторів
козацьких спустошень шляхетських маєтків на Кременеччині восени
1648 р., ігумена Милецького монастиря Ісайї Грушевського про збитки,
1

Там само. – С. 88-90, 177-179, 258, 519.
Там само. – С. 239-240.
Там само. – С. 569-571.
4
Там само. – С. 258-259.
5
Там само. – С. 205-206.
6
Там само. – С. 197-198.
7
Там само. – С. 605 (скарга від 21.08.1651 р.; зустрічна скарга – від 09.09.1651 р.).
8
Там само. – С. 331 (ІІ, ІІІ) (скарга від 20.09.1649 р.; зустрічна скарга – від
30.10.1649 р.).
9
Там само. – С. 483 (V), 542 (прим.) (скарга від 20.07.1650 р.; зустрічна скарга – від
25.02.1651 р.).
10
Там само. – С. 244-245, 378 (ІІ), 564 (І), 631 (Х).
2
3
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завдані козаками монастирським маєтностям та ухиляння від виконання
кременецьким підстаростою М. Єловецьким духовної обітниці щодо
підтримки цього православного центру1. Складається враження, що
скаржник намагався таким чином реабілітуватися за свої недавні вчинки.
Випадок ініціювання захоплення шляхетського майна старостинською
владою трапився в Турійській волості Володимирського повіту2. Із 103
досліджених фактів захоплення і розподілу шляхетського майна
волинськими повстанцями, 54 були здійснені під час суто селянських
виступів. Ще у 26 випадках селяни діяли спільно з міщанами, а у 12 – з
козаками. Два документи засвідчили про захоплення і поділ майна в
маєтках під час селянсько-міщансько-козацьких акцій. З’ясовано також,
що аналогічні дії були характерні для 8 виключно міщанських виступів.
При цьому, розгром фільварків і шляхетських дворів супроводжував 19
селянських, 7 селянсько-міщанських, 6 селянсько-козацьких, 2
селянсько-міщансько-козацьких та одну суто міщанську акцію (див.
табл. 1). Документально простежується також тенденція до навмисного
руйнівного спрямування повстанських дій та злісного шкідництва.
Зокрема, гощанські повстанці після розгрому Симонівського маєтку
навмисно спустили ставок3. Жителі Кременця і Запоточчя спалили
Шепетин і спустили став4. У с. Немовичах повстанці спалили двір
М. Радзинського5. Загін, що повертався з-під Берестечка, зруйнував
греблю, спустив ставок, затопив сінокоси, вирубав дерева, розорив
пасіку в с. Богурині6. Подібне вчинили селяни Токарева7. Ймовірно, що
саме на підставі подібних дій, А. Кисіль оцінив тодішню боротьбу, як
“жахливу” війну8.
Про захоплення земельної власності, лісових угідь, знищення
межових знаків засвідчує лише 11 документів (8 % усіх досліджених
виступів). У них ідеться про знищення межових знаків річицькими
селянами між сс. Руднею і Нечиговкою, перепідпорядкування земельних
володінь у Городку, маєтностей у сс. Лукові, Суську, Петрашевичах,
вирубування лісових масивів9. Такі дії джерела зафіксували під час 6
селянських, 4 селянсько-міщанських виступів та одному селянськокозацько-міщанському (див. табл. 1). Очевидно, що джерельна база лише
частково відобразила цю спрямованість боротьби. Тим часом у період
розгортання визвольного руху мала б повсюдно виникнути підстава для
селянських претензій на феодальні землеволодіння.
Що стосується виступів, під час яких виразно виступала тенденція до
відмови від виконання підданими шляхти феодальних повинностей, то ці
мотиви більш-менш однозначно виявлялися у 48 випадках, що складали
1

Там само. – С. 263.
Там само. – С. 63-64.
3
Там само. – С. 433-435.
4
Там само. – С. 360-362.
5
Там само. – С. 438-440, 451 (ІІІ, ІV).
6
Там само. – С. 758-759.
7
Там само. – С. 753-754.
8
Липинський В. Україна на переломі ... – С. 93-94.
9
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 165-166, 175-177, 343-345, 435 (ІІ).
2
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35 відсотків від усіх досліджених революційних акцій. Зокрема, селяни
Чорнижа відмовились від “послушенства” орендарю В. Масальському1.
Аналогічна ситуація склалася в Городниці, Твориничах, Божкевичах,
Косареві, Мошкові, Олібові, Перемиловці, Сатієві, Радові, Дядьковичах
та інших селах воєводства2. Безсумнівно, що документально зафіксовані
випадки масових покозачень також були зв’язані, передусім, з відмовою
від виконання феодальних повинностей. Як відомо, соціальним
стимулятором для селянства і містечкового міщанства був “козацький
ідеал”, що формувався під впливом уявлень про козацтво як верству,
вільну від обов’язків перед шляхтою і польською державою. Кожний
третій досліджений виступ супроводжувався поголовним покозаченням
(32,8 відсотка всіх акцій). Диференціювання 48 вивчених акцій,
спрямованих, передусім, проти феодальних повинностей, показало, що
39 з них були суто селянськими, 1 – міщансько-селянська, 1 – селянськокозацька, 3 – селянсько-міщансько-козацькі, 4 – міщанські (містечкові)
(див. табл. 1). Як твердив у своїй скарзі шляхтич Я. Скіпор, “хлопы
панские, по селах будучии тое надеи, же уже панове по своих кондициях
и над ними не будуть панувати”3. Виходячи із спостережень цього
шляхтича та особливостей розвитку визвольного процесу 1648-1649 рр.
у воєводстві, важко припустити ймовірність виконання феодальних
повинностей селянами краю до весни 1650 р. Зокрема, скарга
С. Трешковського свідчить, що до часу ратифікації Зборівської угоди
Сеймом Речі Посполитої, тобто до січня 1650 р. шляхта не мала доступу
до своїх володінь через розмах визвольної боротьби4. Ті представники
шляхетського середовища, котрі залишилися на місцях, подібно до вже
згадуваного
М. Колусовського,
здебільшого
переховувались,
намагаючись здобути кусень хліба5. За таких обставин, шляхта була
далекою від домагань виконання своїми підданими якихось попередніх
повинностей. Водночас, починаючи з весни 1650 р. до весни 1652 р. у
краї поступово відновлювався дореволюційний ритм соціальноекономічного життя разом із формальними феодальними повинностями.
У скаргах зафіксовано лише декілька випадків знищення
шляхетських документів повстанцями (3,6 % досліджених виступів).
Зокрема, вони, спаливши маєток у Молодькові, знищили документи
орендаря Я. Масальського6. Селяни Романова і Хорлуп “збунтовавшис
всі з козаками и гултайством з Олики до Луцка идучими” захопили там
майно і знищили документи Т. Сосницького7. Після втечі
Р. Городищенського, селяни разом з козаками восени 1648 р.
пограбували його маєток і знищили документи8. Загін повстанців з
Острога, Хорова нападав на маєтки Єловецького в Оженіні, Плоскому,
1

Там само. – С. 88-90.
Там само. – С. 112-113, 115, 519 (ІV), 631 (ІХ).
3
Там само. – С. 241-244, С. 519 (ІV).
4
Там само. – С. 212-215.
5
Там само. – С. 371-372.
6
Там само. – С. 569-571.
7
Там само. – С. 329-330.
8
Там само. – С. 108.
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Стадниках Луцького повіту і нищив документи . Знищили документи
подружжя Трушинських також курчицькі та осівські повстанці2. Так
само в Богушах, Витковичах, Княжому цього ж повіту були знищені
документи шляхтичів Вітвинських3. Про знищення документів
кн. В.-Д. Заславського, А. Киселя та інших шляхтичів козаками у
Гощанському монастирі бідкався у своїй довгій заяві чернігівський
граничний коморник П. Верещака, який здав їх на зберігання після втечі
на Волинь влітку 1648 р4. Ймовірно, що обмежена кількість таких дій
повстанців була обумовлена не стільки їх недостатньою
цілеспрямованістю, скільки застосуванням шляхтою відповідних
схоронних заходів у зв’язку з особливою цінністю для неї цих
документів.
Порівняно невелика кількість революційних акцій, відображених у
досліджених актових документах, супроводжувалась побиттям чи
вбивствами шляхтичів – відповідно 8,7 і 13,1 відсотка (див. табл. 1).
Можливо, що це було зв’язане із відсутністю шляхти у маєтках через
втечі на захід, залучення однієї її частини до військових формувань Речі
Посполитої, надвірних і повітових корогв, посполитого рушення
воєводства, а іншої – до української армії, повстанських загонів тощо.
Досить часто про місце перебування шляхтичів тривалий час не знало
навіть найближче оточення. Так, згідно зі скаргою брацлавського
каштеляна Г. Стемпковського, йому тільки в лютому 1650 р. стало
відомо, що колишній регент володимирської ґродської канцелярії (а
згодом секретар скаржника) Павло Тетеря, який зник у 1648 р., не
передавши своєму патрону ділових документів, насправді приєднався до
козацького війська5, щоб зробити там стрімку і блискучу кар’єру. Разом
з цим, документи свідчать про тотальне переслідування тих шляхетських
представників, котрі залишилися, але не примкнули до повстанців.
Наприклад, уже згадувану Г. Смітковську було побито, а її сина вбито в
лісі поблизу с. Болби Володимирського повіту6. Радовичівські селяни
вбили сім′ю Калусовських7. Сім′я литовижського пана була знищена
міщанами8. Жителі Луцька побили шляхтича А. Недобильського, його
слуг та Я. Короховського9. Гощанські повстанці вбили С. Яблонську10.
Розправи над шляхетськими посіпаками було вчинено у Більче,
В. Гнойниці, Новосілках, Пожарках, Тинному, Яблонному, Литовижі,
Вербої та інших селах11. Із 30 вивчених випадків фізичних розправ над
1

Там само. – С. 122-124.
Там само. – С. 741-721.
Там само. – С. 419-423.
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10
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Там само. – С. 244-245, 419-423, 438-440, 451 (ІІІ-ІV), 474, 533-536, 537-538, 593 (ІІ),
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шляхтою, 16 було вчинено під час суто селянських, 6 – міщанських, 3 –
селянсько-козацьких акцій. Ознайомлення з обставинами цих
повстанських дійств підтвердило об’єктивність твердження скаржника
М. Улятовського про “заядлую злость хлопскую”1.
У ряді випадків волиняни намагались уникнути повернення в систему
попередніх феодальних відносин шляхом переселення в інші регіони
України. Перші ознаки масового переселенського руху в роки
Національної революції з’явилися одночасно з відходом українського
війська із західного регіону наприкінці 1648 р. Наприклад, тоді група
селян і міщан Володимира й Острівця “посмаковавши собе сваволю
козацкую, з жонами, детями и зо всем домовством своим з козаками на
Украину пошли”2. А повстанці з Пожарок Луцького повіту повбивали
панських слуг і челядників, присланих у маєток державцями
Закревськими, а після цього розійшлись в різні боки. Одні – по сусідніх
маєтках, інші подалися на схід України3. У Звягельській волості чимало
повстанців із сім’ями відійшли на Київщину після штурму і підпалу
Звягеля польськими військами в червні 1649 р. Згодом, після підписання
Зборівського договору, нова хвиля масових переселень майже
обезлюднила цю частину Волині4.
Поряд з антифеодальним, чітко простежувалось антипольське
спрямування визвольного процесу у воєводстві. Незважаючи на участь в
ньому значної частини волинської шляхти, боротьба проти всього
шляхетського середовища здебільшого сприймалася повсталим
селянством і міщанством як опір політичній і економічній системі Речі
Посполитої, польсько-литовському колоніальному пануванню. Поряд з
відомими соціально-економічними суперечностями, що роздвоїли
волинян у різні табори, чималу роль у цьому відіграло й те, що
переважна більшість маєткової шляхти офіційно зайняла антиукраїнську
позицію в час найвищого піднесення народної боротьби. Ця частина
шляхти, яка, в силу свого землевласницького становища, мала
безпосередні взаємини з селянською і містечковою масою, не пішла далі
висновків свого неформального лідера, українця-сенатора А. Киселя:
“Коли всі хлопи проти шляхетського стану збунтувалися, розум
підказує, щоб також вся шляхта протиставлялася озброєному люду”5.
Через ці особливості та вже неодноразово підкреслювану специфічність
опрацьованих актових документів, однозначні антипольські мотиви
вдалося простежити лише в кожному десятому революційному виступі
волинян (9,5 % усіх досліджених виступів).
Побиття і вбивства поляків зафіксовано в актових матеріалах про 11
акцій волинян, що складають 8 відсотків від їх загальної кількості.
Антипольські настрої місцевих повстанців, поряд з антикатолицькими,
1
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антиуніатськими, антиєврейськими, яскраво проявилися у свідченнях
допитуваних у Горохові учасників загону С. Гірича. Як призналися
Я. Швець та І. Павлович, ватажок націлював повстанців на знищення
поляків, ксьондзів, євреїв та особисто вбив кількох осіб польського
походження1. Клеванські міщани під час пограбувань будинків
шляхтичів-поляків, “што раз з натрастаня мовечи: ... нехай и наметка
лядская не будет...”2 Лучани-шляхтичі при побитті А. Недобильського і
його слуг влітку 1649 р. вигукували: “...бийте ляхов поганских, тепер
час маете”3. Побиття і пограбування Я. Добринського в Білашеві
Володимирського повіту наприкінці жовтня 1650 р. розпочалося з
вигуку рокитнянського священика: “...он лях едет! Биймо его поганского
сына!”4 Разом з цим, масштаби польських етнічних втрат на Волині не
варто перебільшувати. Оскільки влітку – на початку осені 1648 р. під
впливом загальної паніки відбулася хвиля міграції польського етнічного
елементу на захід, більшість не дуже численної етнічно польської
частини панівної верстви краю та міщан подалася переважно в Польщу.
А боротьба з тими, хто лишився, зміцнюючи контрреволюційні сили,
перетворила Волинь у арену жорстокої і кровопролитної звитяги
української нації проти поневолювачів. Вона не могла набрати інших
форм та вестися іншими методами, адже їх не практикувала націяпоневолювач. Натомість, форми й методи контрреволюційної боротьби
польських імперських сил спровокували такий же варварський
український відгук. Як не дивно, але найточніше виразив спонукальні
мотиви крайніх меж насильницьких аспектів українского національного
руху найбільш лояльний до Польщі представник литовської феодальної
еліти, тодішній канцлер А.-С. Радзивілл: “Хоч в інших монархіях
відбувалися великі повстання, як нещодавно в Неаполі і в Франції, але ще
ніколи не було такого жорстокого, як у нас, бо ніхто не гнобить
підданих сильніше, ніж наша Польща”5.
Безсумнівно, що саме антипольські насторої підштовхували волинян
до збройних виступів проти жовнірських і найманських формувань.
Незважаючи на вже відзначувані особливості актових матеріалів, у них
відобразилися чотири антижовнірські акції у воєводстві. Зокрема,
сільські повстанці Милостова і Плоского Луцького повіту у вересні
1648 р. розгромили жовнірський загін, який втікав з-під Пилявців6.
Антижовнірські й антинайманські акції в Колках, Крилові, Горохові
вже розглядалися в різних частинах даної роботи. Принагідно варто
звернути увагу, що за дивовижним переплетінням обставин, одним з
учасників допиту покозачених повстанців загону С. Гірича, драгунський
капітан Габріель Громадський у лютому 1649 р. разом з багатьма
1
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місцевими міщанами та “немалою купою дракгании и люду посполитого
арматных снат умыслне на то юж приготованих...” напали на польську
корогву і змусили її відступити від Горохова1. Цей приклад виразно
засвідчує про нутруюче невдоволення польським пануванням у краї
навіть серед тих українців, котрі тимчасово перебували в польському
таборі.
Проти польського права були спрямовані фактично всі без винятку
революційні виступи, відображені в актових матеріалах. Принаймні
виходячи з рішень місцевих судів та Люблінського трибуналу
протиправними вважалися навіть згадувані шляхетські наїзди
досліджуваних часів. Однак свідомий опір польському праву та
наголошення повстанцями на його невизнанні, зафіксували тільки
декілька скаржників (див. табл. 1). Показовою в цьому відношенні була
скарга державці Литовижа Володимирського повіту від 19.07.1650 р., у
якій підкреслювалося, що під час збройного виступу місцеві міщани,
керовані священиками, заявили його слугам: “... нехай ваш бисов пан не
до польского права, але до пана Хмелницкого нас позывает, бо мы се
права лядзкого не боимо”2.
Антипольське спрямування мали й антикатолицькі виступи. Так,
напад на луцького ксьондза-домініканця супроводжувався вигуками:
“бий, забий ляха”3. Акції проти католицької церкви завершувалися
захопленням церковного майна (10,6 % усіх виступів), знищенням
церковних, монастирських споруд (4,4 %), розгромом фільварків (3,6 %),
побиттям і вбивствами служителів культу (4,4 %) (див. табл. 1). Зокрема,
під час жовтневого (1648 р.) нападу березолупських селян було
пограбовано Затурецький костел, вбито ксьондза4. Наслідуючи приклад
сусідів, місцеві повстанці розгромили церковні споруди Затурецького
костелу, вбили двох ксьондзів, захопили решту майна, викинули мертвих
католиків із гробівців. У 1649 р. було спустошено фільварок цього
костелу5. Захоплення церковного майна, побиття ксьондзів, монахів
відбулося у Задибах, Теремному, Лищах, Дивині, Угринові та інших
селах і містечках6. Антикатолицький виступ у Ковелі об`єднав усі
прошарки українських міщан. Його учасники “розним те ж католикам
злости розмаитые выражали, до вере своее приневоляли так католиков,
яко и жидов позосталых... топили”7. Особливого розмаху набрав
антикатолицький рух луцьких міщан, керований Ф. Липкою. Восени
1648 р. повстанці захопили церковні фільварки в Новому Ставі,
Німецькому, Лищах, пограбували бернардинський костел, кафедральний
собор, монастир, єзуїтську колегію та інші католицькі об`єкти,
підірвавши цим опору католицтва в центрі Волині8. У південно-західній
1
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частині воєводства жорстоку боротьбу проти католицької церкви вели
повстанці загону С. Гірича. Як свідчать актові матеріали, вони
пограбували горохівський, стоянівський, литовижський костели, вбили
стоянівського плебана, викидали кістки похованих католиків з гробівців,
сплюндрували греко-католицькі церкви в Іваничах, Біличах, Грибовичах,
переслідуючи уніатських священиків під час рейдів у Володимирському
повіті1. Антикатолицькі акції мали не лише релігійно-конфесійне
спрямування. У них відобразилося невдоволення волинян багатствами
католицької церкви, прагнення ліквідувати церковне фільваркове
землеволодіння та ідеологічну опору польського панування в краї.
Антиєврейські акції не набрали розмаху через втечу більшості
представників цієї етнічної групи ще на початку Національної революції.
Волинським єврейським хроністом Н. Ганновером підтверджено масові
втечі тодішніх євреїв2. Захоплення єврейського майна, побиття, вбивства
євреїв супроводжували понад 7 відсотків виступів, зафіксованих у
актових матеріалах. Так, у с. Молодкові, у липні 1648 р., поряд зі
спустошенням орендарського фільварку, повстанці побили євреїв3. Тоді
ж було вбито єврея-орендаря у м. Базалії4. Чеховські і кльосовські
селяни в серпні 1648 р. напали на євреїв, захопили їхнє майно, втопили
14 єврейок5. Повстанці з Горохова-Стоянова поєднували антипольську
боротьбу із побиттям і пограбуванням євреїв6. Луцькі євреї,
передбачаючи можливу розправу, втекли з міста на початку липневого
(1649 р.) міщанського виступу7. У с. Фалемичах селяни вбили урядника
єврея-орендаря, захопивши майно8. Конюх І. Сололай із с. Новосілок у
1651 р. побив євреїв, котрі поверталися після втечі9. Антиєврейське
спрямування боротьби, підкреслене у літопису Самовидця10, не
базувалося виключно на етнічній основі. Її підґрунтям були, передусім,
політичні та соціально-економічні мотиви. Жорстокість до євреїв
викликана тим, що вони під час визвольних подій здебільшого
перебували в таборі ворогів української нації. Лише цим могла
мотивуватися вимога Б. Хмельницького під час підписання Зборівського
договору: “жиди з усієї України нехай виступають”11. Привертають
увагу випадки проведення жорстоких акцій проти іудеїв представниками
єврейської меншини. Так, у березні 1649 р., дубенським магістратом
було засуджено єврея Лейбу (вихрещеного козаками як Олександра) за
1

Там само. – С. 316-320.
Богдан Хмельницкий. Летопись еврея-современника, Натана Ганновера, о событиях
1648-1652 годов в Малороссии вообще и о судьбе своих единоверцев в особенности.
Перевод С. Манделькерна. – Одесса, 1878. – С. 16, 32-34, 39, 53.
3
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 569-571.
4
Там само. – С. 100-105.
5
Там само. – С. 24-26.
6
Там само. – С. 316-320.
7
Там само. – С. 307-311.
8
Там само. – С. 237-238.
9
Там само. – С. 293 (ІІ), 631 (VІІ).
10
Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 45-47.
11
Цит. за: Костомаров М. Исторические монографии и исследования: Богдан
Хмельницкий. – СПб., 1870. – Т. 9 (1). – С. 264.
2
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вбивство базалійського єврея-орендаря Мейєра та спільні з іншими
євреями грабежі1. Дещо раніше, цей же єврей притягувався до
відповідальності за привласнення майна шляхтича, який втікав з-під
Пилявець2. Аналіз джерельної бази відкидає історіографічні вигадки про
величезні кількісні втрати єврейства Волині3. Вони могли коливатися в
межах 1-2 тисяч осіб. Адже більшість волинського єврейства разом із
шляхтою, заполонила галицькі (Броди, Львів) та польські міста. Броди і
Львів не захоплювалися українською армією, з них було взято
контрибуцію. Отже, подібно до української та польської шляхти,
переслідувань
зазнали
лише
ті
представники
єврейського
експлуататорського прошарку, котрі залишалися на місцях до середини
1649 р.4 Таких було небагато. Інакше неможливо було б пояснити факти
повернення євреїв на Волинь, починаючи з другої половини 1649 р.,
наявність судових скарг від представників єврейських общин, судові
переслідування окремих учасників антиєврейських акцій. Єврейство на
Волині невдовзі знову стало помітною частиною населення. Без
збереження великої кількості євреїв, раніше вкорінених у краї, таке
швидке відновлення питомої ваги цієї етнічної групи тут було б
неможливим.
У цілому щойно висвітлені результати аналізу волинських актових
матеріалів співпадають з найновішими узагальненнями В. Смолія і
В. Степанкова щодо основних напрямів визвольної боротьби в Україні
часів Національної революції5. Обґрунтоване припущення про повсюдне
домінування антипольського, антикатолицького й антифеодального
напрямів народного руху дає додаткові докази єдності й нерозривності
волинського регіонального й загальноукраїнського визвольного процесу
середини ХVІІ ст. Крім того, з’ясування основних векторів
революційних дій, що стали об’єктивним відображенням завдань
тодішнього народного руху, впритул наблизило до відповіді на складне
наукове питання про характер і тип досліджуваної революції. Як відомо,
у історіографії стало традиційним визначення характеру революцій,
виходячи із завдань, які вони розв’язували, та втілювалися основними
учасниками. Оскільки в ході досліджуваних подій виразно проявилося
декілька зазначених напрямів українського руху, для правильної
відповіді на поставлене питання суттєве значення мало виявлення
істориками реального співвідношення між ними, передусім, з’ясування
місця національного і соціального – найбільш об’єктивних і незалежних
від свідомості людей аспектів суспільного розвитку. Історіографічний
огляд показує, що дослідники, залежно від їхньої належності до певних
1

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 100-106.
Там само. – С. 99.
3
Згідно з Н. Ганновером, у Полонному загинуло 10 тис., Старокостянтинові – 3 тис.,
Дубно – понад 1 тис. євреїв.
4
Сисин Ф. Євреї та повстання Богдана Хмельницького // Марра mundi: Збірник
наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів; Київ;
Нью-Йорк, 1996. – С. 481-484.
5
Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст. – К., 1999. –
С. 92-93.
2
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течій і шкіл, висловлювали різні, нерідко діаметрально протилежні
твердження. Вкрай політизована марксистська теорія догматично
розглядала співвідношення цих понять у дусі вульгарної соціології,
стверджуючи про фатальну первинність соціально-економічних і
вторинність національних факторів та про абсолютну залежність
національного від соціального. Це породило у вітчизняній науці стійку
тенденцію недооцінки, нівелювання національного і релігійного
напрямів визвольної боротьби середини ХVІІ ст., що не подолана до
кінця й понині. Більше того: згодом істориками було ще й кардинально
спотворено тодішні українські національні завдання; їх було зведено до
вигаданої мрії об’єднати Україну з Московським царством.
Прихильники націонал-радикальних політичних позицій і течій у
історичній науці аксіоматично віддавали пріоритет національному як
першооснові розвитку суспільства, а соціальне в ньому виступало як
третьорядний, несуттєвий аспект. Звідси виростало нівелювання
соціального зрізу боротьби, незважаючи на вперті джерельні докази його
суттєвого впливу на розвиток досліджуваних подій. Варто визнати, що
значна трудність і складність дослідження етнонаціональносоціальних
аспектів Національної революції та її своєрідності полягає у виробленні
такого підходу до національного і соціального, що виключав би їх
протистояння чи розчинення одного в одному.
Зокрема, ознайомлення з результатами вищевикладеного аналізу
актових матеріалів без урахування особливостей проаналізованої
частини джерельної бази та впливу головних чинників Національної
революції, може підштовхувати до тенденційних припущень про
соціальну однобокість тодішнього визвольного процесу, створюючи
оманливе враження про досліджувані події як про революцію, передусім,
соціальну. Актові матеріали справді стверджують, що головним змістом
більшості революційних акцій волинян було намагання негайно
ліквідувати існуючі соціально-економічні відносини, здобути особисті
свободи і права на земельну власність. До початку 1650 р. соціальний
аспект залишався найпомітнішою складовою визвольної боротьби в краї.
Вістря соціального руху спрямовувалося проти магнатського й
шляхетського землеволодіння, фільваркових форм господарювання,
феодальної залежності, шляхетських владних важелів. На перших етапах
визвольної боротьби було повністю ліквідовано феодальні відносини. У
випадку закріплення соціальних завоювань, це ознаменувало б
утвердження на Волині нових суспільних порядків. Можливо, що саме
це дало історикам аргументи для тверджень про наявність в Україні
середини ХVІІ ст. ознак соціальної революції1. Слід відзначити також,
що незначна частина волинських повстанців, передусім, зв’язаних з
1
Липинський В. Україна на переломі ... – С. 57-59, 81-86, 172; Його ж. Участь шляхти
... – С. 41, 97, 117, 125, 127, 129, 146, 327; Терлецький О. Історія української держави. –
Львів, 1924. – Т. 2. – С. 78, 82, 92-93, 128-129; Феденко П. Історія соціальної та політичної
боротьби в Україні. – Львів, 1936. – Ч. 1. – С. 33-40; Ч. 2. – С. 4; Його ж. Тріумф і
катастрофа. Оцінка досягнень і поразки революції Богдана Хмельницького // Культура і
життя. – 1990. – 12, 19 серпня. – С. 6.
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шляхтою і козацтвом, увиразнювала дещо інші соціально-економічні
орієнтири, зобов’язуючи навколишніх мешканців виконувати повинності
на користь нових зверхників1. Ймовірно, що в цих випадках проявилося
прагнення змінити персональний склад соціальних визискувачів та
зрівнятися з шляхтою, втілюючи шляхетський національно-соціальний
ідеал. Разом з цим, аналіз джерел засвідчив, що волинські повстанці
усвідомлювали неможливість реалізації своїх соціальних домагань без
ліквідації колоніального панування Речі Посполитої. У зв’язку із
згаданою специфікою шляхетських судових скарг, просякнутих
бажанням добитися відшкодувань понесених збитків чи уникнути
орендних зобов’язань, у них лише частково відобразилися національні
мотиви тодішньої боротьби. Тим часом з’ясування діалектики
визвольного процесу та основних його чинників на основі дослідження
всього комплексу доступних історичних джерел показало, що
розгортання всеохоплюючої визвольної боротьби на Волині без
національного фактора було б неможливим. Переважна більшість
місцевих виступів розгорталася в умовах польської і шляхетської паніки,
викликаної переможним наступом української армії у 1648 р. Оскільки
волинські магнати і чимало маєткової шляхти приєдналися до
польського контрреволюційного табору раніше від розгортання масового
соціального руху в краї і відігравали вже влітку-восени 1648 р. роль не
лише полонізованих манкуртів, а й адептів, ревних прихильників
польського колоніального панування, то навіть у яскраво виражених
соціальних акціях приховувалося національно-визвольне підґрунтя.
Очевидно, що спрямування боротьби як проти польської, так і місцевої,
волинської панівної верстви в конкретно-історичних умовах
стимулювалося
не
тільки
соціальними
завданнями,
а
й
антинаціональною позицією значної її частини, враженої етнічною
маргінальністю та приреченою на військово-політичне співробітництво з
Польщею задля захисту своїх корпоративних і особистих інтересів. Не
менш очевидним є дивовижне лукавство сенатора А. Киселя, з яким він
пояснював своє перебування в антиукраїнському таборі розгортанням
масової антишляхетської боротьби, безбожно перекручуючи дійсні
обставини та ставлячи віз попереду коня. Безперечно, що більшість
соціальних виступів волинян були одночасно й національновизвольними, спрямованими проти тих, хто уособлював у краї польський
колоніальний режим. У свідомості повстанців і в реальній дійсності ці
напрями перепліталися та склали основу загальноукраїнського руху
проти політичної, соціально-економічної, духовно-релігійної системи
Речі Посполитої. Усі існуючі негаразди, суперечності, перешкоди
національного, духовно-релігійного, соціального розвитку невдоволена
більшість (селянство, міщанство, православне духовенство, патріотична
шляхта) пов’язувала з польсько-католицькими чинниками, не
відокремлюючи від них провідну волинську князівсько-панську верхівку
та ведену нею частину шляхти. Якщо відійти від аристократично1

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 151-153, 165-166, 175-177, 343-345.
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снобістського соціологічного моделювання історичної дійсності і
розглядати національне як сукупність явищ суспільного життя,
суб’єктом якого є нації та інтерпретувати соціальне, як одну з підсистем
етнонаціонального, то проблема, що розглядається виглядатиме менш
дискусійно. Як відомо, етнічне завжди інтегрує в собі національні і
соціальні аспекти, що виступають двома іпостасями однієї суті. Жодна з
націй ніде і ніколи не функціонувала поза соціальними суб’єктамигрупами, класами з відповідною соціальною свідомістю, соціальною
структурою. Проаналізовані джерельні матеріали показують, що
відносини між національним і соціальним у роки першої української
революції були досить складними і діалектичними. Помітно їх
ускладнювало існування двох взаємонеприйнятних національних ідеалів
– шляхетського й козацько-міщанського-селянського. Сукупність
тодішніх уявлень про найдосконалішу модель національного розвитку
нерідко розколювала ряди визвольних сил, унеможливлювала
досягнення загальнонаціональної консолідації. Однак перебільшувати
розмаїтість розходжень між національним і соціальним не варто. Інакше
революція середини ХVІІ ст. розглядатиметься виключно як
протиборство двох політичних напрямів – одного, що виступав під
лозунгом соціальної, а іншого – що боровся за втілення національних
завдань. Спроба об’єктивного розгляду та врахування конкретно
історичних обставин показує, що упродовж 1648-1659 рр. на перше
місце виходили національно-визвольні завдання та відповідні їм
антипольський і антикатолицький напрями боротьби. У перший період
революції (1648-1652 рр.) вони були могутніми стимуляторами
соціального руху проти шляхетського ладу і феодалізму, тісно
переплітаючись з ним і утворюючи єдиний загальнонаціональний
революційний потік проти польського панування в Україні і Речі
Посполитій. Для наступного, другого етапу революції (1652-1659 рр.)
національно-визвольні завдання фактично стали єдиним генератором
української революційної енергії, вираженій у боротьбі козацької
України за розширення національних завоювань та об’єднання у своєму
складі західноукраїнських земель. До речі, саме завдяки цьому
загальнонаціональному фактору Волинь до 1659 р. на переставала бути
об’єктом української революції, незважаючи на припинення і
придушення тут визвольних змагань. Без урахування цих особливостей
характер тодішніх подій залишиться незбагненним.
Таким чином, за своїм характером українська революція 16481659 рр. була національно-визвольною. Залежно від характеру
формувався й склад учасників цієї історичної епопеї упродовж обох її
етапів. Вирішальну роль у національно-визвольній революції відіграло
козацтво, селянство, міщанство, духівництво, патріотично налаштована
українська шляхта. Тоді, як соціальна боротьба завершилася у 1652 р.
фактичним знищенням феодальних порядків на Київщині, Брацлавщині,
Чернігівщині та поразкою в західному регіоні України, національновизвольні змагання за українську державність на всіх етнічних
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українських землях тривали до 1659 р., визначивши національновизвольний тип цієї революції1. Не применшуючи ролі соціальної
боротьби між класами і групами населення Волині й України та
суперечностей між зростаючими продуктивними силами і деградуючими
феодальними відносинами, слід все ж констатувати, що в основі
тодішніх подій лежав передусім, глибокий конфлікт української нації з її
тодішніми польськими й литовськими поневолювачами. А сама
революційна боротьба мала призвести до перевороту в житті
українського
народу,
встановлення
національної,
політичної,
економічної незалежності, ліквідації ненависних українцям і гальмівних
для економічного розвитку форм соціального гноблення. Оскільки
визвольний процес був спрямований на глибокі перетворення усіх сторін
національного життя, охопив усі без винятку українські землі, об’єднані
в складі Речі Посполитої, найбільш прийнятним його визначенням має
стати “революція”, що разом із Нідерландською по праву ввійшла до
сомну перших національно-визвольних революцій, відкривши еру
національно-визвольного руху в світовій історії. На мою думку,
поширені сьогодні терміни “визвольна війна”, “національно-визвольна
війна” можуть були відповідними тільки для означення подій другого
періоду Національної революції (1653 – 1659), коли, після придушення
визвольних змагань у західному регіоні та припинення соціальних
бурлінь у козацькій Україні, національно-визвольна боротьба проти
Польщі здійснювалася суто військово-політичними засобами. Як
засвідчує історичний досвід, у ході всіх без винятку національновизвольних революцій поряд з вирішенням глобальних завдань щодо
звільнення від колоніальної залежності і здобуття національної
незалежності вирішувалася ціла гама похідних соціальних завдань, що
стимулювали знищення гальмівних пут колоніалізму в соціальноекономічній сфері.

1
Ярошинський О. Б. Проблема характеру визвольної боротьби 1648-1657 років на
Волині у світлі комплексного дослідження історичних джерел // Перспективи. – 1999. –
№ 3-4 (7-8). – С. 62-68; Його ж. Проблеми міжнаціональних відносин на Волині в 40-50 рр.
ХVІІ ст. // Відродження. – 2000. – № 3. – С. 39-42; Його ж. Характер визвольної боротьби
на Волині у 1648-1657 рр. – К., 2000. – 31 с.
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Матейко Р.М. (Тернопіль)
РОЛЬ ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА”
У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ
МОЛОЧАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
(1904-1914 рр.)
У статті на основі конкретних прикладів і фактів показано роль
галицької “Просвіти” у створенні та дальшому розвитку українського
кооперативного молочарства краю на початку ХХ ст. Розглядаються
також перші кроки практичної діяльності крайового Союзу
господарсько-молочарського в Стрию, його успіхи, проблеми, труднощі.
Культурно-освітнє товариство “Просвіта”, виникнувши на хвилі
піднесення національно-визвольного руху галицького українства, багато
зробило для його духовного відродження, виховання нових поколінь
українських патріотів. Не менша його заслуга у становленні та розвитку
українського кооперативного руху Східної Галичини, складовою
частиною якого стала молочарська кооперація. Ця проблема становить
неабиякий науковий та практично-господарський інтерес. Однак її
дослідження фактично тільки-но розпочалося. Відомі вчені-історики з
української діаспори Ілля Витанович та Андрій Качор лише торкнулися
деяких аспектів діяльності “Просвіти” на ниві українського
кооперативного молочарства1. Не набагато поглибили дану тему
українські дослідники І.Зуляк та Н.Шевченко2. Правда, вони не ставили
перед собою такої мети, висвітлюючи роль галицької “Просвіти” в
економічному розвитку краю. Це великою мірою стосується книжки
просвітнього діяча М.Творидла, яка тільки недавно вийшла в світ3.
Найближча до досліджуваної нами проблеми праця київських істориків
О.Кузьмінця та О.Цапка4. Не обійшовши увагою здобутки галицьких
просвітян в українському кооперативному молочарстві на початку
1
Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць ІсторикоФілософічної секції НТШ. – Нью-Йорк, 1954. – С. 136-137, 150-152; Качор А. Роль
“Просвіти” в економічному розвитку Західної України. – Вінніпег, 1960. – 31 с.; Його ж.
Мужі ідеї і праці. Андрій Палій і Андрій Мудрик творці “Маслосоюзу” і модерної
української молочарської кооперації в Західній Україні. – Вінніпег – Торонто; Клівленд,
1974. – С. 143-151.
2
Зуляк І. Економічна діяльність товариства “Просвіта” (1891-1914 рр.) // Наукові
записки Тернопільського держ. пед. ун-тету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред.
проф. М.М.Алексієвця. – Тернопіль. – 1997. – Вип. VІ. – С. 215-223; Шевченко Н. Роль
“Просвіти” в економічному розвитку Східної Галичини // Наукові зошити іст. ф-ту
Львівського нац. ун-тету ім. І.Франка. – 1999. – № 2. – С. 83-84.
3
Творидло М. П’ятдесятилітна діяльність “Просьвіти” на полі економічнім / Упоряд.,
вст. статті В.Пашука, Ж.Ковби. – Львів: Інст. українознавства ім. І.Крип’якевича НАН
України, 2002. – 98 с.
4
Кузьмінець О.В., Цапко О.М. Діяльність “Просвіт” в галузі кооперації та
господарського виховання українського народу в кінці ХІХ – початку ХХ століть. – К.:
Знання, 1998. – 18 с.
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ХХ ст., вони, однак, обмежилися кількома цікавими прикладами і
фактами.
Таким чином, ця сторінка історії Східної Галичини ще майже не
відображена в науковій літературі. Тому автор робить спробу хоч
частково заповнити існуючу прогалину й ставить перед собою такі
завдання:
показати, як розвивалася та втілювалася в життя ініціатива
стрийської філії “Просвіти” про створення на східногалицьких землях
українського кооперативного молочарства;
з’ясувати, яку роль у цьому процесі відіграли відомі українські
кооператори й просвітяни Є.Олесницький, О.Нижанківський та їхні
побратими;
висвітлити перші кроки діяльності Крайового союзу господарськомолочарського в Стрию, його успіхи та проблеми;
простежити заходи “Просвіти” щодо підвищення продуктивності
молочної худоби східногалицького селянства.
Етапним в історії галицької “Просвіти” став 1891 р., коли було
прийнято її четвертий статут. Цей програмний документ посилив увагу
товариства до економічної сфери життя галицького українства. Його
метою стали “...просвіта і піднесення добробуту руського народу”. Для
реалізації цього завдання визначалися такі найважливіші засоби:
видання популярної літератури українською мовою для сільського та
міського населення;
просвітня та економічна пропаганда усним словом;
створення таких економічно-кооперативних структур, як рільничогосподарські спілки, крамниці, шпихліри тощо;
надання населенню допомоги і порад при покупці насіння, машин,
сільськогосподарських знарядь1.
Виконуючи намічену програму дій, “Просвіта” почала активніше
займатися економічними проблемами краю і, зокрема, розвитком
української молочарської кооперації. Цього вимагало злиденне
становище східногалицького селянства на зламі ХІХ – ХХ ст., його
низький культурний рівень, екстенсивний характер як рільництва, так і
тваринництва, що викликало серйозне занепокоєння передової
української інтелігенції, просвітян. Одним із важливих шляхів
подолання такої глибокої аграрної кризи вони вважали організацію
широкого кооперативного руху, у тому числі й кооперативного
молочарства. Найсприятливіші умови для нього були на галицькому
Підгір’ї, зокрема, у Стрийському та сусідніх з ним повітах.
Ініціатором організації української молочарської кооперації на
східних землях Галичини стала стрийська філія “Просвіти”, яку тоді
очолював визначний громадсько-політичний діяч, відомий адвокат,
обдарований економіст, доктор Євген Олесницький (1860-1917 рр.), а
1
Четвертий статут товариства “Просвіта”. 1891 р. // В кн.: Товариство “Просвіта” у
Львові. Статути / Упоряд., вст. стаття Пашука В. – Львів: Ін-т. українознавства НАНУ,
1999. – С. 47; Пашук В. Статути “Просвіти“ // “Просвіта”: історія та сучасність (1868-1998).
– К., 1998. – С. 21.
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його заступником був парох с. Угерсько, о. Лев Горалевич. Глибоко
проаналізувавши соціально-економічне становище східногалицького
селянства, вони прийшли до висновку, що порятунком для нього може
бути широкий розвиток сільськогосподарської і, зокрема, молочарської
кооперації. А щоб вивчити багатий досвід у цій галузі передових країн
Західної Європи, Є. Олесницький відвідав Німеччину, Голландію і
Данію. Повернувшись додому, він перший раз ставить питання про
створення українського кооперативного молочарства на засіданні
стрийського відділу філії “Просвіти” 17 грудня 1903 р. На цьому
засіданні було ухвалено скликати окрему господарську нараду
українського активу всієї Стрийщини. Така нарада відбулася 6 лютого
1904 р. з участю колишнього молочарського інструктора крайового
виділу Я. Бєдроня та господарського референта товариства “Просвіта” у
Львові О. Гарасевича. Її учасники після жвавої кількагодинної дискусії
прийняли ухвалу.
Ця ухвала стала конкретною програмою практичних дій стрийської
філії “Просвіти” на ниві кооперативного молочарства. На її виконання
розгорнулася широка пропаганда. Керівництво нею взяв у свої руки
Головний відділ товариства “Просвіта” у Львові. Від його імені і на
прохання стрийської філії “Просвіти” в населених пунктах краю з
викладами на молочарські теми виступав господарський референт
О. Гарасевич, який “своєю ідейністю і характерністю здобув собі
правдиву повагу і пошану в українськім громадянстві”1. Вже 7 лютого
1904 р. відбувся його виступ у с.Завадів, а 8 лютого – в Угерську.
Наступні інформаційні заходи О. Гарасевича протягом 13-20 березня
1904 р. відбулися в селах Синевідсько Нижнє, Гірне, Лисятичі, Комарів,
Дашава, Дідушичі Великі, Жулин. Вони дали відчутні практичні
результати. Зокрема, селяни Синевідська Нижнього, уважно вислухавши
промовця, відразу заявили про бажання заснувати молочарську спілку, а
11 із них навіть склали вступні внески. А після закінчення викладу
О.Гарасевича в с. Лисятичі прозвучало: “Справу організациї спілки
указано яко річ хосенну і яко можливу до переведення”. Великий інтерес
до справи кооперативного молочарства виявили понад 140 чол. із
с. Жулин, які зібралися 20 березня 1904 р. у місцевій читальні
товариства “Просвіта”. Через тиждень з цього приводу там відбулася
друга нарада2.
Молочарським справам був присвячений рільничо-економічний курс
для священиків 28-30 вересня 1904 р., організований редакцією журналу
"Економіст" разом з товариством "Сільський господар". Думками та
враженнями про стан молочарських спілок і молочарень у Данії та
Німеччині поділився О. Гарасевич. Про досвід своєї роботи розповів
поляк Ян Бєдронь, який у 1902 р. створив у Західній Галичині
1
Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАУ у Львові),
ф. 348, оп. 1, спр. 223, арк. 44 зв., 45; спр. 225, арк. 2; Говикович А. Почин українського
молочарства (Спомин) // Кооперативне молочарство. – 1937. – Ч. 11. – С. 12.
2
Звіт з діяльности філії Просьвіти в Стрию за час від 11. червня 1903 до 11. мая 1904. –
Львів: Накладом філії “Просьвіти” в Стрию, 1904. – С. 25-27.
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самостійну молочарську спілку. На сторінках органу Крайового
Ревізійного Союзу журналу "Економіст" за 1904 р. появилися цікаві й
корисні для молочарів-практиків статті відомого кооперативного діяча
К.Паньківського "Стоваришеня молочарські і їх значення для селянських
господарств", а також про користь для селян від діяльності
молочарських спілок у селах Рибній під Краковом та у Ряшеві. У цих та
інших публікаціях К.Паньківський заохочував галицьких селян до
оволодіння наукою молочарства, об єднання у молочарські спілки. Ці
питання протягом 1904-1905 рр. на сторінках газети "Діло" неодноразово
піднімали доктор Є.Олесницький та його подвижники.
Активна, здебільшого, теоретична пропаганда серед галицького
українства кооперативного молочарства вимагала на конкретних
прикладах практично проілюструвати його переваги. Тому відділ
стрийської філії “Просвіти” вирішив спочатку заснувати молочарські
спілки в селах Завадові та Угерську як взірцеві для інших. У названих
громадах було практично продемонстровано роботу центрифуги1. Після
тривалої цілеспрямованої підготовки 1 жовтня 1904 р. у с. Завадів
Стрийського повіту при місцевій читальні “Просвіти” почала діяти
перша молочарська спілка, яка була кооперативною не лише за формою,
а й за змістом. Її організував та очолив парох завадівської грекокатолицької церкви, відомий український композитор і диригент, член
відділу стрийської філії “Просвіти” О.Нижанківський. Будучи людиною
напрочуд скромною, він говорив: “Я в першу чергу священик, потім
молочар, а у вільних хвилинах – музика”2.
Завадівська молочарня, як і планувалося, стала прикладом для інших
сіл та цілої Східної Галичини. Через кілька місяців, 23 січня 1905 р.
завдяки зусиллям стрийської повітової філії “Просвіти” і, зокрема її
члена о. Остапа Нижанківського така спілка виникла в Угерську. Її
очолила управа в складі о. Льва Горалевича, голови відділу читальні
“Просвіта” та її делегатів Дмитра Курила та Івана Рудого3. Друга
молочарська спілка, як і перша, розгорнула успішну роботу. Їх продукція
не тільки відзначалася високою якістю, а й була значно дешевшою
порівняно із закордонною.
Новими здобутками стрийської філії “Просвіти” стало створення
молочарських спілок у с. Лисятичі на Стрийщині та в Тейсарові
Жидачівського повіту в лютому-березні 1905 р.4 Все настійливішою
ставала необхідність керівництва їх роботою, популяризації
нагромадженого ними досвіду. Це питання стояло на порядку денному
засідання стрийської філії “Просвіти” 10 серпня 1905 р. Було ухвалено
провести спеціальну нараду українських молочарів краю, яка й відбулася
в Стрию 24 серпня 1905 р. Із вступним словом на ній виступив голова
1

Там само. – С. 27-28.
Качор А. Батьки й піонери українського кооперативного молочарства // Календар
Українського Народного Союзу. – 1965. – Б .р. і м. в. – С. 153.
3
Там само. – С. 43.
4
Звіт з дїяльности філії Просьвіти в Стрию за час від 11. мая 1904 до 11. мая 1906. –
Львів: Накладом філії “Просьвіти” в Стрию, 1906. – С. 44-45.
2
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стрийської філії “Просвіти”, доктор Є. Олесницький. Тема реферату
о. О. Нижанківського була такою “Про молочарські спілки взагалі з
особенним узглядненєм промислу молочарского в Данії і суміжних
державах”. Отець Л. Горалевич висвітлив проблему “Чи можливий є
Союз Молочарських спілок і як його заложити”. На його пропозицію
нарада вирішила об’єднати існуючі тоді молочарські спілки в єдиний
Союз при Стрийській філії “Просвіти”. До його управи було обрано
доктора Є.Олесницького, о. О. Нижанківського, о. Л.Горалевича,
о. С. Борячка і власника молочарні в с. Мишин Коломийського повіту
В. Павлюка1. Отцеві Л. Горалевичу було доручено підготувати статут
цього Союзу. Офіційно він розпочав свою діяльність 7 вересня 1905 р.
під назвою Союз руських (себто українських) молочарських спілок2. Їх
було при місцевих читальнях “Просвіти” тоді 7. Програма діяльності
новоствореного Союзу включала такі найважливіші напрями:
1) організація, інструктування та перевірка спілок;
2) утримання складу молочарських машин і приладів;
3) торгівля маслом у краю і за кордоном;
4) турбота про фаховий вишкіл молочарів;
5) видання друкованих матеріалів для потреб спілкових
молочарень;
6) представлення інтересів молочарських спілок перед крайовою
владою та іншими господарськими товариствами3.
Реалізація цієї програми дала відчутні позитивні результати.
Українське кооперативне молочарство поступово набирало сили. Якщо в
1906 р. діяло 16 молочарських спілок, то наступного року їх число
зросло до 20. Вони переробили майже 2 млн. літрів молока проти 0,52
млн. літрів у 1905 р. А виробництво масла збільшилося з майже 13 т в
1905 р. до 77 т в 1907 р.4 Підвівши підсумки першого року діяльності
Союзу руських молочарських спілок один із його творців та лідерів
о. Л.Горалевич відзначив: “Гарні успіхи наших союзних спілок повинні
бути потягаючим приміром і заохотою для многих патріотів, які ще доси
лякають ся чи надумуються закладати молочарські спілки. Се не є
якийсь непевний експеримент, але справа, яку вже на нашім галицькім
ґрунті випробувано, і яка приносить безпечний хосен. Грошевих вкладів
на перше урядженє багато не треба, а різико майже виключене, скоро
поступаєсь оглядно, а дїла пильнує ся совісно”5.
Перші успіхи української кооперації, досягнуті переважно
аматорами-патріотами, засвідчили про її великі потенційні можливості.
1

Там само.
ЦДІАУ у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 225, арк. 3 зв., 4, 4 зв.
3
Павликовський Ю. Нарис розвитку української молочарської кооперації в Галичині //
Кооперативна республіка. – 1933. – Ч. 1. – С. 21.
4
Звіт з дїяльности і розвою молочарських спілок і руханкове замкненє Краєвого Союза
господарсько-молочарського. Стоваришеня зареєстрованого з обмеженою порукою в
Стрию за рік 1910. – Стрий, 1911. – С. 2; Жук А. Українська кооперація в Галичині. – Київ;
Львів, 1913. – С. 49.
5
Горалевич Л. З нашого молочарського руху (Допись зі Срийщини) // Діло. – 1906. – 16
(29) грудня.
2
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А для їх реалізації необхідні були кваліфіковані спеціалісти, фахова
централь. Тому вже 26 вересня 1907 р. Союз руських молочарських
спілок із відділу стрийської філії товариства "Просвіта" перетворився на
самостійну статутну організацію Крайовий Союз господарськомолочарський в Стрию. Швидке реформування Союзу було зумовлене
ще й тим, що поляки, вбачаючи небезпеку з боку організованого
українського молочарства, почали активно створювати свої молочарні,
але під опікою Патронату при Крайовому Виділі (виконавчому органі
Галицького сейму). Спокусливі умови Патронату схилили багатьох
українських господарників та просвітян до підтримки його акції.
Зокрема, серед прихильників Патронату був священик із с. Вишатичі
біля о. А.Захарясевич.
Прихильники Патронату, у якому панували поляки, за деякими
зовнішніми вигодами не бачили, чи не хотіли бачити великої небезпеки
для українського кооперативного молочарства. Тому о. Л. Горалевич
піддав їх гострій, але справедливій критиці, рішуче відкинувши всі
наведені ними мотиви. Він з усією відповідальністю заявив: “Наші
верховоди в краєвих автономічних організациях змайоризувати не
дадуть ся, а всякі наші домагання в дїлї справедливого розділюваня
субвенций остануть глухі, доки ми будемо економічно, а тим самим
політично слабі і незорганізовані. На те они мають власть в руках і
пильно дбають о те, щоб ми були завсїгди в зависимости і в зникаючій
меншости. Хто інакше думає – то наївний або легкодух. Ми бідні
передусїм для того, що маємо ще за много панщизняних привичок –
зарівно мужики як і інтелігенти, за богато надїй і ваги прикладаємо на
ініцїятиву і поміч уряду, на всякі субвенції, хочай вони нам по всякій
справедливости належались, а за мало у нас власної ініціятиви,
підприємчивости та віри у свої питомі сили!”1
Віра у власні сили, сумлінна праця, національна амбіція – ось здорові
засади, що лягли в основу українського кооперативного і, зокрема,
молочарського руху. На щастя, думка о. Л. Голаревича перемогла. Адже
крім нього, цю грізну небезпеку добре зрозуміли й інші провідники
українського молочарського руху, зокрема, О. Нижанківський і М. Тюн.
Вони й стали першими директорами Крайового Союзу господарськомолочарського в Стрию, який зареєстровано в суді 25 жовтня І907 р.
Новостворений Союз як самостійна господарська організація розпочав
свою діяльність 1 січня І908 р. На загальних зборах, які відбулися 25
серпня 1908 р., обрано першу наглядову раду, яку очолив Є.
Олесницький, а о. Л. Горалевич став його заступником. А пізніше одним
із директорів молочарського Союзу замість нього було обрано
о. С. Борачка.
Це об’єднання українських молочарських кооперативів поставило
перед собою такі завдання: організовувати товариства і молочарні,
надавати їм необхідну фахову допомогу, оснащувати технічно, шукати
1
Горалевич Л. Кілька слів про нашу молочарську органїзацию (з приводу статті
“Спілки молочарські а Патронат”) // Економіст. – 1907. – Ч. 4. – С. 12.
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ринки збуту для готової продукції, поліпшувати породистість молочної
худоби, піднімати рівень агрокультури українського селянства, надавати
членам молочарських спілок дешевий кредит1. Незважаючи на труднощі,
завдяки енергійним зусиллям керівництва Союзу українська
молочарська кооперація зростала. Наприкінці 1910 р. нараховувалося
вже 58 молочарень. За один рік вони переробили більш ніж 4,2 млн.
літрів молока, випустили майже 170,5 т масла2. Напередодні Першої
світової війни ці показники зросли майже до 7,5 млн. літрів молока та
300 т масла, яким Союз успішно торгував у межах Австро-Угорщини й
вивозив за кордон. Кількість молочарень становила близько 100.
Розвиток українського кооперативного молочарства з усією
невідкладністю
висунув
завдання
систематичної
підготовки
кваліфікованих фахівців. Тому 8 вересня 1911 р. при Крайовому Союзі
господарсько-молочарському відкрито курс бухгалтерів (книговодів)
молочарських спілок і проголошено гасло “В спілці – багатство, в союзі
– сила”. Цим було започатковано регулярні щорічні курси книговодства
та молочарства. У 1913 р. у Стрию відкрила свої двері перша українська
молочарська школа.
У практику роботи українських молочарських кооперативів
поступово входить контроль якості їх продукції. У 1913 р. у селі
Підберізці Львівського повіту засновано першу українську “Спілку
контролі молочності”3. А ще перед тим на першій крайовій
сільськогосподарській виставці в Стрию 19-27 вересня 1909 р.,
організованій Союзом з товариствами “Просвіта” та “Сільський
господар”, проведено першу оцінку масла 30 українських кооперативних
молочарень.
У 1914 р. Союз мав уже 9 добре обладнаних крамниць, а саме: по
одній у Стрию, Станіславі (нині Івано-Франківськ), Чернівцях,
Підлютому та Яремчі й чотири у Львові. Завдяки невеликій державній
субвенції Союз купив будинок у Стрию по тодішній вул. Шевченка, 5.
Крім службових приміщень, у ньому працювала молочарська школа,
механічна холодильня масла4.
Роль “Просвіти” у розвитку українського кооперативного
молочарства проявилася також у наданні йому матеріальної допомоги.
Стрийська філія товариства протягом 1905-1907 рр. отримала 6665 крон
на організацію викладів про молочарські спілки та створення перших
молочарень у Східній Галичині. Із цієї суми лише 1906 р. молочарським
спілкам у селах Чернилиці, Яйківці, Вербилівці, Ріпчинці було виділено
відповідно 500, 200, 300, 600 крон. І в наступні роки “Просвіта” вагомо
підтримувала українські молочарні фінансово. Ці кошти спілки
1

ЦДІАУ у Львові, ф. 146, оп. 251, спр. 1370, арк. 1 зв., 2.
Українські молочарські спілки в Галичині в 1910 // Економіст. – 1911. – Ч. 11.
С. 181; А. Ж. Наше молочарство // Самопоміч. – 1911. – Ч. 10-11. – С. 12.
3
Качор А. Українська молочарська кооперація в цифрах і світлині. – Мюнхен, 1949.
С. 3; Його ж. Українська молочарська кооперація в Західній Україні. – Мюнхен, 1949.
С. 29.
4
Качор А. Українська молочарська кооперація в Західній Україні. – Мюнхен, 1949.
С. 28.
2
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використовували на часткове покриття витрат, пов’язаних із їх
заснуванням, покупку обладнання, підготовку фахових молочарів1.
Творці українського оперативного молочарства з самого початку
зрозуміли, що збільшення виробництва високоякісної молочної
продукції вимагало поліпшення породності великої рогатої худоби, її
раціонального утримання та годівлі. Один із тогочасних часописів з
цього приводу писав: “Молочарня не тілько дає дохід за молоко..., але
учить господаря старанно ходити коло худоби, а тим самим і коло
грунту. Завдяки молочарні полїпшуєть ся худоба, корови дають більше
молока”2.
Тому важливим напрямом діяльності “Просвіти” щодо розвитку
українського кооперативного молочарства стало піднесення рівня
культури землеробства і тваринництва східногалицького селянства.
Товариство звернуло особливу увагу на закладання дослідних ділянок у
селянських господарствах, щоб живим прикладом пропагувати
прогресивні способи обробітку ріллі, економічний ефект виробництва
завдяки використанню сільськогосподарських машин, мінеральних та
інших добрив. Зокрема, в 1907 р. було створено 163 дослідних ділянок
на сіножатях у 39 місцевостях 25 повітів Східної Галичини, налагоджено
взірцевий обробіток кормових рослин (буряки і морква) на площі понад
23 га в 72 населених пунктах 32 повітів краю3. 1908 р. кількість дослідів
із кормовими культурами, закладених у 72 місцевостях, сягнула 572. А
1909 р. до них додалося ще 177 дослідів у 94 місцевостях4. На піщаних
ґрунтах Яворівського та Бродовського повітів, зораних восени 1909 р.,
проведено досліди із застосуванням мінеральних та зелених добрив. В
інші місцевості з піщаними ґрунтами “Просвіта” безоплатно розіслала
насіння люпину. Великий інтерес у східно-галицького селянства
викликали господарські виставки, організовані товариством у 1908-1910
роках у 22 населених пунктах краю. На них демонструвалися нові
сільськогосподарські машини та знаряддя праці, високопродуктивні
сорти насіння, а також нові книжки з проблем рільництва і
тваринництва, зокрема “Годівля молочних коров”, “Про молочарські
спілки”, “Підручник молочарської техніки” та інші. Всі такі виставки
відбувалися переважно з нагоди загальних зборів філій “Просвіти”5.
Помітною подією в господарському житті Східної Галичини стала
виставка молочної худоби в с. Довжнів Сокальського повіту,
організована місцевою читальнею “Просвіта” разом з господарською
1
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3795,
оп. 2, спр. 176, арк. 27; Звіт Товариства “Просьвіта” з діяльности за час від 1. січня 1906 до
31. грудня 1907. – Львів, 1908. – С. 29; Кузик С. Економічна діяльність Товариства
“Просьвіта” у Львові // Економіст. – 1910. – Ч. 12. – С. 278.
2
Спілка господарська в Сївцї войнилівській // Самопоміч. – 1912. – Ч. 9-10. – С. 9.
3
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ),
ф. 6, оп. 1, спр. 324, арк. 5.
4
Кузик С. Перші кроки нашої господарської діяльності (Економічна діяльність
Товариства “Просьвіта”) // Ілюстрований народний календар товариства “Просьвіта” на
звичайний рік 1911. Річник ХХХІV. – Львів, 1911. – С. 146.
5
ЦДАГОУ, ф. 6, оп. 1, спр. 324, арк. 6, 7.
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спілкою 7 червня 1907 р. Її метою була оцінка молочності корів місцевих
селян та заохочення господарів до кращого догляду за худобою. В ній
взяли участь 300 чол. з Довжнева та навколишніх сіл. Вони представили
113 одиниць худоби. Найбільше було дійних корів, менше бичків і
теличок, а найменше телят. Спеціальна комісія визнала кращими 29
голів худоби та відзначила преміями їхніх власників. На ці премії
Головний відділ “Просвіти” у Львові виділив 100 крон та делегував
свого представника А.Глодзінського, який був членом виставкової
комісії і виступив з 3-годинною лекцією про годівлю худоби та
поліпшення лук і пасовиськ1. Протягом 1904 – 1909 років товариство
“Просвіта” роздало своїм членам та окремим читальням 85
сільськогосподарських машин і знарядь праці для спільного
використання українськими аграріями2.
Діяльна турбота Головного відділу, низки філій “Просвіти” щодо
піднесення культури сільськогосподарського виробництва Східної
Галичини дала відчутні позитивні результати. А це, зокрема створювало
сприятливіші умови для розвитку українського кооперативного
молочарства. За два роки роботи молочарської спілки в с. Бережниця
Шляхоцька Калуського повіту істотно поліпшилися догляд та годівля
молочної худоби. Внаслідок цього виробництво молока майже
подвоїлося. Місцеві селяни почали активно вирощувати кормові буряки,
конюшину та інші поживні для худоби культури. Це не тільки
підвищувало продуктивність тваринництва, а й селянських господарств
у цілому3. Така тенденція спостерігалася й в інших східногалицьких
селах. Ось що писав тодішній галицький часопис про с. Сівка
Войнилівська: “Як почали господарі в більшій скількости садити бураки,
не докучає їм тепер так брак паші, як було се передше. З кожним роком
учаться господарі старанної управи пашних бураків, а крім сего також
користнійшої управи цілого свого поля, тому й поле о много видатнїйше
тепер, як було предше.
Таке значінє має молочарська спілка для господарів рільників”4.
У 1910 р. “Просвіта” обмежила свою господарсько-кооперативну
діяльність. Цілу низку її важливих напрямів взяло на себе реорганізоване
крайове товариство “Сільський господар”. “Просвіта” зосередила
головну увагу на поширенні серед галицького українства фахової, у тому
числі й кооперативної освіти через школи і курси, а також шляхом
видання господарської літератури.
Таким чином, галицька “Просвіта” і, зокрема її стрийська філія,
очолювана Є.Олесницьким, відіграли важливу роль у становленні та
розвитку українського кооперативного молочарства на східногалицьких
землях. Багатогранна цілеспрямована діяльність культурно-освітнього
1
ЦДІАУ у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 438, арк. 1, 2, 2 зв.; Звіт Товариства “Просьвіта” з
діяльності за час від 1. січня 1906 р. до 31. грудня 1907. – Львів, 1908. – С. 38.
2
Що зробило Товариство “Просвіта” у Львові для піднесення просвіти і добробуту
українського народу в Галичині // Самопоміч. – 1913. – Ч. 8. – С. 15.
3
Що може дати селянам спілка молочарська? // Самопоміч. – 1912. – Ч. 9-10. – С. 9.
4
Спілка господарська в Сївцї Войнилівській // Самопоміч. – 1912. – Ч. 9-10. – С. 9.
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товариства на кооперативній ниві, яка виходила із тогочасних
економічних та політичних реалій краю, увінчалася вагомими
здобутками. Найважливішим із них стало виникнення Крайового Союзу
господарсько-молочарського в Стрию як центру української
молочарської кооперації Східної Галичини. Завдяки постійній турботі
галицьких просвітян ця кооперативна структура, незважаючи на багато
труднощів та перешкод, уже через кілька років зайняла чільне місце в
господарському житті регіону, ставши істотним чинником консолідації
українства, піднесення рівня його культури. Перед українською
молочарською кооперацією відкривалися чималі перспективи, але її
висхідний розвиток перервала Перша світова війна.

Сало А.Я. (Київ)
БОЙОВІ ДІЇ КОЗАЧИХ
КАВАЛЕРІЙСЬКИХ З’ЄДНАНЬ
У КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ ОПЕРАЦІЇ 1944 р.
(до 60–річчя визволення України)
У статті досліджується участь кавалерії в одній з найбільших
стратегічних операцій на території України часів Другої світової війни.
У Великій Вітчизняній війні, як і під час Громадянської, кавалерію
використовували як оперативну рухому силу. Не раз бувало так: на
визначеній ділянці фронту наші піхотинці за підтримки артилерії і танків
пробивали «коридор» у ворожій обороні. Сюди відразу ж вводилися
кавалерійські з’єднання. Здійснюючи обхідний маневр, вони вривалися
глибоко у фашистські тили1.
У Корсунь-Шевченківській операції був задіяний 5 Гвардійський
Донський козачий кавалерійський корпус у складі трьох кавалерійських
дивізій (11, 12 гв. та 63 кд). Командували ними, як їх називали самі
козаки, «три брати». Одинадцятою – брат-осетин генерал Сланов.
Дванадцятою – брат-білорус генерал Григорович. Шістдесят третьою –
брат-українець генерал Білошниченко2. Командиром корпусу на той час
був генерал-майор А.Г. Селіванов.
1
Боевой устав конницы РККА. – М.; Л.: ГИЗ, 1938. – Ч. I. – 133 с.; Будённый С.М.
Основы тактики конных соединений. – М.: ГИЗ, 1938. – 44 с.; Временная инструкция по
организации маршей конницы. – М.: Упр. штаба РККА, 1930. – 74 с.; Действия мелких
разведывательных подразделений конницы. Из опыта Великой Отечественной войны. –
М.: Воениздат, 1942; Кавалерия в Великой Отечественной войне. Сб. 1-7. – М.: Воениздат,
1945-1947; Лавров Е. Марш и встречный бой конницы: Конспект лекции. – М.: Военная
академия, 1939. – 44 с.; Советская кавалерия: Военно-исторический очерк. – М.: Воениздат,
1984. – 319 с.; Соколов Г.И. Боевые действия конницы. – М.: ГИЗ, 1940. – 228 с.;
Чайковский К. Рейды конницы. – М.; Л.: ГИЗ, 1929. – 132 с.
2
Серобаба В.Я. Глубокий рейд // Корсунь-Шевченковская битва. – К.: Политиздат
Украины, 1975. – С. 99-113.
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Відповідно до розпорядження Ставки 5 гв.кк був переданий до
складу 2-го Українського фронту зі складу 4-го Українського фронту1.
Пізніше І.С. Конєв напише у своїх спогадах – кіннота періоду Великої
Вітчизняної війни не та кіннота, що була в Громадянську війну. Зараз
вона мала на озброєнні танки й досить могутню артилерію. У кожній
кавалерійській дивізії був артилерійсько-мінометний полк у складі 8-ми
76-мм гармат і 18-ти 120-мм мінометів2. Проте зі звітних доповідей 5
гв.кк про бойові дії в Корсунь-Шевченківській операції3 видно, що
танкові полки кавалерійських дивізій через застарілу матеріальну
частину активної участі в бойових діях не брали. Лише 17.02.1944 р. в
атаці взяло участь 6 танків. Артилерійсько-мінометні полки часто
відставали від бойових порядків. Крім того, вони не мали ефективних
протитанкових засобів та протиповітряного прикриття, тому “не
відповідали вимогам сучасного бою”4.
Перехід 5 гв.кк із району м. Каховка до станції Знам’янка
здійснювався своїм ходом з 31 грудня до 19 січня 1944 р. Після
тривалого 735 км маршу частини кавалерійського корпусу з 19 по 26
січня розташовувалися в районі Лісового масиву Цибулево. 12 гв.кк
здійснила марш 735 км та прибула в район зосередження тільки 25 січня.
У донесеннях частин йдеться про значну стомленість людей та коней5.
Не встигнувши належним чином упорядкувати людей, коней,
техніку, автотранспорт і обози, кавалерійський корпус розпорядженням
командуючого фронтом, відданого о 12.45 26.1.1944 р. був підтягнутий
до ділянки прориву. Головний удар розвивався вглиб на 40-50 км у
напрямі Лебедина, Шполи, Звенигородки. Для розвитку прориву й
утворення зовнішнього кільця оточення німців і для з'єднання з
частинами 1 УФ, командуванням фронту була введена в битву 5 танкова
армія, а за нею мав увійти в прорив 5 гв. кк. для оточення німецького
угруповання по внутрішньому кільцю6.
Німці, розгадавши намір командування Червоної Армії, завзятими
запеклими атаками танкових частин і піхоти з району північніше
с. Капітонівки і з півдня с. Юзефівки до кінця 26.01.1944 р. закрили
прорив, відрізавши танкові частини 5 тк й оточивши частини нашої
піхоти, що вийшли в район с. Журавки7.
1
Центральний Архів Міністерства оборони Російської Федерації (далі – ЦАМО РФ),
ф. 132-А, оп. 2642, спр. 36, арк. 8-9.
2
Конев И.С. Записки командующего фронтом. – М.: Воениздат, 1991. – С. 96.
3
ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 2.
4
ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 2, арк. 39.
5
ЦАМО РФ, ф. 63 кд, оп. 23086 сс, спр. 11, арк. 2; ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 2, арк.
38.
6
Внутских В.М. Зимняя кампания 1944 г. (январь – май 1944) // Стратегический очерк
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: Воениздат, 1961. – С. 599–658;
Грылев А.Н. Днепр. Карпаты. Крым. Освобождение Правобережной Украины и Крыма в
1944 году. – С.55; Дорогами побед. Боевой путь 5 гвардейской танковой армии. – М., 1969.
– С. 164; Чалык Е.С. Корсунь-Шевченковская операция // Разгром немецко-фашистских
войск на Правобережной Украине. – М.: Изд. Высшей военной академии
им. К.Е. Ворошилова, 1958. – Кн. 1. – С. 35–133.
7
ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 149, арк. 11.
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Про реальну обстановку, що склалася на фронті, командування
кавалерійського об’єднання та з’єднань не знало. Про це, зокрема,
свідчить бойовий наказ, у якому визначаються типові завдання
кавалерійських дивізій. А саме, після введення в прорив, вийти в тил
противника і, стрімко розвиваючи наступ, дезорганізувати його
управління, знищити живу силу та техніку1.
З ранку 27 січня до місця прориву підійшли 11 і 63 кд. Замість
готових воріт прориву вони зустріли організовану оборону супротивника
та люті контратаки його танків і піхоти.
Командування фронтом, одержавши доповідь генерала Селіванова
про те, що фронт закритий і воріт прориву немає, що частини
кавалерійського корпусу ведуть важкі кровопролитні бої на рубежі
с. Капітонівки та с. Тишківка (63 кд блокована, 39 кп 11 кд зім'ятий
танками супротивника, знищено до двох шабельних ескадронів) не
повірило обстановці, що склалася, оскільки командарм 4 гв. доповів, що
фронт прорваний, ворота відкриті, а кавалерія не йде і відсиджується.
Намічався тільки один вихід з обстановки: гвардійці-кавалеристи
повинні були самотужки йти на штурм танкового заслону гітлерівців і
самостійно забезпечити собі прорив їхньої оборони. Штурм оборони
гітлерівців розпочався в ніч на 28 січня. Як тільки стемніло, полки 63 кд
розпочали наступ на Тишківку. Уперед рушила розвідка, а за нею,
залишивши «кінські сили» в укриттях по ярах та балках, почали
виконувати обов'язки піхоти кавалеристи. Героями атаки стали бійці й
сержанти ескадрону капітана Зотова. Вони непомітно обійшли головний
дозор ворога й перед світанком вийшли на околицю села. 63 кд –
штурмом опанувавши с. Тишківкою, була оточена противником і,
утримуючи його протягом двох діб, відбила всі контратаки сильного
танкового угруповання супротивника в складі 70 танків і 30 самохідних
гармат. Зв’язок з дивізією обірвався. Несучи великі втрати в особовому
складі, утративши майже повністю артилерійський полк, дивізія
відбивала до 20 контратак супротивника в день2. Козаки стояли до
останнього подиху, але не пропустили ворога. Вони і сьогодні там, у
Тишківці, у братській могилі.
27-28 січня 11 кд своїми наступальними діями опанувала
с. Капітонівка. Під час цього бою дивізія відбила до 14 контратак
супротивника силою від роти до батальйону підтриманих танками
“Тигр” і самохідними гарматами “Фердинанд”. У той час розрекламовані
фашистські «тигри» були новинкою для наших воїнів. Ходили слухи,
нібито сплав їх рурської сталі ніщо не бере. А тут проти «тигрів» –
звичайна кавалерія. Знищити ворожі танки на висоті взявся молодий
лейтенант Г. Єлін із групою артилеристів. Солдати взяли протитанкові
міни і гранати, прихопили запас дисків для автоматів і, попрощавшись із
товаришами, рушили в темну ніч. Ескадрони залягли в приярках і
зосереджено чекали початку незвичайного двобою жменьки хоробрих зі
1

ЦАМО РФ, ф. 63 кд, оп. 22035 сс, спр. 3, арк. 32.
ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 149, арк. 13; ф. 63 кд, оп. 23086 сс, спр. 11,
арк. 5.
2
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сталевими фашистськими велетнями. Раптом над висотою пітьму ночі
блискавками розрізали вогневі спалахи, один за одним загриміли могутні
вибухи, почалася стрілянина з автоматів, заговорили ворожі кулемети.
Розвідники, яких відіслав на місце бою генерал, доповіли: «За пагорками
горять два «тигри», інші ворожі машини залишили висоту, відійшли в
село. Дорога вільна. Єліна не знайшли»1.
29 січня з’єднання 5 гв. кк у взаємодії з піхотою і танками пробили
коридор в обороні противника шириною 3–5 км2. Він негайно був
використаний для висування кавалерії на оперативну глибину оборони
противника. Висування корпусу по вузькому коридору, що
прострілювався противником з усіх боків, було пов’язано з великими
труднощами. Просуваючись по коридору, що прострілювався
артилерійсько-мінометним вогнем, вогнем танків з усіх боків, частини
корпусу вийшли в район Шполи – Лебедина. Так кавалерійський корпус
вийшов на простір і отримав можливість вільного маневру.
Відповідно до бойового розпорядження штабу 5 гв. кк за №29/оп,
відданого о 8.40 30.1.1944:3 12 кд швидким кидком вийшла в район
Бурти і свої діями не дала можливості противнику прорватися на південь
до Шполи, стримуючи німців до підходу піхоти. Пробившись до Шполи,
козаки з'єдналися з танкістами генерала П.А. Ротмістрова і спільними
ударами стали громити ворога в його тилах. 11 кд розгромивши
батальйон СС «Вікінг», який прикривав тили німців, опанувала
населеними пунктами: Терешки, Ховківка, Топильно, Ханьков, Перше
Травня, Лебедищев, Товста. Її розвідзагін на чолі з капітаном
Коротченком установив бойовий зв'язок з частинами 180 сд
1 Українського фронту в районі Моргунова. За виконання цього
завдання капітана Коротченка було нагороджено орденом бойового
Червоного Прапора4. 63 кд, діючи на лівому фланзі корпусу, вийшла до
південної окраїни Ольшани, замкнувши внутрішнє кільце оточення
супротивника5.
27 січня 1944 р. у 5 танкову дивізію СС “Вікінг” (начальник штабу
Оберст Франц) “автовагоном” було передано про захват противником
Шполи. Вислана на південний захід розвідка донесла про радянські
танки і козаків північно-західніше Шполи і в районі Звенигородки.
Проте втрату “Східного валу” командування XXXXII і XI АК не могли
допустити відповідно до наказу Головного командування сухопутних
військ, переданого по радіо. На допомогу військам мало прибути
підкріплення. Через це війська АК залишалися на попередніх позиціях.
Використовуючи наявні засоби, вони гарячково намагалися створити

1
Серобаба В.Я. Глубокий рейд // Корсунь-Шевченковская битва. – К.: Политиздат
Украины, 1975. – С. 95.
2
ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 149, арк. 14.
3
ЦАМО РФ, ф. 63 кд, оп. 22035 сс, спр. 3, арк. 58.
4
Серобаба В.Я. Глубокий рейд. – С. 106.
5
ЦАМО РФ, ф. 63 кд, оп. 29628 сс, спр. 2, арк. 20.
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новий західний фронт, наріжними каменями якого стали Стеблів на
півночі і Ольшана на півдні1.
Битва з кожним днем ставала все більш жорстокішою. Оточений
ворог намагався за будь-яку ціну вирватися з кільця, чинив запеклий
опір і сам переходив у стрімкі контратаки. Із заходу йому на виручку
рвалися танки фашистського генерала Брайта. І не раз доводилося
кінноті розгортатися фронтом у різних напрямах.
Частини кавалерійського корпусу, підтримані артилерійськими
частинами та полком знаменитих “Катюш”, активно брали участь у
звуженні кільця оточення супротивника. З 1 по 5 лютого вели затяжні
бої по знищенню ольшанського угруповання супротивника. Тут, на
території цукрового заводу, гітлерівці зайняли зручні позиції і чіплялися
буквально за кожен камінь. Сміливим і майстерним маневром в обхід
Ольшани з півночі 12 кд забезпечила успіх корпусу.
Із донесення козачого з’єднання: 63 кд протягом 5 діб вела запеклі
вуличні бої, штурмуючи будівлю за будівлею, опанувала сильно
укріпленим районом і вузлом опору супротивника Ольшани. Цілком
знищила гарнізон частин СС, що оборонявся в ній, сотню 5
добровольчого козачого кавалерійського полку і батальйон піхоти,
зупинивши спроби супротивника прорватися в напрямі на південь до
Звенигородки2. Згадана сотня козаків, яка воювала на німецькому боці,
належала до козачих добровольчих формувань, т. зв. добровольчого
козачого корпусу генерала фон Паннвіца, що прийняв у свій склад понад
20 тис. козаків Дону та Кубані3.
З німецьких джерел. Бої за Вільшану тривали до 5 лютого 1944 р.
Тилові служби дивізії “Вікінг”, батальйон естонських добровольців
“Нарва” і саперний батальйон СС, які оборонялися на цукровому заводі,
утримували населений пункт від переважаючих сил ворога з 28 січня до
5 лютого. Втрати танкової дивізії “Вікінг” за Вільшану були майже 400
осіб. Значними були втрати і з радянського боку. У ніч на 6 лютого
бойова група за наказом командування залишила позиції у с. Вільшана,
прорвалася до дивізії і в її складі планомірно відступала4.
11 кд своїми загонами раптовим нальотом у напрямку Вербівка,
Воронівка, Вязовик, Бурти знищила загони й обози супротивника.
Ведучи бої разом з 63 і 12 кд опанувала укріпленими опорними
пунктами: Вербівка, Ольшанський цукровий завод. Її 37 кп 5 лютого
перерізав дорогу Ольшана-Петропавлівка.
Після Ольшани козаки Селіванова осідлали дорогу на Городище.
Вона була дуже важкою. Безупинні дощі змінювалися вночі заметіллю;
ранком знову йшов дощ, здавалося, безпросвітному мороку і холоду
ніколи не буде кінця. Легкий морозець чергувався з відлигою: дороги то
1
Strassner P. European Volunteers. 5 SS Panzer Division. – J.J. Fedorowicz
Publishing, 1988.
2
ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 2.
3
Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 79.
4
Strassner P. European Volunteers. 5 SS Panzer Division. – J.J. Fedorowicz
Publishing, 1988.
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покривалися крижаною кіркою, то перетворювалися в грязьове бездонне
місиво. Ковані на шипи коні важко тягли кулеметні тачанки, гармати,
міномети, брички. Один з козачих офіцерів-артилеристів лейтенант
Шляпников так описував ті дні: “На густе грузле місиво перетворився
жирний український чорнозем. А по цьому місиву в гарматних
запряжках – коні й люди. Коні не йдуть – пливуть на животах. Батарейці
теж упряглися у шлейки і тягнуть, тягнуть гармати в одній запряжці з
конями. Буває, падають, знесилені, і відразу в болоті засинають... коні й
люди...”1 У спогадах заступник начальника корпусної розвідки гвардії
майор Жук писав: “Дороги розквасило неймовірно. Болото затікає за
халяви. Артилерія і танки відстали. Виручають коні. Повільно, але
заповзято просуваємося вперед. Хоч чорт його маму знає, де тепер цей
«перед». Ми вже билися фронтом на захід, на схід, на південь. Тепер
наступаємо на північ. І кругом – уперед!”2
У надзвичайно важких умовах йшли жорстокі бої за Валяву і Квітки.
Батарея 76-міліметрових гармат 47-го гвардійського кавполка стояла на
пагорбі за околицею Валяви. Артилеристи відбили чотири атаки
фашистів, снарядів майже не залишилося. На допомогу прийшло місцеве
населення. В яру з'явилася в супроводі двох козаків група юнаків і дівчат
з лотками за плечима. Дуже згодилися принесені валявцами снаряди.
Тому що вже незабаром на батарею полізли фашистські «фердинанди».
У гарячці бою командир батереї не відразу помітив, що одна гармата
замовкла. Коли кинувся туди – усе зрозумів: стріляти було нікому. Весь
розрахунок загинув. Тоді він сам припав до гармати. З першого ж
пострілу підбив ворожу машину. Другу, котра була вже зовсім близько,
зупинили його друзі. А фашистські танки в супроводі піхоти усе повзли
й повзли на батарею. Ранком усе поле було вкрите трупами фашистів,
підбитими «тиграми» і «фердинандами». За подвиг під Валявою гвардії
лейтенанту Н.А. Сапунову присвоєне звання Героя Радянського Союзу3.
У критичний період операції, коли склалася реальна загроза виходу
німців з оточення, кавалерійський корпус брав участь у знищенні
оточеного угруповання німців у районі Шандерівки, для чого частини
корпусу вийшли: 12 кд на південну окраїну Нової Буди, 11 кд – Гути, 63
кд – Камарівки.
В журналі бойових дій 63 кд зафіксовано бойове розпорядження
штабу 5 кк від 12.2.1944 22.00 з вимогою негайно знятися з рубежу
оборони і наступати через Комарівку на Шандерівку, щоб оволодіти
Стеблевим. Однак дивізія відразу взяти Комарівку не змогла. Тільки на
ранок 14.2.1944 у взаємодії з танковою бригадою 29 тк козаки оволоділи
селом4.
Вночі козачі дивізії вийшли в новий обхідний рейд. А фашисти за цей
час знову встигли захопити Шендерівку, Нову Буду, Комарівку. Лише
півтора десятка кілометрів тепер відділяли їх від Лисянки, де на
1

Серобаба В.Я. Глубокий рейд. – С. 108.
Там само. – С. 109.
Там само.
4
ЦАМО РФ, ф. 63 кд, оп. 23086 сс, спр. 11, арк. 16, 17.
2
3
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зовнішньому фронті радянські воїни в завзятих боях стримували наступ
восьми танкових дивізій гітлерівців.
Ранком 12 лютого кіннота генералів Григоровича і Сланова в степу
під Новою Будою зустріла фашистські колони, які виходили з оточення,
і з ходу нав'язала їм бій. Дивізія Білошниченка, обминаючи поле бою,
рушила на Комарівку. Усі дороги можливого відступу ворога були
вчасно перекриті козачими ескадронами і батареями.
З 14 лютого частини корпусу вели кровопролитні бої по
стримуванню супротивника, який намагався прорватися на південь. 63
кд одержала завдання розвернутися на 1800, фронтом на захід, вийти на
рубіж хут. Всесвітній, Шестеринці, Музиченці й утримувати його до
підходу піхоти, не допускаючи прориву ворога з півдня. 12 кд
прискореним маршем по занесених снігом дорогах була перекинута в
район Почапинці, Джурженці, де взяла активну участь у розгромі
оточеної корсуньської групи супротивника. 11 кд, вийшовши в район
Верещяки-Моринці, активно знищувала групи супротивника, які
прорвалися. Здавши бойову ділянку піхоті, дивізія нічним маршем
вийшла в район Комарівки та з ходу вступила в бій із супротивником,
що прагнув прорватися на Лисянку і з’єднатися з танковими частинами
супротивника, які вклинилися туди з півдня. 14 лютого козаки під
Новою Будою і Комарівкою відбили дев'ятнадцять атак фашистів.
Особливо відзначився в боях за Нову Буду 41-й кавалерійський полк,
яким командував заступник командира майор Калабердин. Напередодні
командира було поранено, і Калабердин узяв керівництво полком на
себе. Вибити ворога з Нової Буди козакам відразу не вдалося: занадто
запеклий опір він робив. До того ж з тилу в село підходили нові колони
гітлерівців. Майор Калабердин наказав розвідникам старшого
лейтенанта Шахова досконально вивчити обстановку. Один з
розвідників, рядовий Скрипка, пробрався на південну околицю села й
доповів, що там є слабке місце в обороні гітлерівців – околицю
прикривають лише 2 ворожих кулемети.
За наказом командира група сміливців ввірвалася на південну
околицю села і стала рубати ворога. У бойових порядках гітлерівців
зчинилася паніка. Скориставшись цим, майор Калабердин очолив два
ескадрони й особисто повів їх в атаку. Гітлерівці кидали кулемети,
гармати і втікали1.
Нова Буда кілька разів переходила із рук у руки. З німецьких джерел:
“15 лютого, 105 піхотний полк 72 піхотної дивізії під командуванням
майора Кьостнера атакував Нову Буду. Ретельно спланований і
енергійно здійснений нічний наступ був вдалим. Мотобригада
“Валлонія”, що йшла позаду, змінила полк і успішно відбивала скажені
контратаки ворога до початку прориву. Тут загинув командир
бельгійської мотобригади СС “Валлонія” Люсьєн Ліпперт. Його тіло
було винесене хоробрими земляками до Гнилого Тікича і далі за

1
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рятувальну лінію” . Комбрига “валлонців” змінив Леон Дегрелль. Через
багато років у своїх мемуарах він написав: “У Новій Буді ворог знову
атакував нас танками. Ми тільки оборонялись, бо бойове завдання
“Валлонії” було нелегким. Ми повинні були залишитись у Новій Буді до
останнього моменту і закрити прорив для інших. 11 годин вечора
(15.02.)… До 4-ї години (17.02.) “валлонці” і “вікінги” були у Новій Буді.
А потім через міст відступали до своїх”2.
Поблизу Шендерівки, на Бойковому полі й у знаменитій
Почапинській балці розігрався фінал усього корсунь-шевченківського
побоїща. Ось що написав про нього у своєму щоденнику майор Жук:
«16.02.1944 р. у фриців залишилися Шендерівка, Комарівка, Хильки.
Це вже не «котел», а «котельчик». Ворог, незважаючи на втрати,
намагається вийти на південь. А відтіля безуспішно рветься зі своїми
танками генерал Брайт. В другій половині дня різко похолодало. Пішов
сніг, піднялася заметіль… 17.02 44. заметіль не вщухає… Ворог
використовував тактику псів-рицарів: зібрав залишки дивізій у
Шендерівці і Комарівці, вистроїв їх клином і рушив на південний захід.
У результаті повторилося льодове побоїще. 63 кавалерійська дивізія
перекрила фрицям дорогу з півдня, а 11 і 12 кавалерійські дивізії
вдарили з півночі і ... капут... Корсунь-Шевченківська операція
завершилася. Ледь встигаємо реєструвати полонених...»3.
Протягом усього дня 17 лютого, діючи в кінному строю, добре
маневруючи на полі бою, 63 кд здійснювала кінні атаки проти великого
угруповання ворога, який прагнув прорватися з району Хильки на
Лисянку для з'єднання з танковою групою німців, які йшли на виручку
оточених німецьких військ. Правильно визначаючи об'єкти атаки,
сміливо та рішуче уриваючись у колони піхоти й обозів, козаки дивізії
показали зразки мужності й хоробрості.
Успіху дій наших військ значно сприяла погода, що різко змінилася.
Сильний мороз зі сніжними заметілями і завірюхою знесилили німців.
Загнані в яри німці знищувалися вогнем мінометів, артилерії. Уся
техніка, обози, машини, кинуті в ярах, захоплені козаками.
Є.Я. Райгородецький, що служив у той час у 5-му кавалерійському
корпусі, так описував ці події: “У Комарівку вступила колона
полонених. Потуплені погляди. Худі, бліді, зарослі обличчя… Ті, хто міг
рухатися, піднявши руки, шукали кому б здатися в полон. Поранені
волали про допомогу. Застигши в різних неприродних позах, лежали
убиті. Ми рушили далі… Біля розбитого чорного лімузина лежав труп
фашистського генерала. Худе зморщене обличчя вже затягнулося
синявою. Шинель розкрита. Пальці рук судорожно стиснуті в кулак.
Полонений німецький офіцер засвідчив, що це Вільгельм
Штеммерман… Навряд чи хто-небудь припускав, що ця відплата прийде
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настільки швидко і що труп Штеммермана виявиться серед маси трупів
його ж солдатів й офіцерів, от так, прямо в полі, у пришляховій канаві”1.
У світлі цих спогадів сумнівним видається твердження радянських
енциклопедичних видань про те, що німецькі генерали та офіцери втекли
з “котла” на літаках та у броньовиках і залишили на вірну погибель своїх
солдат. Має певний інтерес донесення штабу 5 гв.кк про втрати нанесені
противнику в ході бойових дій з 27.01.44 по 17.02.44. Захоплено в полон:
офіцерів – 3, унтерофіцерів – 32, солдат – 2477; убито: офіцерів – 5,
унтерофіцерів – 265, солдат – 208952.
Кавалеристи в Корсунь-Шевченківській операції проявили високу
мужність та героїзм. Вони виконали всі завдання командування фронту,
навіть ті, які аж ніяк не могли покладатися на кавалерію.
Заідеологізована радянська історіографія обходила це питання
стороною. Але приховати правду – значить загубити те джерело, що
живило нашу Перемогу. В даному випадку це далеко не геній
полководців Г.К.Жукова, І.С. Конєва, а витримка та самопожертва
десятків тисяч простих солдат. Самовідданість офіцерів, які, зокрема, 27
лютого 1944 р., виконуючи наказ старшого командування, повели
ескадрони в шабельну атаку на німецькі танки під Капітонівкою та
Тишківкою. У той же час командувач 2 Українським фронтом тільки 29
лютого доповів “на верх” про введення ним у прорив 5 гв. кк з метою
розвитку успіху вглибині оперативного шикування противника.
У книзі І.В. Тюленева “Радянська кавалерія в боях за Батьківщину”
проміж рядків проглядається ставлення автора до цього епізоду дій
кавалерії на фронтах Великої Вітчизняної війни: “Тактика кавалерії в
Корсунь-Шевченківській операції була вельми різноманітною. Козакам
прийшлося діяти і в кінному, і в пішому, і в змішаному строю”3.
Про недоліки в організації бойових дій кавалерії в КорсуньШевченківській операції найкраще говорять бойові документи. Зокрема,
у звітних доповідях по бойових діях штабу корпусу та його з’єднань
відзначається:
1. Введення кавалерійського корпусу в прорив проводилося на
занадто вузькій ділянці прориву 3-6 км. Ворота прориву обстрілювались
артилерійсько-мінометним вогнем супротивника з усіх боків.
2. Командування фронту запізнилося ввести кавалерійський корпус
у прорив. До моменту введення в прорив кавалерійського корпусу,
піхота пройшла вперед, а супротивник устиг закрити ворота прориву,
кавалерійський корпус змушений був проводити прорив самотужки.
3. Командування фронту не підсилило кавалерійський корпус
танками. Артилерія хоча і була додана, але в бою участь не брала,
оскільки застрягла в дорозі. Дії корпусу авіацією не прикривалися.
4. Було відсутнє чітке керівництво взаємодією піхоти, танковою
армією і кавалерійським корпусом як у момент входу в прорив, так і в
наступні дні боїв.
1
2
3

Райгородецкий Е.Я. Огненные берега Роси. – К.: Политиздат Украины, 1984.
ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 2, арк. 70-71.
Тюленев И.В. Советская кавалерия в боях за Родину. – М.: Воениздат, 1957. – 302 с.
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5. У ході операції командуванням фронту кавалерійський корпус був
підпорядкований командарму 4, останній використовував корпус в
інтересах армії і кидав з однієї ділянки на іншу, де нависала загроза і
кризова обстановка (прорив німців на ділянці 41 стрілецької дивізії в
районі Почапинці).
6. Танкові полки корпусу не брали участі в боях через поганий
технічний стан, вони ще й загубилися в дорозі на марші і тільки в
останній день 17 лютого в атаці на німців взяло участь 6 танків 71 тп.
7. Штаб кавалерійського корпусу і штаби дивізій боєм керували
недостатньо. Більше були фіксаторами обстановки. Штаб корпусу не
укомплектований, оперативне відділення не підібране, відділи живуть
самі по собі. Охорона й комендантська служба поставлені погано;
служба розквартирування діяла незадовільно. Переміщення КП
відбувалося неорганізовано.
8. Тил працював погано, оперативної обстановки не знав. Штаб тилу
не керував, завдань не ставив і накази не віддавав. Перед операцією
запаси у з’єднаннях складали 1,0 боєкомплекту, 2-3 заправки пальним, 5
сутодач продфуражу. Поповнення запасів в ході операції здійснювалося
переважно за рахунок трофеїв. Підвіз проводився неорганізовано.
Транспорт застрягав у дорозі. Чіткого керування і плану переміщення
тилів не передбачалося. Евакуація поранених проходила погано.
Поранені нагромаджувалися і часто піддавалися артилерійському
обстрілу в районі Лебедина. Тили з’єднань не тільки не забезпечили
операцію матеріально, а навіть не змогли організовано розподілити
трофейні продовольство, фураж, боєприпаси1.
У цілому, ведучи безупинні, напружені маневрені і завзяті бої в
складі військ 2 Українського фронту по оточенню і знищенню КорсуньШевченківського угруповання військ супротивника, у винятково важких
метеорологічних умовах (дощі, тумани, суцільне бездоріжжя, сильні
морози, сніжні заметілі), 5-й гв. Донський козачий корпус зіграв
винятково важливу роль для успішного оточення і знищення ворога.
Після 700 км маршу з’єднання корпусу з боями подолали ще більш як
200 км.
Введення в прорив 5 гв.кк вслід за 5 ТА дало змогу вдруге прорвати
оборону противника і швидко ліквідувати розрив, що утворився між 1 та
2 ешелонами 5 ТА, загальновійськовими арміями. У подальшому
кавалеристи встановили зв’язок з частинами 4 гвардійської та 27 армій
та повністю було оточене вороже угруповання. У період бездоріжжя
застосування кавалерійських з’єднань виявилось особливо ефективним.
Кавалерійський корпус став важливим маневровим засобом командувача
військами фронту. Особливо відзначилася кіннота в останній період,
коли німецько-фашистські війська намагалися вийти з “котла”. У
кризовій ситуації 12–17 лютого з’єднання та частини корпусу
перекидалися на найбільш загрозливі ділянки як внутрішнього, так і
зовнішнього фронтів.
1

ЦАМО РФ, ф. 5 гв. кк, оп. 67424 сс, спр. 2, арк. 38-49, 72.

273

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

Усі бойові завдання 5 Донський козачий кавалерійський корпус
виконав. У звітній доповіді 12 гв.кд відзначалося: “…не було жодного
випадку у всій операції, щоб козаки відступили під напором
переважаючого противника, вони продемонстрували високий дух
войовничості, притаманний донцям-козакам”1. Козаки, офіцери,
генерали билися хоробро і самовіддано.
Живою легендою стали імена багатьох кавалеристів – учасників
Корсунь-Шевченківської битви. На самому її початку здійснив свій
подвиг гвардії лейтенант Г. Єлін, командир вогневого взводу однієї з
козачих частин. Знаючи, що йде на вірну загибель, він з декількома
артилеристами пробрався в розташування противника і підірвав два
«тигри», змусивши інші машини поспішно відійти. Ведучи своїх козаків
в атаку, віддав життя за звільнення української землі улюбленець усієї
частини, у минулому комісар одного з полків 1 Кінної армії часів
Громадянської війни майор Г. Калабердин.
За участь у Корсунь-Шевченківській операції корпус одержав дві
подяки, одну від командувача фронту, другу від Верховного
Головнокомандувача й урядову нагороду орден Червоного Прапора.
Таким чином, козаки в цій складній і важкій операції не посоромили
козачу славу і вписали в історію Великої Вітчизняної війни ще одну
яскраву сторінку.

1

ЦАМО РФ, ф. 63 кд, оп. 22035 сс, спр. 3, арк. 74.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Кононенко Т.П. (Київ)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ
«ЦІЛІСНОЇ ЛЮДИНИ» Г. СКОВОРОДИ
В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ
В. СОЛОВЙОВА
У статті аналізується застосування розробленого Г.Сковородою
принципу «цілісної людини» в історико-філософській концепції
російського філософа В.Соловйова. Значення дослідження цієї теми
зумовлене інтегрованим включенням тематики творчості українського
філософа до європейської нової філософії (про що засвідчено низкою
сучасних досліджень та досліджень минулого як вітчизняних, так і
зарубіжних дослідників) та визнанням цього доробку креативним щодо
зародження традиції російської релігійної філософії. Саме риси нової
філософії європейського методологічного контексту постають
конфліктними у критичних зауваженнях російських філософів XIX ст.
щодо «західної філософії». Проте генетичний зв’язок цієї традиції з
добою формування принципової основи нової філософії змушує визнати,
що,
попри
тематичну
відмінність,
розмисловий
алгоритм
представників російської філософії часто є наслідуванням усталених
методологічних зразків суто європейського культурного простору.
Класична історико-філософська концепція, а без упередження ми за
таку вважаємо концепцію В.Ф.Й. Гегеля має чітку парадигму розумових
здійснень. Найперше, – це обгрунтування точки відліку. Далі –
впорядкування подій або фактів історичного процесу, що зумовлюють
його зміст і теоретичне осмислення мети історичного процесу.
Відмінність точки відліку і мети зумовлюють визнання зміни або
процесу, а пересічність “вічними” властивостями початку і мети, завдяки
додатковим нагромадженням – визнання процесу як розвитку. Певний
стан орудування здійсненим чи фактами, і прийдешнім чи можливим,
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утворює конкретно історичний щабель осмислення в процесі
історичного поступу.
Визначення підстави історичного поступу і головного його
здійснювача обумовлюють тип історико-філософської концепції:
ідеалістичний, матеріалістичний, духовний (історіософський).
Залежно від ролі і місця цих підстав у концепціях, що поєднують ці
відмінні типи, можуть утворюватись еклектичні або ж синтетичні
історико-філософські концепції. За характером ставлення до можливості
досягнення істини (загальне необумовлене визнання) можуть існувати
критичні і скептичні історико-філософські концепції. Якщо ж праву на
здобуття істини відмовлено – за характером викладу виникають
розповідні або еклектичні (де неузгоджений лад підстав) історикофілософські концепції.
В.С.Соловйов дійсно органічно увібрав певні досягнення
європейської філософської думки. Але характер змін, яких зазнали
мислитель і, власне європейська думка, залишається відкритим
питанням у межах раніше окресленої проблеми. Головною властивістю
“європейської” філософської композиції є досить чітке означення
підстав і системних складових. Навіть філософська суміш – еклектика –
має діалектично позаеклектичне обгрунтування. Що ж ми маємо
стосовно історико-філософської спадщини В.С.Соловйова?
Про те, що це не зарозуміле питання, свідчить характеристика
філософських підстав натури В.С.Соловйова, здійснена Л.М. Лопатіним:
“Соловйов, поза сумнівом, атеїст у власному догляді на перше начало
речей, і він водночас пантеїст у своїх ідеях про світовий процес, як
захопленому становленням абсолютному. Він рішучий моніст у
принциповому розумінні внутрішньої суті речей, і він настільки ж
безперечний дуаліст в уявах про глибинні сили, які керують світовим і
людським життям.
Він свідомий оптиміст в оцінці загального змислу природного і
людського існування, і він безумовний песиміст в оцінці реальних умов
розвитку всесвіту і людства. Він є представником філософії чистої
свободи, тому що будь-яке буття він пояснює, слідуючи з абсолютного
самовизначення Божества, позбавленого примусу до цього з боку будьчого; і він прихильник жорсткого детермінізму, оскільки для нього весь
космічний і історичний процес виявляється передбаченим в неминучих
відношеннях між собою основних факторів дійсності, які його зродили і
спрямовують.
Соловйов – містик у своєму вченні про інтуїтивний характер нашого
безпосереднього пізнання Божественної сутності, і він раціоналіст у
власному розумінні умоглядних задач філософської побудови; і
насамкінець він емпірик, оскільки для нього будь-яке пізнання
передбачає фактичне відношення суб'єкта, який пізнає до незалежного
від нього змісту, який пізнається, або досвідом у широкому значенні
цього слова.
Соловйов ідеаліст і спіритуаліст у власному догляді на внутрішню
сутність речей, і водночас він може бути оголошений реалістом, тому що
для нього простір, час, причинність у природі не є лише оманливі мари
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нашої свідомості, а їм притаманна незалежна від нас, хоча й відносна
дійсність”1.
Таким чином, погляд одного з сучасників В.С. Соловйова на підстави
його творчості не дає можливості одразу зарахувати філософію
мислителя до того чи іншого усталеного типу, і вибудувати чітке
ставлення до його історико-філософської концепції.
Зазначимо, що і сучасні дослідження не вирізняються одностайністю
оцінок філософської спадщини В.С. Соловйова. Тому, з огляду на
існуючий стан справ, слід визначити вагомі елементи історикофілософської концепції, які у будь-якому випадку співмірні з
парадигмою історико-філософського дослідження, коріння якого ми
знаходимо в спадщині німецької нової філософії.
Надзвичайно
важливим
питанням
дослідження
історикофілософської концепції є визначення її ролі та місця в цілісній
філософській побудові. Наведена характеристика загальної філософської
позиції В.С. Соловйова хоч і відбиває дійсні труднощі, але не пропонує
шляху до її узагальнення та типологізації. Не зупиняючись на
послідовності аргументації, визнаємо як методологічне – припущення
того, що стрижнем і джерелом всієї філософської та життєвої творчості
В.С.Соловйова було його особисте переживання й усвідомлення Постаті
Христа.
Зробимо певні уточнення до поняття Постаті. Для В.С. Соловйова
Ісус Христос дійсно був Постаттю, а не лише Особою, історичною чи
містичною або ж – ідеєю. У власних розмірковуваннях щодо Христа
мислитель зроджує практично нове синтетичне його бачення.
Христос не лише умовна людина, хоч позитивно, хоч негативно. Її
умовою є лише належність до Абсолюту, що у вченні про святу Трійцю
зафіксовано досить чітко. Але очевидність догмату ще не виявляла
очевидності логічного обгрунтування можливості застосування змислу
цього догмату саме у філософських побудовах. Тому для В.С. Соловйова
було надане значне поле для власних пропозицій.
З одного боку, Христос не лише зливається з дійсністю, а й є цією
дійсністю. Всіляке розгортання історії є, за Соловйовим, зростанням і
формуванням тіла Христа, що і становить собою розвиток2. З іншого
боку, Христос на певному етапі свого зростання уособлюється у вигляді
Боголюдини, хоча, з огляду на належність до Абсолюту, час його
боговиявлення не детермінований самою ж дійсністю.
Тому, слідуючи цим висновкам, нам необхідно визнати, що для
В.С. Соловйова Особа Христа підносилась до Постаті Христа, де
дійсність
поставала
позірною
істотою
Христа.
Дійсність
А. Шопенгауера у мислителя набуває свого обличчя, лику – Боголюдини
Ісуса Христа.
Переймаючи змисл Абсолюту Постать Христа утримувала і всю
можливу схему розвитку всіх можливих його форм: від фізичних до
1
Лопатин Л.М. Философское миросозерцание В.С.Соловъёва // Вопросы философии и
психологии. – 1901. – Кн. 56. – С. 86-87.
2
Жаба С.П. Русские мыслители о России и человечестве. – Париж, 1954. – С. 245.
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моральних. Таким чином, осмислення – або ж філософське осягнення і
творчість – Постаті Христа ставали джерелом і метою власного життя і
філософування В.С.Соловйова. Переживання, ототожнення з Постаттю
Христа втамовувало відчуття покинутості у цьому світі, надавало
цілісний зміст безпосередньому існуванню.
Шлях же осягнення цієї Постаті-Дійсності відкривала філософська
творчість, яка у мислителя виявилася спробою синтезу всіх існуючих на
той час філософських знань та інтуїцій, завдяки чому лише і можна було
утворити цілісний погляд на Постать Христа.
Таким чином, синтетична філософія та її історія ставали підгрунтям
до усвідомлення і показу виявлення Постаті Христа в історії, часткою
якої виявлялася й особа В.С. Соловйова. Тому поняття “переживання
мислителем Постаті Христа” утримує весь можливий спектр відношень
до дійсності, обгрунтування власного у ній місця і ролі. Дійсності, яка
зафіксована Постаттю Христа.
Інше уточнення стосується спроб вбачати у філософії В.С. Соловйова
певний зразок христологічного вчення. Це не так не лише з точки зору
тлумачення, а й фактично. Догмат про Святу Трійцю мислитель
розгортає якнайповніше. Постать Христа все ж залишається лише
однією з трьох іпостасей Трійці. Тому дійсність, уособлена у Постаті
Христа – є лише однією з трьох, хоч і єдиноможливою дійсністю.
Реалізацію цього розрізнення мислитель надав у своїх “Лекціях з
історії філософії”, які він двічі читав на Вищих жіночих курсах у Москві
та Петербурзі1. Доречно зауважити, що у цьому матеріалі
використовується лише позитивний добуток спадщини, і не
здійснюється оцінка логічних доведень вказаних положень у філософії
В.С.Соловйова. Цей розділ вчення філософа, на думку автора, є цілком
як одним з-поміж якнайскладніших, так і найбільш плутаних у спадщині.
Продовжуючи
пропонований
варіант
розкриття
історикофілософської концепції В.С. Соловйова, нам необхідно, що водночас
надзвичайно органічно, зупинитися на власних уявах мислителя щодо
суб’єкта історико-філософського пізнання, або ж особи, яка намагається
рефлективно усвідомлюючи власний стан, вибудувати відповідно до
ідеалу – Постаті Христа – історію людських пошуків відображення цього
ідеалу, свідомо чи ні.
Дослідження суб’єкта пізнання і життя В.С.Соловйов розпочинає
одразу ж зі своєї першої суттєвої праці, продовжуючи і поглиблюючи це
дослідження у кожній наступній роботі (вплив П.Д.Юркевича тут
очевидний). Індивідуальне осягнення істини (значний платонівський
вплив) є найпершим і можливим станом вияву істини. Якщо ж істиною,
історією дійсності, що охоплює начала початку, мети і розвитку
(процесу), стає історична та позаісторична Постать Христа (істина якого
є безпосереднє життя у вічності), і яка відкривається шляхом
філософського осягнення – то єдиним шляхом до осягнення цієї істини є
1

138.

Соловъёв В.С. Лекции по истории философии // Вопросы философи». – № 6. – С. 76-
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життєусвідомлююче власне ототожнення індивіда з цією Постаттю, яка
утримує всі зазначені аспекти.
В.С. Соловйов зазначає, що на противагу релігії і художній творчості,
де суб’єкт і його свідомість визначаються зовнішніми обставинами,
“філософське пізнання є наперед завдана дія власного розуму і окремої
особи з усією повнотою індивідуальної свідомості. Суб’єктом філософії
є переважно одиничне Я, що пізнає”; “Відтак, філософія у значенні
світогляду є світоглядом кожної окремої особи”1.
У “Філософських началах цілісного знання” відбувається
поглиблення та розширення розуміння суб’єкта пізнання. В.С. Соловйов
у цій роботі обстоює думку про самостійне і самобутнє право людини на
те, щоб не бути зведеною і звуженою до тих її тлумачень, які існували у
т. зв. “шкільній філософії”. Для того, щоб розумовий центр особи був
поєднаний з його істинним осердям – над-сущим, “де власним сяйвом
палає істинно-суще”, необхідно, “щоб центр того, хто пізнає тим чи
іншим чином співпадав з центром того, що пізнається”2.
Відтак виключно безпідставними є міркування щодо того, що вихід
до трансцендентного гранично неможливий тому, що людина за
власною природою є істотою обумовленою. Таким чином і людина є не
те, “за що визнає її шкільна філософія”: “Що людина безумовно
обмежена середовищем позірних явищ і умовних категорій власного
розсудку – це ж лише petitio principii, упереджена ідея. І всупереч цій
упередженій ідеї ми зі свого боку маємо підстави стверджувати, що
людина сама є вищим одкровенням істинно-сущого, що все коріння її
власного буття розташоване у трансцендентній сфері і, що з цього
слідує, вона аж ніяк не скута тими ланцюгами, які бажає накласти на неї
шкільна філософія”3.
Пізнання не може бути відтяте від суб’єкта пізнання, спрямованого
до Абсолюту. Це, в свою чергу, знищує будь-які перепони до пізнання.
Оскільки людина власним розумовим центром належить до вічного
істинно-сущого, то й її пізнання не має меж, завдячуючи переборюванню
іманентизму: “Абсолютне начало або істинно-суще є безумовно
необхідне граничне поняття нашого розсудку, і без нього, як ми
впевнились, не утримується навіть наше іманентне пізнання. Нами
обстоюється вибір не з-поміж трансцендентним і іманентним пізнанням,
а з-поміж трансцендентним пізнанням і запереченням хоч якогось
пізнання”4.
У праці “На шляху до істинної філософії” також міститься низка
суттєвих доповнень до усвідомлення питання щодо суб’єкта пізнання. І в
цьому випадку головну увагу зосереджено на дійсній, живій людині. Ми
висновуємо це твердження, розрізнюючи соловйовське бачення суб’єкта
пізнання, і того, яким його сприймають представники послідовного
ідеалізму та матеріалізму: “Усвідомити змисл світу – найперше означає
1

Соловъёв В.С. Сочинения в 2-х томах. – М.: Мысль, 1988. – Т. 2. – С. 6.
Там само. – С. 225.
Там само. – С. 225.
4
Там само.
2
3
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усвідомлення внутрішнього і необхідного співвідношення (…) поміж
двома термінами дійсного пізнання – людиною, що пізнає, і природою,
що пізнається. Але всупереч тому, щоб відшукати таке співвідношення
цих двох необхідних термінів, матеріалізм та ідеалізм однаково втрачає
обох”1.
Щодо єдності суб’єкта пізнання, особи з божественним історичним
процесом найяскравіше змальовано В.С. Соловйовим у його докторській
дисертації “Критика отвлеченных начал”: “Маючи певність, що
критична епоха, яку ми переживаємо, епоха виключності і боротьби між
окремими розрізненими началами наближається до свого закінчення, я
вважаю подібний перегляд своєчасним…, і хоча той величний синтез, до
якого прямує людство, – здійснення позитивної єдності у всьому і всього
у житті, знанні і творчості відбудеться, звичайно, не в області
філософських теорій, і не завдячуючи зусиллям розрізнених людських
умів, але усвідомлений у власній істині цей синтез мусить бути, без
сумніву, окремими умами, свідомість же наша має і здатність, і
зобов’язання не лише слідувати фактам, але й їм передувати”2.
І вже цілковито шлях пошуку суб’єкта пізнання завершується у
В.С. Соловйова у його “Теоретической философии”. Якщо мислитель і
не надає довершеного визначення особи, то він все ж вказує на ті
основоположні її атрибути, які в історичному поступі перебувають у
розвитку. Оскільки, за Соловйовим, ідейний зміст нашої позірної
дійсності принципово не може бути цілком ототожнений з метою
вдосконалення, котра як потенційність, можливість у цілому полягає
лише у джерелі всього того, що відбувається: “Для того, щоб наше життя
відповідало дійсному змислу, або ж було гідним духовної природи
людини, воно мусить бути виправданням добра. Цього прагне, і цим
вдовольняється наша моральна істотність. Той, хто вбачає власну вищу
мету в участі в історичному творенні добра в світі з усіх власних сил…,
той вільний від морального розладу, примирений з життям, і голос
совісті свідчить у ньому лише як жаданий виправник часткових
відхилень і помилок, а не як страшний викривач всього життєвого
шляху”3.
Співмірно з цим постає і роль певної людини, чиє покликання – бути
носієм морального порядку і дійсним творцем історії: “Щоб життя
людини мало такий змисл … необхідне ще моральне вчення, яке не
тільки усталює ці відчуття (сорому, жалості, благочестя – Т.К.) у формі
заповідей, але і піддає розвитку закладену в них ідею добра, узгоджуючи
розумовим зв’язком всі її, у природі і історії наявні, прояви, і
висновуючи з неї повноту моральних норм для спрямування, управління
і виправлення всього особистого і суспільного життя. Таке вчення у
позитивній релігії надане догматично і прийняте на віру, перевіряється і
звітує перед філософським мисленням”4.
1

Там само. – С. 327.
Соловъёв В.С. Сочинения в 2-х томах - М.: Мысль, 1988. – Т. 1. – С. 586.
Там само. – С. 758.
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Таким чином, В.С. Соловйов стверджує, що факт історичного прояву
і філософського упереджувального виявлення добра є єдиною метою
історико-філософського дослідження, і спроможність перевірки котрого
на істинність притаманна виключно філософському мисленню.
Розглядаючи питання методології філософського (за суттю і формою
– історичного) дослідження В.С.Соловйова, з огляду на неоднорідність
теоретичних підстав його філософії, ми наражаємось на проблему, зміст
якої полягає в тому, що дійсної теоретичної наступності у працях
мислителя автором матеріалу і дослідниками встановлено не було.
Відтак у запропонованому варіанті розкриття історико-філософської
концепції ми зосередилися на теоретичному змісті “Критики
отвлеченных начал”. Праці, у якій теоретичний та історикофілософський інтереси враховані безумовно.
І якщо визнати, що до останніх років життя і творчості
В.С. Соловйова його теоретичні уяви втілювалися по зростаючій, то цю
працю цілком можна розглядати як найхарактернішу для експлікації
методології соловйовського історико-філософського дослідження.
Власне, після цієї праці лише “Теоретическая философия” стала
продовженням вияву теоретико-методологічних пошуків. Його ж робота
“Оправдание добра”, з цієї точки зору, закріплювала і синтезувала
раніше напрацьовані і досягнуті В.С. Соловйовим висновки.
Нами вже зазначалося, що питання історичного розвитку, як
проблема стосовно філософії В.С. Соловйова, навряд чи може взагалі
бути визначене, оскільки для всієї дійсності (в межах соловйовського
світогляду) історичне становлення є чином існування і не підлягає
сумніву. Не підлягає сумніву у зв’язку з метою і реальністю втілення й
історична детермінованість подій у природі до появи людини, людській
історії і зв’язках форм знання про природу і людину: “Соловйов обстоює
ту думку, що історичний і логічний порядок за своїм змістом, чи то за
внутрішнім зв’язком, вочевидь співпадають”1.
Питання ж для мислителя полягало у визначенні та встановленні
зв’язків поміж розрізненими та виокремленими проявами дійсності,
пошуку шляхів (методології) можливості унаочнення внутрішнього
змісту того, що відбувається. Оскільки у власній необумовленості та
виключності, без встановленого зв’язку ці форми буття або ж ідеї як
істоти, осібно розглянуті – є “отвлеченными” началами, котрі
самовпевнено стверджують власне виключне панування незалежно від
того, якими началами вони є – матеріальними, ідеальними, релігійними.
З огляду на це завдання, В.С. Соловйов окреслює основний зміст
того, що зобов’язане за внутрішньою логікою богоісторичного процесу
(“собирание”) бути приведене до належних меж. Головним засобом,
який би дав змогу встановити істинний зв’язок між фактами історикофілософського характеру або тими чи іншими началами, є критика.
Однак – критика позитивна, оскільки “критика “отвлеченных” начал є
1
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вже деякі, хоча й вочевидь недостатні і попередні обгрунтування начал
позитивних”1; “Критика цих ”отвлеченных” і у власній “отвлеченности”
хибних начал мусить полягати у встановленні їх часткового значення, і
на унаочненні тієї внутрішньої суперечності, якої вони необхідно
набувають, коли намагаються обійняти місце цілого. Позбавляючи
зазіхання
часткових принципів на значення цілого, ця критика
грунтується на деякому позитивному усвідомленні того, що є насправді
ціле і єдине у всьому і все і, таким чином, це є критика позитивна”2.
Таким чином, на першому щаблі критика історико-філософських
явищ здійснюється як встановлення взаємовідношення критики
негативної і позитивної. Однак це лише первинний і за своєю природою
традиційний вид критики. Оскільки в критиці позитивній, заснованій на
діалектичному переборюванні, (гегелівський принцип) її позитивний
зміст утримує значний іманентний негативний заряд.
В.С. Соловйова ж цікавить інакше бачення позитивного здійснення
критики. Вона передбачає, що в обраній для критики системі поглядів
відбувається розрізнення й унаочнення (експлікація) безумовно-сущого
як, за Соловйовим, єдиного у всьому і всього безумовного джерела цієї
системи, й іманентно історичного-абсолютного (всупереч конкретноісторичному у гегелівській побудові). Цей аспект вартісний самостійно і
його розгляд може бути окремою розробкою.
Уже у ранніх працях цей підхід набув у В.С. Соловйова значного
поширення. У полеміці з Лесевичем, який дорікав мислителю у тому, що
той начебто позбавляє позитивізм будь-якого подальшого права на
існування, – Соловйов слушно зауважив, що він визнає нескінченність
розвитку теорій позитивізму (на противагу гегелівському принципу
переборювання і “снятия”), однак вважає, що вичерпаність позитивізму
слід розглядати з тієї точки зору, що засвідчує, що він уже досяг
виключного внутрішнього рівня розвитку щодо інших форм сучасного
йому теоретичного знання, і про переваги методологічного плану вже не
може бути й мови.
Такий тип критики можливий лише у тому випадку, коли
досліджуване явище розглядається не в площині умовних принципів, а в
“стереометричному” зображенні соловйовської позитивної критики, суть
якої полягає в тому, що “по-перше, (вона) передбачає ідею єдності у
всьому і всього у загальному і ще невизначеному стані як певний
безумовний критерій, без якого неможлива будь-яка критика, і, по-друге,
визначаючи значення осібних начал як самовідокремлених елементів
єдиного у всьому і всього вона (насамкінець) надає цьому останньому
певного змісту – розвиває для нас ідею єдиного у всьому і всього”3.
Отже у кожній теоретичній праці В.С. Соловйова мета й засоби його
позитивного і добуткового філософування, безумовно, поєднані з
негативною і позитивною історико-філософською критикою. Однак у
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цьому випадку слід розрізняти, власне, історико-філософську критику і
критику позитивну, що надає нове знання.
Адже у розрізненні цих двох чинників теоретичних праць закладена
таїна відношення і втілення історичного та позаісторичного, яку
впродовж усього свого життя намагався розгадати мислитель. Позірно
парадоксальним, але внутрішньо істинним постає той факт, що
методологія, властива його історико-філософській концепції, може
застосовуватися як до того, і поширюватися не лише на те, що було в
минулому і є в теперішньому (навіть для гегелівської концепції історії
філософії орудування матеріалом сучасності вже має риси
проблемності), а й на те, що буде в майбутньому.
В.С.Соловйов
використовує
власну
методологію
історії
(“синтетической”) філософії у дослідженнях і критиці явищ, які ще
навіть не постали як явища фактографічного історичного порядку, але
істинність яких уже стверджена належністю до вічного і незмінного
істинно-сущого. І цілком очевидно, що у стосунках Людина – Дійсність
джерелом знання про них є знову ж таки особисте переживання
(синтетичне сприйняття, перцепція,…) тієї дійсності, яка виявляється як
Постать Христа.
Подібний зовнішній поділ на власне історико-філософську критику
“отвлеченных” начал і ствердження начал позитивних був закладений у
підставу розрізнення певних рівнів послідовності здійснення критики
(що не тотожне попередньо визначеним типам критики).
Первинне обгрунтування позитивних начал як наслідку позитивної
критики начал “отвлеченных” необхідно має бути лише попереднім,
оскільки ті позитивні начала, які тут обумовлені, маючи стан вічного
буття у царині абсолюту, ще не мають наочного існування в умовній
області нашого життя і нашої природної свідомості, хоча вони мусять
бути втілені й тут; тому вони ще не мають для нас повної визначеності1.
“Відтак зрозуміло, що наші ідеї не можуть мати тієї виразності і
вирізненості, що властива думкам, які є простим добутком з існуючих
фактів. Не слід забувати, однак, що наша навколишня дійсність не може
бути всією дійсністю і, що те, що тут виявляється лише тим, що має бути
і майбутнім - є вічно сущим і справжнім в іншій сфері”2.
У підставу власної позитивної критики В.С. Соловйов закладає
триєдину синтетичну сув’язь принципів, відповідно розділених на три
частини: “За загальним планом критика “отвлеченных” начал
поділяється на три частини: етичну, гносеологічну і естетичну”3.
Слід зазначити, що етичний, або ж моральний принцип у всіх працях
мислителя є вихідним. Але не у контексті підпорядкування, а за суттю
вихідного матеріалу. Адже саме у моральнісній частині людського єства
виявляється начало приципа єдиного у всьому і всього.
Безумовна впевненість в істинно-сущому постає і критерієм оцінки
історичних форм буття і пізнання: “Моральнісна діяльність, теоретичне
1
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пізнання і художня творчість людини за необхідністю вимагають
безумовних норм і критеріїв, якими б визначалась внутрішня вартість їх
творів, які уособлюють у собі благо, істину і красу”1.
Моральнісна діяльність, відповідно до вершинного морального
принципу своїм предметом має не розрізнені форми абстрагованих
емпіричного і раціонального начал, але “таким предметом може бути
лише нормальне суспільство, яке визначається характером вільної
общинності, чи інакше практичної єдності у всьому і всього, завдяки
якій всі є метою діяльності для всіх і кожного для всіх… Моральне
значення суспільства незалежне, таким чином, ні від матеріального, чи
природного начала в людині,… ні від його раціонального начала…
визначається релігійним чи містичним началом в людині, завдяки якому
всі члени суспільства утворюють не границі один для одного, а
внутрішньо доповнюють один другого у вільній єдності духовної
любові, яка повинна набути безпосереднього здійснення в суспільстві
духовному, або церкві”2.
У свою чергу, безумовна впевненість у розгортанні єдності у всьому і
всього як суспільства духовного, а не земного, залишається тільки
абстрактною утопією, якби вона не проходила ствердження і перевірки
засобами розуму, істинність розуму передбачається Соловйовим інша,
чим істинність раціональна – абстрактна. «Але для вільного і свідомого
втілення божественного начала у практиці необхідна впевненість щодо
його безумовної істини, а це залежить від вирішення загального питання
про істину і істинне знання»3. Істина ж може бути означена як належна
до безумовного і абстрактно-сущого або ж до того, що перше всякого
буття , що сповіщає усьому вочевидному світу змисл і підносить людину
над тлінням історичної зміни: «…передбачаємо як необхідні ознаки
істини безумовну реальність і безумовну розумовість (раціональність).
Цього безумовного характеру істини ми не знаходимо ні в абстрактноемпіричному, ні в абстрактно-раціоналістичному пізнанні, ні в
абстрактній науці, ні в абстрактній філософії, перша дає нам лише
відносну реальність, друга – тільки відносну розумовість»4.
Ці моменти і є, власне, предметом теоретичного знання: «Цей
предмет не може бути визначений як факт, ні як річ, ні як природа речей,
ні як матерія, ні як світ явищ, ні, насамкінець, як система логічного
розвитку понять; всі ці абстрактно (ено – і далі – Т.К.) – емпіричні і
абстрактно-раціональні визначення належать до змісту істини як її
матеріальні і формальні признаки, але не утворюють її власного єства.
Це останнє не може бути ні даними досвіду, ні поняттям розуму, воно не
може бути зведеним ні до фактичного відчуття, ні до логічного
мислення, – воно є суще єдине у всьому і вся (суще всеединое)5»
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Відповідно до предмета пізнання, який, власне, є потенційною
насиченістю, його належність до людини, що пізнає, виявляється у
триєдиному акті віри, уявлення і творчості, який передбачений будьяким дійсним пізнанням»1. Насамкінець, за Соловйовим, «у підставі
істинного знання закладене містичне чи релігійне сприйняття, тільки й
завдяки якому наше логічне мислення набуває власну безумовну
розумність, а наш досвід – значення безумовної реальності»2. Добутий
таким чином висновок про істину, як предмет містичного знання,
поступово розгортається і стає «предметом знання природничого, або ж,
стаючи свідомо засвоюваним людським розумом і людськими
відчуттями вона вводиться у форми логічного мислення і реалізується у
даних досвіду. Цим утворюється система істинного знання, або ж вільної
теософії, заснованої на містичному знанні речей божественних, яке вона
засобами раціонального мислення пов’язує з емпіричним пізнанням
речей природних, виявляючи, таким чином, всебічний синтез теології,
раціональної філософії і позитивної науки»3.
З висот досягнутого синтезу Соловйов ясно бачить діаграму
історико-філософського минулого й дійсного. Для нього історичний
процес власноруч, за власною божественною логікою, є критикою для
всього тимчасового й миттєвого, але ще зроблю спробу зі своїх власних
обумовлених щаблів зазіхнути на дійсність цілого та єдиного у всьому і
всього: «Власний розвиток цих абстрактних (отвлечениях) начал,
здійснений західним людством, у собі живу і реальну критику цих начал,
їх суд засудження; так, абстрактним прикладом знищення своїм власним
послідовним розвитком у папстві; абстрактна філософія засудила
гегельянством, а абстрактна наука знесилюється сучасними
позитивістами; так що наша практика лише виявляє у загальних
формулах неминучий висновок, до якого доходить реальний історичний
процес, пережитий людським розумом; цей висновок є позитивна
єдність у всьому і вся»4.
Відповідно до відношення історичного і позаісторичного аспектів
єдиного у всьому і всього, Соловйов стверджує поступ істини як
втілення людини, похідної по відношенню до істини вічної, яка є Бог.
Тому єдине у всьому і вся в історичній дійсності також виявляється у
трьох областях: «Якщо у моральній області (для волі) єдність у всьому і
вся є абсолютне благо, якщо в області пізнавальній (для розуму) вона є
абсолютна істина, то здійснення єдності у всьому і всього у навколишній
дійсності, її реалізація або ж втілення в області від чуттєвого,
матеріального буття є абсолютна краса»5
Однією із властивостей є іманентне включення історико-філософського
матеріалу у хід безпосереднього філософування, спроба його синтетичного
означення. На відміну від відомих принципів побудови осібно філософічної і
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осібно історико-філософічної системи, де ці області знання не узгоджуються за
єдиними синтетичними принципами цілісно, Соловйов демонструє у вищій мірі
теоретично зображеному, історико-філософське системне мислення. Це
виявляється у тому, що для кожної теоретичної праці виявляється деякий
поступальний крок розвитку в розумінні історико-філософського процесу. У
цьому ж виявляється і поступальність «розростання» особи самого мислителя.
Тому мета і питання детермінованості історико-філософського процесу лише й
можуть бути виявлені як становлення єства людини, власної постаті через
звернення у синтезі істини, добра й краси до таїни Постаті Христа, через їх
тотожність і ствердження синтетичного проникнення.
Зазначені методологічні аспекти були використані В.Соловйовим у «Лекціях
з історії філософії». Головний висновок цих лекцій полягає в окресленні трьох
основних типів історичних постатей, які охоплюють і довершують собою
богоісторичний процес. Ці основні типи і є у своїй певній якості здійснювачами
історико-філософського процесу. Кожна з цих постатей є певною формою, яка
охоплює весь різновид форм буття і думки, що відповідають певному
історичному відтинку часу. Головною рисою цих постатей є те, що вони
метафізично охоплюють усі без винятку індивідуальні якості людини,
суспільства та природи, і зумовлюють, таким чином, певну міру. Відповідно до
цього відбувається визначення історичного типу людини та результатів її життя
за належністю і зверненістю до того чи іншого типу постаті.
Першим типом історичної людини є тип, у якому його особистість цілком
підкорена родовій і натуральній силі, яка діє на нього зовні і тому має владу
закону. Цьому історичному проміжку відповідає натуральна релігія. Другий тип
є тип Боголюбської особи, або людини християнської. Цей тип визначає новий
етап у богоісторичному процесі і тотожний самому В.Соловйову, бо третій тип
постаті визначає майбутній етап – етап єдиними у всьому і всього, де позитивно
зникає будь-яка зовнішня відмінність. Ці три етапи пов’язані двома проміжними
перехідними процесами. Вся повнота взаємозв’язків трьох богоісторичних типів
і двох перехідних етапів зумовлюють означення найзагальніших типів у
історико-філософському генезисі. Це і є основна, концентральна підстава
періодизації історії філософії. Всі внутрішні взаємозв’язки, відповідні кожному з
цих періодів, утворюють певні лінії історико-філософського поступу.
Результати своєї історико-філософської концепції частково також були
втілені В.Соловйовим під час роботи в Енциклопедичному словнику БлокгаузаЕфрона. Можна вважати, що енциклопедичний матеріал (який включає 174
статті) є незавершеною з певних причин системою історико-філософського
доробку В.Соловйова.

Таким чином, методологія історико-філософської концепції
В.Соловйова не виглядає убогою порівняно з іншими відомими
концепціями. А з деяких евристичних моментів навіть переважає. Інша
справа, що глибокого дослідження вимагає цілісна філософська
композиція мислителя. Сучасними ж іманентними засобами історикофілософської критики навряд чи можна досягти скільки-небудь
вартісного добутку. Вона завжди буде повертати нас до гегелівської
парадигми. Наскільки ж тісно у ній соловйовській історикофілософській концепції і чи вистачило їй сил нарядитись у власний
каптан – справа майбутніх розробок.
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УКРАЇНА – ЕТНОС

Чирков О.А. (Київ)
ЯВИЩЕ РОСІЙЩЕННЯ УКРАЇНИ
У СИСТЕМІ ТЕРМІНІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Автор розглядає форму і зміст українознавчих термінів, що
характеризують явище російщення, пропонує модернізувати й
стандартизувати відповідний сектор терміносистеми, зокрема – не
вживати запозичений з російської мови термін «русифікація» та похідні
від нього для характеристики суспільних процесів ХVІІІ–ХХІ ст.
«Термінологія ніколи не була, не є тепер і не буде ніколи теренами
вузькофахових інтересів. Це є ділянка, засадничо визначальна для
національної безпеки. Національної безпеки в її найглибиннішім сенсі
безпеки існування Нації як такої» – справедливо зазначають сучасні
українські фізики, Володимир Козирський та Василь Шендеровський1.
Українознавчим термінам, що характеризують шкідливе й вельми
небезпечне суспільне явище російщення, у минулому «не пощастило».
По-перше – сама тема російщення України завжди (за винятком хібащо часів так званої «українізації») була забороненою або принаймні
небажаною для публічного обговорення. Декларований КПРС «розквіт
усіх націй і народностей» передбачав продукування гори різноманітної
продукції про «єдиний совєтський народ», про «прогресивність»,
«історичну закономірність», «неминучість» «стирання граней» між
народами та «зближення й злиття усіх націй і народностей». Той, хто
насмілювався
привселюдно
не
схвалювати,
а
засуджувати
великодержавний російський шовінізм, прагнув привернути увагу
суспільства до проблеми масового російщення України (як це зробив,
приміром, Іван Дзюба 1965 року в праці «Інтернаціоналізм чи
русифікація?») наражався на великі життєві негаразди, і навіть на
передчасну смерть. Лише представники української діаспори країн
1
Мозирський В., Шендеровський В. За правдиве назовництво українське. – К.: Рада,
2003. – С. 200.
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вільного світу могли без остраху порушувати цю проблему. Але глибоко
дослідити процес російщення і виробити відповідні терміни, не маючи
можливості безпосередньо спостерігати етнічні й інші суспільні процеси
в совєтсько-українському суспільстві, було надто складно.
По-друге – українознавча українськомовна терміносистема взагалі, і
на ділянці російщення зокрема, розвивалася в умовах гіпертрофованого
російськомовного впливу (у тому числі адміністративно-примусового), в
умовах російської імперської ідеологічної цензури (і породженої нею
самоцензури авторів українознавчих праць), в умовах слабкості
наукових етнологічних та соціологічних засад в українознавстві.
Відповідно явище російщення України в системі термінів
українознавства відбито не вільно й недостатньо фахово. Та завдяки
політичним перетворенням періоду «пєрєстройки» й часів незалежності
маємо змогу говорити про російщення голосно, відверто, без недомовок.
А говорити про це наш моральний і громадянський обов’язок, тим паче,
що молох російщення невідворотно і безжально одних українців знищує,
інших – робить покручами до скону (іноді перетворює навіть на
найзатятіших російських шовіністів з яскравим українським акцентом у
вимові). Напевно кожен українознавець усвідомлює, що власне
зросійщенням тривала і багата історія українців може колись і
закінчитися, що тема російщення заслуговує на значно більшу суспільну
увагу за ту, що приділялася їй у минулому й приділяється нині. Група
термінів, за допомогою яких в українознавстві характеризувалося
російщення, в умовах плюралізму і суверенітету України потребує
вивчення і поліпшення на основі питомо українського назовництва.
Розглянемо далі такі питання: Який зміст вкладаємо у терміни, що
характеризують російщення?; Як співвідноситься форма окремих слів,
що традиційно вживаються для характеристики явища російщення, зі
змістом?; Яким чином можна поліпшити відображення сутності явища
російщення в українознавчій терміносистемі?
Сьогодні існує низка термінів та понять, що традиційно вживаються в
українознавчих працях на позначення явища російщення та для його
характеристики. Найчастіше на позначення російщення в українській
мові вживають термін «русифікація», рідше – «російщення», іноді –
«помоскалення» та інші (які зрідка вживаються у друкованій
літературній мові). Зрозуміло, що і весь блок термінів російщення
побудовано переважно від «русифікації», яку стандартизовано. Загалом
в українознавчих текстах маємо ситуацію дублювання певних понять
термінами, утвореними на основі різних назв одного явища.
Популяризація та усталення терміна «русифікація» серед українців
«країн соціалістичного табору» та серед українців несоціалістичного
зарубіжжя відбувалися великою мірою завдяки праці Івана Дзюби
«Інтернаціоналізм чи русифікація?»1 та статті Б. Кравціва й

1
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.: Видавничий дім «КМ Akademia»,
1998. – 276 с.
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В. Кубійовича «Русифікація» в Енциклопедії українознавства1. На
перший погляд, термін «русифікація» може цілком задовольнити
потреби українознавців. Адже слово «русифікація» вживається тепер у
багатьох мовах і відповідає європейській традиції утворення термінів за
допомогою греко-латинських терміноелементів (у даному разі
використано суфікс «ficatio»).
Б.Кравців та В. Кубійович тлумачать «русифікацію» таким чином
(підкреслення О.Чиркова): «Русифікація, сукупність дій та умов,
спрямованих на зміцнення російської національно-політичної переваги
на Україні й інших країнах Східної Європи, за допомогою переходу чи
переведення осіб неросійської національности на російську мову і
російську культуру й їх дальшої асиміляції»2.
І.Іванченко у статті, вміщеній вже в часи незалежності України в
академічному фоліанті – у «Малій енциклопедії етнодержавознавства»,
дає таке тлумачення цього терміна (підкреслення О.Чиркова):
«Русифікація – сукупність дій, умов та заходів у національних
неросійськомовних республіках або в окремих регіонах Російської
федерації щодо звуження чи відсторонення на другорядне місце
вживання рідної мови, користування здобутками національної культури,
вивчення своєї історії, та ін. великими й малими компактно розселеними
етносами і піднесення на передній план знання російської мови,
культури, історії. Русифікація – приниження всього національнонеросійського порівняно з російським. Русифікація виявляється і в тому,
що звеличується російська культура як немовби вищий ступінь розвитку,
а всі інші національні культури неросійських народів повинні
беззаперечно слідувати за нею як за неперевершеною культурною
домінантою»3.
Залишимо поза увагою всю недосконалість наведених фрагментів
тлумачень, а відзначимо лише те, що термін з коренем «рус»
тлумачиться через слова з коренем «рос» (дивіться підкреслені слова);
що країна Русь (чи Руська земля), народ руський (чи русь, руси, русичі,
русини) мова руська, письмо руське, віра руська, культура руська, право
руське, звичаї руські тощо у статтях не згадуються, бо йдеться про
російське, про інші часи; що сутність «русифікації» зі змісту статей
полягає саме у «росієфікації», «росіянізації», «обросіяненні»,
«російщенні».
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови
«русифікація» тлумачиться стисло й однозначно (підкреслення
О.Чиркова): «Насильницьке запровадження російської мови, культури і

1
Кравців Б. , Кубійович В. Русифікація // Енциклопедія українознавства. Словникова
частина. Репринтне відтворення видання 1955–1984 років. – Львів, 1998. – Т. 7. – С. 26442648.
2
Там само.
3
Іванченко І. Русифікація // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України.
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.:
Ґенеза, Довіра, 1996. – С. 790.
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т. ін.»1. Аналіз морфемної структури, етимології та лексичного значення
показує, що ні «рус» (мешканець Русі), ні «Русь» (середньовічна
східноєвропейська держава) не мають безпосереднього зв’язку з явищем
російщення у будь-яких його проявах.
Для українців, які мали етнічні назви з коренем «рус» (руси, русичі,
русини, руснаки, руські, рутени), і мова яких сотні років називалася
«руська» калькування російського вживання слова «русификация» на
позначення явища помоскалення, російщення є науково невиправданим,
історично принизливим і політично небажаним. Так само і для білорусів.
До того ж «рускіє» за самоназвою (у російській мові «русские»,
«великороссы», «великорусы») мали і мають традиційні українські
назви: «росіяни», «москвини», «московіти», «москалі», «кацапи», а
російська назва російської мови «русский язик» (російською) також
відмінна від української назви мови росіян «російська мова». Додамо ще,
що "Русь” та “Росія” є різними назвами різних держав і слова, похідні від
них, не є однаковими ні за формою, ні за змістом (хоча в російській мові
й історіографії ситуація інша). Відрізняти руське від російського і не
піддаватися спробам нав’язати їх ототожнення (а це прагнули нещодавно
зробити, наприклад, представники офіційно зареєстрованого в Україні
“Руського блоку” під час виборів до Верховної Ради 2002 року) є надто
важливо для тих українців, які не позбулися історичної пам’яті і мають
почуття національної гідності.
Самі росіяни процес поросійщення чужоетнічної людності (іноді
також і процеси поукраїнення чи побілорущення несхіднослов’янської
людності) раніше називали тільки питомо російським словом
«обрусение» (російською), утвореним за законами російської мови чи від
етнічної назви «русские» (російською), чи від «прихватизованої» назви
країни «Русь». Академічний перекладний словник наукової термінології
російські терміни стандартизує в українській мові не змінюючи кореня.
Ось вичерпний перелік перекладів: «обрусілий, який (що) обрусів»,
«обрусілий», «обрусіння», «обрусіти», «обруситель, -ля; русифікатор, ра», «обрусительний; русифікаторський», «обрусити; русифікувати»,
«русифікаторська політика»2. Цікаво, що синонімія щодо термінів,
утворених від «русифікації» зазначена не в усіх випадках (наприклад –
обрусілий та русифікований).
В українознавстві термін «русифікація» є цілком доречним у
випадку, коли йдеться про перетворюючі суспільні процеси Х–ХІ ст. під
впливом русів у середовищі сусідньої фіно-угорської, летто-литовської,
тюркської, семітської людності. Для явища того періоду годиться також
термін «русизація». Але якщо будувати відповідний термін виключно на
власній українській мовній основі, то матимемо «русіння», «русьнення»,
рущення» та, можливо, й інші варіанти. Зауважимо, що оскільки тодішня
1
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. Бусел В.Т.
– К.; Ірпінь: Перун, 2003. – С. 1090.
2
Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / НАНУ.
Комітет наукової термінології. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Й.Ф. Андре,
С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 291, 356.
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руська етнічна спільнота не сформувалася в самостійний етнос, у
багатьох випадках коректніше говорити про тогочасне «ослов’янення»
чужоетнічної людності на руських землях.
У статті «Русифікація» Б. Кравців та В.Кубійович, розкриваючи
сутність російщення, вживають цілу низку термінів, де в основу
покладено «русифікацію»: «русифікація України», «дерусифікація
України»,
«зрусифікований
елемент»
(йдеться
про
особу),
«русифікаційний курс», «русифікація українців», «русифікація
української мови», «мовна русифікація українців і національних
меншостей», «мовно зрусифікована» адміністративно територіальна
одиниця, «русифікація» тих частин СССР, «які відокремлено від
української етнічної території та приєднано до РСФСР», «цілковита
русифікація». Перелічений блок термінів, що описують російщення, не є
вичерпним. В українознавчих текстах вживається також дієслово
«русифікувати», іменники – «русифікатор», «русифікаторство»,
прикметники – «русифікаторський», «русифікований».
Російсько-український словник наукової термінології містить такі
переклади
українською:
«русифікатор»,
«русифікаторський»,
«русифікаторство», «русифікація», «русифікований, зрусифікований»,
«русифікувати, русифікуватися». «Російщення», як і в багатьох інших
словниках, відсутнє.
Словотворчий аналіз наведених термінів показує, що більшість з них
є словосполученнями, в яких одне зі слів «русифікація» чи похідне від
нього, утворене шляхом суфіксації й префіксації. Таким чином, корінь
«рус» є основою словотворного гнізда, головним терміноутворюючим
елементом у групі сучасних термінів про російщення. Саме це і є
найслабшим місцем українознавчої термінології на ділянці явища
російщення. Від початку помилково перекладене з російської, чи хибно
обране, чи примусово накинуте «руси…» заклало невідповідність між
формою й змістом у підвалини всієї групи термінів про російщення.
Форма і зміст семантичного знаку «русифікація» в українській мові
розбалансовані, морфемний склад «русифікації» не має зв’язку з
лексичним значенням. Цей калькований чи хибно вмотивований термін і
всі похідні від нього розхитують системність українознавчої
терміносистеми, ускладнюють функціонування української лексики.
Загалом, крім зазначеного засадничого недоліку, блоку термінів про
російщення бракує системності, комплексності, дефінітивності, точності,
а у зв’язку з наявністю іншої терміноутворюючої основи маємо ще й
синонімічність.
Багато українознавців або ігнорують термін «русифікація», не
вживаючи ніякого іншого – немов би такого явища взагалі не існує, або
зрідка вживають його чи похідний від нього термін. Навіть сучасне
енциклопедичне видання про українську мову обходить його увагою1.
Мирослав Попович у Нарисах історії культури України не приділив

1

Див.: Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія», 2000. – 752 с.
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належної уваги цьому явищу, хоч і вживає «русифікаторську політику»1.
Низка авторів вживає і «русифікацію» і «російщення». Наприклад у
праці І.В. Діяка «Українське відродження чи нова русифікація?»
зустрічається «зросійщення»2. Іноді автори вживають «русифікацію» та
похідну лексику в таких конструкціях, що вона там недоречна.
Наприклад Іван Белебеха стверджує: «Телевізійна система 90-відсотково
зрусифікована на українських каналах і стовідсотково – на
комерційних»3 (підкреслення О. Чиркова). Але ж зрусифікувати
(зросійщити, зросіянізувати) те, що від самого початку було російським,
а не українським, неможливо.
В окремих українознавчих працях комплексне й системне розуміння
самого явища російщення проявляється в образному його сприйнятті і
тлумаченні. Олекса Мусієнко у книзі «Український етноцид» пише таке:
«Русифікація через шлюзи церкви, школи, суду, управи каламутними
потоками затоплювала українське життя, замулювала національну
культуру, руйнувала правічні звичаї, марудила мову, спустошувала
народну душу й виплоджувала полчища яничарів»4.
Ліквідація зазначених недоліків може становити сутність розвитку
українознавчої терміносистеми на ділянці явища російщення, може
призвести до розкриття внутрішнього потенціалу української мови. На
жаль, у термінологічному плануванні стосовно групи термінів
російщення панує рутинерство та результати російщення лексики у
шатах інтернаціоналізації, про що свідчить запровадження,
стандартизація та відсутність бажання перегляду запозичених раніше, в
умовах бездержавності й цілковитої політичної підлеглості, російських
начебто еквівалентів. Не годиться запозичувати терміни, що стосуються
життєво важливих проблем українства, враховуючи фонетичні й
граматичні особливості української мови і забуваючи про відповідність
лексичних значень, про прояви імперського світогляду в російській
науковій суспільствознавчій термінології.
Явище російщення характерне головним чином для України й
етнічних українців. Сьогодні Україна має найбільшу кількість
зросійщених та частково зросійщених осіб (не враховуючи Російської
Федерації)5. У Російській Федерації найбільший асиміляційний приріст
етнічних росіян відбувся саме за рахунок зросійщених українців6. Тому у
розвитку групи термінів про російщення українознавці мали б вести
перед і визначати його на міжнародному рівні.
Шкода, що досі ми не маємо науково обґрунтованої,
загальноприйнятої комплексної системи термінів, що позначають усі
прояви цього явища, характеризують його перебіг з погляду різних наук
1

Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк», 1998. – С. 677.
Діяк І.В. Українське відродження чи нова русифікація?: Навч. посіб. для студентів
вищ. закл. освіти. – К.: Гранослов, 2000. – С. 147.
3
Белебеха І. Українська еліта. – Харків: Видання журналу «Березіль», 1999. – С. 161.
4
Мусієнко О. Український етноцид. – К.: Рада, 1994. – С. 19.
5
Оцінка автора на підставі вивчення розвитку етнічної будови української нації.
6
Оцінка автора на підставі вивчення розвитку етнічної структури населення на
території Російської Федерації (в сучасних межах).
2
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(етнології, політології, соціальної географії, соціології, історії,
демографії тощо). Розглянемо докладніше з етнологічного погляду
головний зміст кількох важливих термінів, які можуть бути покладені в
основу такої системи з етнологічного погляду.
Російщення (стосовно етносу, народу) є суспільним (соціальним)
процесом, а саме – етнічним. Воно взаємопов’язане з усіма сферами
буття суспільства (у тому числі з його біологічним відтворенням). Поява
й перебіг російщення етносу визначаються усією сукупністю постійних і
мінливих чинників (політичних, економічних, географічних, релігійних
та інших), наявних на певній стадії процесу.
Оскільки російщення народу (етносу) є етнічним процесом, можливо,
доцільніше передавати його сутність терміном, утвореним від етноніму
«росіяни» – «росіянізація», «росіянення». «Російщення індивіда
(людини)», «російщення певної території» (зокрема країни) є дотичними
до «російщення етносу», але мають інше змістове навантаження.
Сутність російщення етносу полягає у втраті певним етносом
(народом) своїх власних етнічних рис з одночасним набуттям етнічності
росіян. Процес заміщення етнічної сутності певного народу (мови,
літератури, традицій, історичної пам’яті, способу життя, етнічної
самоназви тощо) російською етнічністю називатимемо російщенням.
Втрата етнічних рис, притаманних своєму етносу та набуття
чужоетнічних російських рис відбувається частково або повністю і в
обох випадках потребує певного часу. Природний процес російщення
(такий, що відбувається без його зовнішнього стимулювання, без
насильства) потребує зміни щонайменше декількох поколінь. Врештірешт російщення призводить до занепаду й відмирання культури етносу,
до омертвіння його мови, до втрати етнічної самобутності та до
зникнення народу як такого. Таке незавидне майбутнє рано чи пізно
усвідомлюється певними частинами російщених етносів, що призводить
до намагань організувати спротив. Проте лише зрідка цим народам таки
вдається протиставити російщенню опір більш-менш відповідний
потужній силі російщення.
Навіть у випадку збереження етнічної самоназви насправді народ при
зросійщенні вмирає. Він знижується в ієрархії етнічних спільнот від
етносу (повноцінного народу з усіма відповідними правами) до
субетносу росіян, згодом – до етнографічної чи навіть до етносоціальної
групи російського етносу. Етнічна самосвідомість російщених народів у
таких випадках також змінюється, хоча формально це не відбивається в
етнічних самоназвах. В етнічній самосвідомості пануючими стають
уявлення про власну етнічну спільноту як одну з багатьох часток
великого російського етносу.
Кінцевим результатом російщення народу може бути як остаточне
його зросійщення (і відповідно – зникнення), так і часткове (якщо
російщення припинилося на певній проміжній стадії перетворення
етносу).
Зросійщення (етносу) – це такий стан етнічності колишньої етнічної
спільноти, коли внаслідок російщення її етнічну самосвідомість вже
перетворено на російську, а решту етнічних рис замінено російськими
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повністю або в головному. У цьому значенні вживають також
«зросійщеність», «етнічне зросійщення», «етнічна зросійщеність»,
«повне зросійщення», «повна зросійщеність», але не «винародовлення».
Адже безетнічності як масового явища не існує. Немає жодної етнічної
спільноти без певного комплексу етнічних рис. Лише на
індивідуальному рівні можемо віднайти рідкісні випадки такого стану
особистості, коли людину не можна вважати належною до жодного
народу (етносу). Застосовуючи поняття «винародовлення» замість
«російщення» ми певною мірою вводимо людей в оману.
Часткове зросійщення, часткова зросійщеність (етносу) – це такий
стан певного народу, коли внаслідок російщення суттєво змінено всі або
частину етнічних складових у напрямку наближення до російських
зразків (наприклад, поява «руско-украйонского язика» – «суржику») та,
можливо, заміщено частину етнічних складових російськими
(зросійщення окремих елементів духовної культури, мовне зросійщення
тощо) таким чином, що представники спільноти, зберігаючи історичну
пам'ять, не ототожнюють себе з росіянами, і не вважають свою спільноту
частиною російського народу. Часткову зросійщеність народу можемо
спостерігати на проміжних етапах російщення (якщо воно триває) та як
кінцевий результат російщення (якщо воно припинилося).
Мовне російщення (етносу) – процес переходу певної етнічної
спільноти або її частини з різних причин зі своєї мови (етнічної мови,
мови своєї національності, рідної мови) на російську мову. На
проміжних етапах мовного російщення виникають явища мовної
засміченості й перемішаності («суржикомовності») та умовної
двомовності російщеної спільноти або її частини.
Мовне зросійщення, мовна зросійщеність (етносу) – стан певної
етнічної спільноти або її частини, який характеризується втратою своєї
етнічної мови внаслідок мовного російщення.
Культурне російщення (етносу) – процес запозичення певною
етнічною спільнотою або її частиною елементів, або всього комплексу
російської духовної та матеріальної культури навзамін культурних
надбань власного народу. На проміжних етапах культурного російщення
виникають явища культурної засміченості й перемішаності та умовної
двокультурності російщеної спільноти або її частини.
Культурне зросійщення, культурна зросійщеність (етносу) – стан
певної етнічної спільноти або її частини, за якого її самобутня культура
вже витиснута російською взагалі або майже повністю.
Російщення культури – зміна елементів духовної та матеріальної
культури певної етнічної спільноти, запозичення новітніх шарів
російської культури замість вироблення власних, що призводить до
наближення всього культурного комплексу етносу до російської
культури, а разом з іншими процесами – до її зросійщення.
Російщення мови – зміна значень слів, способів побудови висловів та
речень, вимови звуків, правопису, словникового складу мови (через
надмірне запозичення росіянізмів, пряме калькування російських слів,
запозичення російських форм міжнародних слів та російської фахової
термінології), а також інші зміни мови на російський кшталт.
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Російщення розмовної мови відбувається швидше, ніж російщення мови
літературної. На основі певної мови в процесі її російщення формуються
різноманітні перемішані варіанти розмовної мови – т. зв. «суржик».
Зрозуміло, що російщення відбувається в усіх сферах суспільного
буття і повинно бути предметом вивчення усіх українознавчих наук, з
відповідним відображенням у спеціальних термінах. Скажімо, у площині
українського літературознавства не обійдемося без «російщення
української художньої літератури», «російщення літературних діячів»; у
площині юридичних наук – без «російщення права», «права, як засобу
російщення», «правового закріплення російщення», у площині
економічних наук – без «російщення українського господарства»,
«російщення підприємства», «російщення галузі промисловості»,
«російщення економічної думки»; у площині генетики – без «російщення
генотипу української популяції», у площині географії – без
«територіальних відмінностей російщення», «російщення регіону»,
«російщення
поселення»,
«геополітичного
російщення»;
у
політологічній площині – без «російщення суб’єкта політики»,
«російщення політичної системи країни», «ідеологічного російщення»,
«примусового російщення», «російщення політичної культури»,
«політика російщення», у площині філософії – без «російщення
філософської думки»; у площині історичних наук – без «російщення
історіографії», «російщення першоджерел», «російщення в добу
розвиненого соціалізму та переходу до комунізму» та ін. Природно, що
розуміння, а, можливо, і значення, чималої кількості однакових за
формою термінів у різних науках відрізнятимуться.
Соціологічний погляд на російщення переносить термін
«російщення» у свою фахову терміносистему. Головними термінами
явища російщення у соціологічному вимірі можуть бути такі:
«російщення соціуму», «російщення соціальних інститутів» (держави,
родини, війська, освіти, церкви тощо), «російщення соціальної структури
суспільства», «російщення соціальної групи (шляхти, козацтва,
буржуазії, дітей, науковців, освітян, робітників, селян, працівників
культури тощо), «російщення соціальних відносин».
Вивчення явища російщення у мовознавчому розумінні також
потребує відповідних термінів. Серед них повинні бути й такі:
«російщення літературної мови», «російщення усної мови», «російщення
діалектів», «російщення термінології», «російщення лексики»,
«російщення граматики», «стилістичне російщення». «Русизмами» варто
називати лише природно успадковані з руського періоду розвитку
української мови архаїзми та застарілі слова. А запозичення з російської
2-ї половини ХVІІІ ст. безумовно треба називати не «русизмами», а
«росіянізмами» чи «російзмами». До речі, «росіянізм» вже
стандартизовано, щоправда у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови він подається як синонім «русизмові»1.
1
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. Бусел В.Т.
– К.; Ірпінь: Перун, 2003. – С. 1086.
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Молох російщення є найзагрозливішою проблемою українського
народу, і саме сьогодні ми можемо не тільки йому протистояти, а й
почати повертати зросіянізовані та частково росіянізовані частини
українського народу до лона рідної етнічності. Реальне державнополітичне унезалежнення України, що відбувалося упродовж 1988–
2004 р., дещо обмежило російщення України (насамперед у сфері
політичної свідомості більшої частини українського суспільства). Проте,
у площині мови й духовної культури практичне розв’язання проблеми
припинення росіянізації українці на державному рівні по-справжньому
ще не розпочали. А ситуація вкрай загрозлива, і зволікання нам лише
шкодить, зменшуючи шанси зробитися такою мірою українськомовним і
українськокультурним народом, якою росіяни є російськомовним і
російськокультурним, поляки – польськомовним і польськокультурним,
французи – французькомовним і французькокультурним, турки –
турецькомовним і турецькокультурним.
Важливим кроком на шляху позбавлення України від російщення і
його наслідків є відмова від вживання запозичених російських термінів,
що характеризують явище російщення взагалі та процес російщення
України зокрема. Добровільна відмова українознавців від вживання
росіянізму «русифікація» і похідних від нього, практика вживання
українських термінів з «росій…», «росіян…» закономірно призведе до
стандартизації питомо українських термінів, до збагачення української
лексики на власних мовних ресурсах. Українознавча терміносистема в
галузі російщення потребує подальшого розвитку на засадах питоменної
українськості, системності, комплексності, дефінітивності, точності,
усунення синонімічності. Відділ української етнології НДІУ
продовжуватиме роботу на цьому полі і пропонує українознавцям
висловитися з даної проблеми.
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УКРАЇНА – НАУКА

Гомотюк О.Є. (Тернопіль)
УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
В КИЄВІ – ПРОВІДНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНОЗНАВСТВА (1907-1921)
У статті досліджується українське наукове товариство в Києві
(1907-1921 рр.) як провідний центр українознавства. Ця наукова
установа з честю продовжила традиції розвитку національної освіти.
Початок третього тисячоліття засвідчив, що українознавство як
синтетична система знань про українство потребує глибшого
самопізнання з позицій історичної ретроспективи, виокремлення внеску
до його скарбниці усіх творців. Завдяки титанічним зусиллям
української науково-педагогічної громадськості немало зроблено для
відновлення історичної справедливості по відношенню до помітних
постатей та центрів українознавчої думки. У цьому контексті викликає
глибокий науковий інтерес діяльність Українського наукового
товариства в Києві протягом 1907 – 1921 рр.
Вперше оцінено значення діяльності УНТ у Києві самими
учасниками тогочасних подій на урочистому засіданні історичної секції
ВУАН 25 листопада 1928 р. з нагоди 20 річниці з дня заснування
наукового товариства та його видавництва1. Серед сучасних публікацій
виділяються
розвідки
В. Онопрієнка,
Т. Щербань,
П. Соханя,
В. Ульяновського, С. Кіржаєва та ін.2 Немало питань історії УНТ у Києві

1
Грушевський М. Велике діло; Щербина В. Спроби організації наукової історичної
праці в Києві у першій половині ХІХ ст.; Житецький Г. Заходи коло організації
історичного товариства в Києві; Савченко Ф. Українське науково-культурне
самовизначення 1850-1876 рр.; Гермайзе О. Праця Київського Наукового Товариства //
Україна. – 1929. – січень-лютий. – С. 3-49.
2
Онопрієнко В., Щербань Т. Українське наукове товариство. Вклад у національну
культуру // Вісник АН УРСР – 1990. – № 11; Щербань Т. Фундатори Українського
наукового товариства. – К., 1992; Сохань П., Ульяновський В., Кіржаєв С.
М.С. Грушевський і Academia. – К., 1993.
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та ролі його активних членів у становленні наукового українознавства
потребують пильнішої уваги сучасних дослідників.
Українське наукове товариство розпочало новий етап у розвитку
українознавства як синтезу знань про Україну на теренах Східної
України. Воно стало першою україномовною науковою інституцією
Наддніпрянської України, організованою на демократичних принципах
вільної асоціації вчених і логічним продовжувачем традицій Острозької і
Києво-Могилянської академій, Львівського, Харківського, Київського
університетів, Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, вдалим
зразком використання передового західноєвропейського досвіду
організації науки.
Нові умови суспільно-політичного життя Російської імперії,
пов’язані із деякою лібералізацією становища українського народу у
1905-1906 рр. спричинили появу Товариства. Велика заслуга у створенні
цієї наукової установи належить Михайлу Грушевському. Перші
установчі збори Київського наукового товариства скликано ініціативною
групою на 29 квітня 1907 р. за участю помітних українських наукових
сил (після затвердження програми та статуту російською владою у 1906
році). Обрано тимчасове бюро для організаційної праці. До його
першого складу увійшли 21 чол., серед яких: М. Грушевський як голова
Товариства, О. Левицький, В. Науменко (заступник голови), В. Щербина
(казначей), І. Стешенко (секретар), М. Біляшівський (бібліотекар),
Я. Шульгин (заступник секретаря), згодом додатково введено
О. Грушевського. Тоді ж розпочато організацію наукових секцій, а саме:
історичної, філологічної, математично-природничої1. На загальних
зборах 30 грудня 1907 р. обрано замість тимчасової Ради постійну у
складі голови – М. Грушевського, товаришами – В. Щербину,
О. Левицького. Членами Ради: М. Біляшівського, О. Грушевського,
М. Лисенка, І. Стешенка, О. Шульгина. Кандидатами до цих органів з
правом дорадчого голосу, а при відсутності окремих членів – з правом
вирішального голосу обрано Тимченка, Черняхівського, Яковлєва.
Також створено Ревізійну комісію у складі А. Берло, Л. Черняхівської,
Є. Чикаленка. У 1907 році відбулося 11 засідань Ради.
На загальних зборах 25 травня підготовлено реферат голови
Товариства М. Грушевського про наукову організацію роботи цієї
установи. У короткій доповіді визначено основну мету, завдання,
структуру УНТ. Наука, на думку М. Грушевського, виконує дуже
важливу функцію у суспільстві – „вінчає собою повноту культурнонаціонального життя, служить найвищою рекомендацією духовної
дозрілості суспільності, глибини й серйозності її культурного життя”2. З
огляду на це, акцент зроблено на організацію товариства як наукової
установи з трансформацією у майбутньому у Всеукраїнську академію
наук. У перспективі планувалось об’єднання навколо УНТ усіх інших
1
Хроніка. Українське наукове товариство в Києві та історична секція при
Всеукраїнській Академії Наук в рр. 1914-1923 // Україна. – 1924. – Кн. 4.
2
Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві і його наукове видавництво //
Записки УНТ в Києві. – Київ, 1908. – Кн. 1. – С. 4.
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товариств . Вимоги до членів УНТ ставились як до майбутніх членів
Академії наук. Почесними членами обиралися найвідоміші вітчизняні і
зарубіжні вчені або ініціатори організації товариства. До числа дійсних
членів належали спеціалісти високої наукової кваліфікації, які мали
опубліковані самостійні праці. Члени-співробітники – усі ті, хто сприяв
успішній діяльності товариства через матеріальну допомогу, брав участь
у формуванні бібліотеки тощо. Заяви про прийом до товариства мали
подаватися в обов’язковому порядку з рекомендаціями дійсних або
почесних його членів при закритому голосуванні на загальних зборах
(дві третини голосів за почесних членів і більшістю за дійсних і членів –
співробітників)2.
Товариство бачило своє основне завдання в організації
українознавчої наукової роботи як синтетичного комплексу знань та її
популяризацію серед широкого загалу населення. З цією метою
проводилися приватні й публічні засідання, диспути з актуальних питань
українознавства, публічні лекції та систематичні курси, постановка
наукових завдань та їх розв’язання; вважалося за необхідне
підтримувати тісний зв’язок із різноманітними організаціями та
товариствами як українськими так і іноземними; споряджати наукові
експедиції та екскурсії , організовувати з’їзди. У зв’язку із
спеціалізацією наукових сил у історичній секції згруповано історію з
допоміжними науками – археологією, етнологією, історією права,
історією мистецтва. У філологічній секції об’єднано зусилля мовників,
істориків літератури, викладачів народної словесності. Природнича
секція утворювалася для вивчення фізико-математичних наук,
природничих, лікарських. Об’єднуючою ідеєю для інтелектуалів УНТ
стала „Звичайна схема „руської” історії й справа раціонального укладу
історії східного слов’янства”. Ця схема орієнтувала дослідників на
досконале й об’єктивне вивчення історії слов’янських народів,
переносила акцент із студіювання Російської держави на буття
українського народу. Українство поставало в безперервному
історичному процесі як самобутнє, окремішне. На ґрунті цієї концепції
формувалося нове покоління українознавців.
Протягом 1907-1908 рр. тривав організаційний період становлення
УНТ. До кінця 1908 року секції та комісії сформовано. До історичної
секції під керівництвом М. Павлуцького увійшли: В. Щербина,
О. Яковлєв (секретар), К. Антонович, Г. Берло, М. Біляшівський,
О. Грушевський, В. Данилевич, І. Джиджора (секретар), І Каманін,
О. Левицький, Я. Шульгін. У вересні 1908 р. на посаду голови історичної
секції обрано М. Грушевського. До філологічної секції під головуванням
В. Перетца входили Є. Тимченко (секретар), Б. Грінченко,
В. Доманицький, П. Житецький, А. Лобода, С. Маслов, К. Михальчук,
М. Петров, І. Стешенко. Головою природничої секції обрано М. Галіна.
1
Цит. за: Онопрієнко В., Щербань Т. Українське наукове товариство // Вісник АН
УРСР. – 1990. – № 11. – С. 71.
2
Витяги з Статуту укр. наук. Товариства в Києві // Записки Українського наукового
товариства в Києві. – 1908. – Кн. 1. – С. 157-159.
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Її членами стали: О. Качаловський, Г. Квятковський, О. КорчакЧепурківський, П. Петровський, О. Черняхівський. Загальне число
дійсних членів до кінця 1907 р. складало 54 особи1. Слід відзначити, що
географія особового складу УНТ сягає не лише Києва, а і Одеси,
Харкова, Галичини, Санкт-Петербурга, Парижа та ін. У рамках УНТ
створено допоміжні організаційні органи – комісії. У 1913 р.
організовано етнографічну комісію, котру очолював О.Шрамченко. З
огляду на пекучу проблему створення єдиного правопису, граматики,
термінології було відкрито мовну комісію при філологічній секції. При
історичній секції утворено статистично-економічну комісію під
головуванням О. Русова.
Велика надія на реалізацію поставлених завдань покладалася на
організацію видавництва при УНТ. Першим періодичним друкованим
органом товариства були „Записки українського наукового товариства в
Києві”. У січні 1908 р. на засіданні Ради товариства утворено
редакційний комітет у складі голови товариства, голів секцій та
скарбника. Визначено тираж – 700 примірників (на засіданні у лютому).
Завданням випусків було „друкувати ... розвідки й реферати ... ріжних
галузей знання, а перед усім з українознавства – української мови,
літератури, історії, артистичної творчості, етнографії, археології,
географії, права, економіки і статистики й ін.” – підкреслював голова
товариства2. У травні того ж року вийшов перший том „Записок”.
Спочатку „Записки” були органом трьох секцій. Поряд із рефератами,
повідомленнями історичного та філологічного змісту, друкувалися
розвідки з етнографії, економіки, медицини. Із кількісними та якісними
змінами у товаристві почали виходити „Збірники” лікарської, технічної,
етнографічної секцій. Фінансування видання УНТ здійснювалося
коштом нечисленних жертводавців: Симиренка, Лозинського, оскільки
членських внесків (5 крб.) ледве вистачало на утримання помешкання, а
гонорари за наукові праці складали мізерні суми (24 крб. за аркуш
оригінальної праці) або ж зовсім не виплачувалися. Незважаючи на
труднощі, за сім років існування УНТ видано 21 книжку наукових
розвідок3. Важливим було те, що до участі в „Записках” залучались і
галицькі вчені.
Великий інтерес українства до наукової роботи у рамках
Українського наукового товариства в Києві стимулював появу нового
українознавчого часопису „Україна”. Щире зацікавлення українського
громадянства проблемами української історії, історії української
літератури, українського мистецтва спонукали публікації доповідей,
розвідок, повідомлень на загальні теми у тримісячник українознавства.
Видання „України” розпочато з осені 1913 р., основним завданням якого
стало „знайомити ширшу публіку з новими досягненнями

1
Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві і його наукове видавництво //
Записки УНТ в Києві. – К., 1908. – Кн. 1. – С. 13.
2
Там само.
3
Всеукраїнська Академія Наук. Хроніка // Україна. – 1925. – Кн. 1-2. – С. 215.
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українознавства” .
До
складу
редколегії
часопису
обрано
М. Грушевського,
М.
Василенко,
В. Перетца,
К. Михальчука,
Д. Дорошенка, О. Левицького. До співпраці залучено українські та
неукраїнські наукові сили. Відгукнулись на пропозицію А. Шахматов,
Ф. Корш, О. Лаппо-Данилевський, К. Кадлець, І. Малиновський,
В. Пічета, О. Єфименко та інші. Програма журналу охоплювала
передісторичні часи, археологію, історію культури, суспільства, право,
письменство, мову, етнографію, мистецтво, економіку. Зверталась увага
на тогочасну літературу в галузі українознавства, наукову хроніку,
бібліографію і т. ін. Симон Петлюра підкреслював, що склад
співробітників і загальна редакція журналу на чолі з професором
М. Грушевським є гарантією як науковості „України”, так і
різноманітності вміщеного в ній матеріалу”2. До 1921 р. вийшло в світ 6
випусків журналу „Україна”.
Однією із основних форм наукової діяльності товариства були
засідання, котрі поділялися на прилюдні та секційні. Прилюдні
планувалося проводити регулярно 2 рази в місяць. Перше засідання
відбулося 16 вересня 1907 р. До кінця року відбулося 6 наукових зібрань,
де проголошено 12 рефератів. Особливу цікавість викликали реферати
М. Грушевського „Господарство польського магната на Задніпров’ю
перед Хмельниччиною”, де автор на підставі контракту „краківського
каштеляна” Конецпольського з приводу віддачі у 1643 р. шляхтичеві
Длускому гадяцької волості зробив спробу охарактеризувати
господарство великих панів на Україні. Жваву дискусію викликала
доповідь І. Стешенка про авторство творів Марка Вовчка: „Марко
Вовчок і його українські твори”. Відповідями на неї стали розвідки
В. Доманицького „Марія Олександрівна Маркович”, доповідь „Нові
матеріали про М. Вовчка”, Л. Черняхівської „Нові матеріали про Марка
Вовчка”. Цікавим виявилося дослідження з історії української літератури
В. Перетца ”Нові інтермедії”. О. Грушевський оприлюднив „Нові
матеріали про Костомарова”. Дискусію викликав реферат Б. Грінченка
„Пісня про Дорошенка і Сагайдачного”. Питанням розвитку
українського мистецтва приділили увагу доповіді Г. Павлуцького „Про
українську артистичну творчість”, М. Біляшевського „Про український
орнамент”. Г. Павлуцький акцентував увагу на оригінальності
українського мистецтва та перспективах його розвитку, на характерні
риси українського церковного будівництва, церковного малярства та
скульптури.
На
засіданнях
прозвучали
також
реферати
О. Черняхівського з оцінкою тогочасного розвитку науки про
походження людини – „Нові теорії походження людини”, І. Каманіна
„Ще про пісню про Петра Конашевича Сагайдачного”, Б. Грінченка
„Нові дані про пісню про Сагайдачного”. Поряд із діячами, причетними
до видання „Київської старини”, як О. Левицький, І.Каманін,
1
Хроніка. Українське наукове товариство в Києві та історична секція при
Всеукраїнській Академії Наук в рр. 1914-1923 // Україна. – 1924. – Кн. 4. – С. 181.
2
Петлюра С. З українського життя в минулому році // У кн.: Петлюра С. В. Статті. –
К., 1993. – С. 54-64.
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М. Василенко, М. Біляшевський, М. Петров, УНТ зуміло залучити до
співпраці не тільки окремих українських інтелектуалів – Г. Павлуцького,
В. Данилевича, а й російських – О. Шахматова, Г. Ільїна.
Більшість доповідей, рефератів, оприлюднених на засіданнях,
надруковано на сторінках „Записок”. Увагу інтелектуалів УНТ
привертали події козацько-гетьманської доби, особливо їх джерельна
база. Серед них і М. Грушевського „Байда-Вишневецький в поезії та
історії”. Автор з’ясовував погляди народної поезії на цього відомого
історичного діяча та оприлюднював додаткову інформацію. Варто
згадати розвідку О. Грушевського „З життя української старшини
ХVІІІ в. Земельні маєтки Л. Свічки”, В. Данилевича „Нові дані для
біографії Івана Сірка”, О. Левицького „Церковні справи на Запорожжу”,
В. Модзалевського „До історії млинського права Гетьманщини”, „Лист
Мазепи до свого старости” (поміщено у першому томі „Українського
Наукового Збірника, що розпочало Товариство видавати з 1915 року), „З
родинних відносин на Гетьманщині у другій пол. ХІХ віку” (у другому
томі „Українського Наукового Збірника”), М. Стадника „Гадяцька унія”,
Л. Добровольського „Забуті межі давньої Коліївщини”, М. Василенка
„Слідство про маєтності Стародубського полку” та ін. Цінним додатком
до актів, вміщених у 2 та 3 томах І частини „Архива Юго-Западной
России” і документів, що проливають світло на становище
Правобережного духовенства у ХVІІІ ст.. та змалюванні побуту тих часів
стали „Листи Лебединського ігумена Філотея Контаровського”,
підготовлені О. Левицьким. Литовсько-польській добі присвячено
окремі публікації: Б. Бачинського „Змагання до унії руської церкви з
Римом в 1498-1506 роках”, „Грамота Мисаїла”, „Грамота Ніфонта”,
М. Грушевського „Новіша література по історії в. кн. Литовського”
(поміщено у другому томі „Українського Наукового Збірника, 1916 р.),
реферат, прочитаний М. Грушевським на секції істориків у жовтні
1909 р. „Про корпус литовсько-руських літописів” та ін. На загальному
науковому зібранні у жовтні 1909 р. виголошено доповідь
М. Біляшівського „Порівняння з поля штуки”, де референт проаналізував
стан творів української культури і дійшов висновку, що у середні віки
вони нічим не поступалися західноєвропейським зразкам. Особливу
увагу звернуто на матеріали до української історії ХІХ ст. Серед них:
Л. Добровольського „З київської „козаччини” 1855 року”, М. Василенка
„Г.Н. Теплов і його „Записки о непорядках в Малороссии”.
Опублікований варіант “Записок” доповнений коментарями вченого.
М. Василенко вважав, що цей документ наближеної до царського двору
особи та першої людини в гетьманській канцелярії слугував причиною
до скасування автономії України. У 1910 р. вперше на засіданні
історичної секції оприлюднено невідому раніше статтю П. Куліша
„Украинофилам” з передмовою О. Левицького. Розвідка стала цінною
сторінкою до біографії автора і, що важливо, була цікавим матеріалом до
історії українського національного руху 1860-х рр., представленого
„громадами”. Увагу дослідників УНТ привернули події, пов’язані із
скасуванням кріпосного права в Україні. Так, на публічному науковому
засіданні 1911 р., приуроченому цій події, прозвучали доповіді
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М. Василенка „Кріпацтво і реформа 19 лютого на Лівобережній
Україні”, О. Левицького „Кріпацтво на Правобережній Україні”.
Товариство взяло участь у Шевченківських ювілейних читаннях у
Москві. У 1915 р. випущено „Збірник пам’яти Тараса Шевченка (18141914)”, у котрому вміщено цінні матеріали до історії КирилоМефодіївського братства. Зокрема, М. Грушевський опублікував „Нові
гіпотези з історії староруського права”. Особливу увагу звернено на „білі
плями” у висвітленні українського історичного процесу, яких не
торкалася академічна наука Російської імперії.
Важливим було те, що українознавство у рамках УНТ формувалось
як синтетичне знання. Дослідження проводились у різних галузях.
Розуміючи важливість археографічної спадщини для успішного поступу
українознавчої науки, історична секція планувала утворення окремої
археографічної комісії для планомірного студіювання пам’яток.
Особливий акцент зроблено на історію Лівобережжя, оскільки
Археографічна комісія обмежувала свою діяльність територією
Правобережної України. Намічено утворення спеціальної „Комісії
старого Києва”, котра займалась би політичною, економічною,
культурною спадщиною столиці. Окрема бібліографічна комісія мала
звернути увагу на історію українських видавництв. Статистичноекономічна комісія досліджувала історію та статистику українського
друку. У планах УНТ були студіювання невідомих аспектів юридичного
життя українського народу. З цією метою створювалася правнича
комісія.
На жаль, багато задумів не вдалося реалізувати, на перешкоді стали
події Першої світової війни. Лише у післявоєнний час розпочали роботу
правнича й археографічна комісії. Товариством проведено важливу
наукову роботу по виявленню старовинних рукописних збірників,
збиранню і систематизації народних віршів та пісень, дослідженню
історії виникнення народних звичаїв. Творчий колектив філологічної
секції
працював
над
уніфікацією
граматики,
складанням
термінологічних та тлумачних словників. На сторінках „Записок”
опубліковано критичний аналіз найвідоміших літературних творів,
літературних пам’яток, історико-літературних та фольклорних
матеріалів. У 1909 р. у п’ятому томі „Записок” оприлюднено „Програму
до збирання одмін української мови”. Велику цікавість викликали
доповіді на філологічній секції: І. Стешенка „Історія української драми”
(1907), С. Гаєвського „Великодні та різдвяні вірші та колядки” (1913),
В. Перетца „Декілька етнографічних даних з старих рукописів” (1914) та
ін. Статистична комісія (спочатку комісія мала назву статистичноекономічна), очолювана О. Русовим, спрямувала свою роботу на
зібрання статистичних відомостей про соціальну структуру українського
народу, його економічного поступу, на значенні українства в
економічному житті Росії, розвиток і видавництво українських книжок
тощо. Важливою була розвідка О. Русова „Про заняття українців по
перепису 1897 р.” Автор виокремив предмет статистичних дослідів –
український народ. Об’єктом аналізу обрано губернії, де проживало не
менше 10% українців. З болем інтелектуал констатував, що „український
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народ живе в періоді з перевагою того первісного сільського хазяйства,
яке відповідає примітивній ступені культури народу, найменше
грамотного з усіх християнських народів”, що населяли Росію1.
Цікавими виявилися доповіді на секційних засіданнях Корольової
„Поділ українського люду на зростові групи по перепису 1897 р.”,
М. Стасюка „Економічні відносини України до Великоросії та Польщі”,
де автор проводить думку про перетворення України в арену збуту
товарів великоросійської промисловості. Особливої уваги заслуговувала
студія М. Порша про „Робітництво України”, опублікована у 1912 р.
Автор констатує відсутність установи, котра б займалася збором
відомостей про становище робітничого класу. Робітництво України,
підкреслює дослідник, не є численним, оскільки 1,5 млн. осіб складало
17 % загальноімперського. Як правило, це сезонне робітництво, яке не
потребує висококваліфікованої праці і, як наслідок, недостатньо
культурно розвинене. На основі статистичних даних подано найбільш
розвинені галузі українського виробництва2.
УНТ причетне й до інших важливих проектів – вшанування
діяльності визначних українознавців. Так, увагу українського
громадянства звернуто на 45-літній ювілей наукової діяльності
П. Житецького (1908) (ІІ книга). Заслуги в галузі українознавства
В. Антоновича відзначено ІІІ книжкою „Записок”. Ця книжка
репрезентувала матеріали березневого 1908 р. загального наукового
зібрання, присвяченого пам’яті В. Антоновича. Визнанню величезного
досвіду, значенню наукової спадщини для розвитку українознавства та
формуванню наступних поколінь молодих науковців, роль у становленні
складових
українознавства
слугували
оприлюднені
доповіді
М. Грушевського „Володимир Антонович, основні ідеї його творчості і
діяльності”, Г. Павлуцького „В. Антонович як археолог”, А. Лободи
„Праці Антоновича по етнографії та літературі”, виступи І. Джиджори,
І. Стешенка, В. Данилевича. Знання, авторитет мислителя мали вагоме
значення для розгортання діяльності товариства. Незважаючи на вік та
хворобу, В. Антонович активно співпрацював з УНТ, щедро ділився
набутими навичками та знаннями, проводив археологічні розкопки у
Чернігівській губернії, підготував до друку автобіографічні записки.
Інтереси наукові тісно перепліталися із громадянськими, національними
та політичними. Національна ідея була провідною ниткою його
творчості, що логічно випливала з його гуманних, демократичних
поступових переконань, підкреслював М. Грушевський3. Свідченням
цього була хоча б записка В. Антоновича у справі обмеження
української мови. У „Записках” поміщено цикл статей, присвячених
1
Русов О. Про заняття українців по перепису 1897 року // Записки УНТ в Києві. – 1909.
– Кн. V. – С. 107.
2
Порш М. Робітництво України // Записки УНТ в Києві. – 1912. – Кн. Х.
3
Грушевський М. Володимир Антонович. Основні ідеї його творчості і діяльності //
Записки УНТ в Києві. – 1909. – Кн. ІІІ. – С. 4-21; Крип’якевич І. Михайло Грушевський.
Життя і діяльність // У кн.: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. –
Львів, 2001. – С. 233-255.
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М. Лисенкові
(1913),
М. Гоголю
(1909),
М. Заньковецькій,
М. Костомарову. Найбільшого резонансу серед наукового громадянства
та широкого загалу українства отримав ювілейний збірник на пошану
Т.Шевченка (1915).
Новим у діяльності товариства стала організація публічних лекцій як
дієвої форми пропаганди наукових досягнень у царині українознавства.
На засіданні Ради товариства у жовтні 1909 р. вперше піднято питання
про проведення популярних читань з української мови, історії та
літератури. Головними доповідачами визначено М. Грушевського,
О.Левицького, В.Перетца, І.Стешенка. Зокрема, М. Грушевський
прочитав серію лекцій „Культурний і національний рух на Україні в
другій половині ХVІ в.”, І. Стешенко звернув увагу громадянства на
такий важливий, але недосліджений період національного відродження
ХІХ століття – „Українські шістидесятники”. Загалом, влаштування
публічних лекцій з українознавства було дуже корисною справою. Це
відзначали й сучасники. Симон Петлюра підкреслював, що вони „дають
санкцію українському науковому слову, приваблюють до української
науки ширші круги громадянства і торують шлях до розвитку
української науки”1.
Стараннями членів УНТ перетворювалося в сильний і діяльний орган
планової та інтенсивної наукової роботи, вільного й об’єктивного
наукового досліду, „живе і ясне огнище наукової мислі”2. З плином часу
проходили зміни якісного та кількісного плану. Українознавство
збагатилося такими працями голови УНТ, як „Про старі часи на Україні.
Коротка історія України” (Санкт-Петербурзьке видавництво, 1907 р.),
„Очерки истории украинского народа” у 1906 р. отримали Уварівську
премію, побачив світ VІІ том багатотомної „Історії України-Руси”
(1909 р.), VІІІ том – у 1910 р., у 1911 р. – “Ілюстрована історія України”,
публіцистичними розвідками на сторінках „Ради” та ін.
На цей час припадає започаткування дуже важливого
українознавчого проекту українських інтелектуалів та видавництва
братів Гранат – видання чотиритомної енциклопедії українознавства.
М. Грушевського затверджено редактором історичного, географічного та
статистичного відділу енциклопедії. Вийшло лише перших два томи. У
першому М. Грушевський дав аналітику розвитку українознавчих
досліджень у ХІХ ст. під назвою „Развитие украинских изучений в
ХІХ в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения”.
Демонстрацією набутків українознавства стала публікація В. Дорошенка
на сторінках „України” у І та ІІ книгах „Український науковий рух в
1913 році”. Автор аналізував досягнення як львівської, так і київської
наукових шкіл, репрезентуючи здобутки усіх галузей українознавства:
археології, історії, історії літератури, мовознавства, етнографії,
мистецтва.
1
Петлюра С. З українського життя в минулому році // У кн.: Петлюра С. В. Статті. –
К., 1993. – С. 54-64.
2
Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві і його наукове видавництво //
Записки УНТ в Києві. – К., 1908. – Кн. 1. – С. 15.
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З початком Першої світової війни до 1917 р. діяльність товариства не
відзначалася особливою активністю. З 1917 р. відкривається новий етап
у розвитку українознавчої науки, пов’язаний із національновизвольними змаганнями українського народу. Створено сприятливі
умови для функціонування УНТ. З 1917 до 1919 р. М. Грушевський
знову очолював УНТ. Цей період у часі співпав із державотворчою
діяльністю вченого в Українській Центральній раді. Чимало членів УНТ
було у складі вищих представницьких органів влади та управління і
відіграло велику роль у розгортанні українського національнокультурного життя. У той же час політична і громадянська активність
української інтелігенції в роки національно-визвольних змагань
позначилась і на характері діяльності УНТ.
Із появою Академії наук Наркоматом освіти було прийнято рішення
про ліквідацію УНТ і приєднання секцій товариства до Академії. 24
травня 1921 р. засідала узгоджувальна комісія, а 29 травня 1921 р. на
загальних зборах УНТ А. Кримський оголосив про самоліквідацію
товариства і злиття його із структурами УАН1. Частина керівництва і
членів УНТ виступила проти такої політики. Радою товариства і
загальними зборами вирішено лише про номінальне приєднання на
правах автономії. Товариство організувало ліквідаційну комісію, яка
детально розробила план входження кожного підрозділу УНТ у
відповідну структуру Академії.
Найвиразніше внесок УНТ у розбудову українознавчої науки
прослідковується через діяльність його членів. Колоритними фігурами
цієї наукової установи поряд із М. Грушевським були В. Антонович,
Ф. Вовк, П. Житецький, Б. Грінченко, М. Василенко, В. Перетц,
В. Петров, І. Стешенко, Є. Тимченко, А. Лобода, Г. Павлуцький,
О. Левицький, О. Грушевський, В. Данилевич, К. Михальчук,
М. Сумцов, О. Русов, І. Каманін, Л. Добровольський, В. Модзалевський
та ін.
В особі Б. Грінченка (1863-1910) Українське наукове товариство
отримало репрезанта нових ідей національного визволення українського
народу. Це покоління ставило на порядок денний питання культурнонаціональної автономії українства. Для українознавства важливою стала
праця Б. Грінченка над „Словарем української мови” (68 тис. слів) у
чотирьох томах (1907-1909 рр.) Він охопив етнографічні записи і
літературні твори 1798-1870 рр. Енциклопедія українознавства
відзначила новизну проробленої роботи, підкресливши, що це був
найповніший словник для української мови та один із найкращих у
словниковій лексикології. Мислитель був автором „Української
граматики”, „Рідного слова”. Українознавчий портрет Б. Грінченка був
би неповним, якщо не торкнутися його поглядів на хід історичного
розвитку України. Національному пробудженню і самовизначенню
слугували публіцистичні та популярні історичні праці. Серед них
1

С. 52.

Сохань П., Ульяновський В., Кіржаєв. М.С. Грушевський і Academia. – К., 1993. –
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брошура „Нарід в неволі” (1895 ), що оприлюднювала справжнє обличчя
російського царизму по відношенню до українства. Розвідки „Київська
держава і татарське лихоліття”, „Де ми і скільки нас є”, „Чого нам
треба”, „Оповідання про Івана Котляревського”, „Князь Ігор: По „Слову
про полк Ігорів”, „Три жіночі постаті”, „Братства і просвітня справа на
Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького” проливали світло
на ряд вузлових питань самобутньої української історії. Остання праця
акцентує увагу громадськості на великій просвітницькій діяльності
братств, їх ролі у національно-культурному житті українського народу
протягом багатьох років. Звертається увага на значення Львівського
братства в організації книгодрукування, виокремлюється місце таких
постатей
у
національному
відроджені
як
І.
Федоровича,
М. Смотрицького, П. Могили. Важливим сегментом українознавчого
доробку вченого була діяльність у царині етнографії. Особливо
продуктивною вона виявилась у чернігівський період життя
Б. Грінченка. Йому належить велика збірка „Этнографические
материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях”
(тт. І-ІІІ, 1895-1899), куди ввійшли різножанрові матеріали, що
надсилали В. Андріївський, М. Коцюбинський, В. Кравченко,
М. Дикарєв, І. Журавський, О. Русов та ін. Найбільше матеріалу зібрано і
впорядковано Б. Грінченком. Важливо, що матеріал не тільки зібрано, а
й упорядковано згідно з науковими вимогами. Велика увага приділена
фольклорним джерелам, казкам. До числа етнографічних публікацій
належать: збірник „Из уст народа” (1900), перший бібліографічний
покажчик „Литературы украинского фольклора 1777-1900” (1907),
„Народные спектакли”, „Отзыв о сочинении А. Н. Малинки «Сборники
материалов по малорусскому фольклору»” (за науковий аналіз цієї
збірки Б. Грінченко отримав від російської Академії наук золоту
медаль). Помітно виділяються „Думи кобзарські” (1897), куди увійшло
18 фольклорних зразків, серед яких більшість на болючі теми
української історії – „Невільничий плач”, „Про трьох братів Озівських”,
„Про козака Голоту”, „Про Хведора Безрідного”, „Про смерть козакабандуриста” та ін. Важливо, що зібраний етнографічний матеріал вчений
розглядав не лише як джерельний матеріал, а як правдиве тло для
відтворення тогочасної дійсності.
Поряд із Б. Грінченком працювали філологи А. Кримський,
К. Михальчук, І. Огієнко, В. Перетц та ін. В. Перетц (1870-1935) був
постійним керівником філологічної секції товариства та редактором
„Записок”. Поряд з цим, він член НТШ з 1908 р., Петербурзької АН з
1914 р., почесний член Російського бібліографічного товариства з
1915 р. З 1903 р. – екстраординарний професор Київського університету,
де заснував та керував „Семинарием русской филологии” протягом
1907-1914 рр. У семінарії вперше вивчали життя та діяльність
Котляревського,
Антоновича,
Кониського,
Колесси,
Потебні,
Житецького, Лесі Українки, Шевченка, Франка. Протягом часу
існування гуртка підготовлено 20 магістрантів : М. Гудзій, А. Лобода,
С.Маслов, В. Ларін, О. Дорошкевич, Т. Сушицький, П. Филипович,
М. Драй-Хмара, В. Адріанова, Є. Тимченко, О. Лазаревський, І.Огієнко
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та ін. Так закладалися міцні підвалини вивчення одного із компонентів
українознавства – історії давньоукраїнської мови та літератури.
Коло наукових інтересів мислителя – історія української мови,
літератури, особливо у ХІV-ХVІ ст., ХVІІ ст. На кафедрі історії
російської мови і словесності історико-філологічного факультету
В. Перетц поряд із курсом давньої російської літератури ХІ-ХІІІ ст.
вперше почав викладати історію українського письменства (до
І. Котляревського). Із спеціальних курсів професора виділялися
„Литература в Юго-Западной России ХV-ХVІІ вв.”, „Слово о полку
Ігореве”, „Введение в историю русской литературы”, що згодом
трансформувався у „Методологию истории русской литературы” і став
обов’язковим. Перетц В. – автор численних праць з історії української та
російської літератури, з нової української літератури, бібліографії,
палеографії, текстології, археографії. Протягом 1905-1910 рр. виходить
низка українознавчих досліджень: „К истории украинского искусства”,
„Былая старина Межигорского монастыря”, „Четыре документа к
истории украинского казачества”, „Новые данные для истории
старинной русской лирики”. Українською мовою видано такі важливі
джерелознавчі праці: „Матеріали до історії української літературної
мови”, „Українське питання в освітленні польського поета ХVІІ віка”,
„Польські пісні, записані українцем при кінці ХVІІ століття”,
„Українські думи”. Загалом у Києві надруковано понад 100 робіт,
більшість яких на українознавчу тематику.
Помітним був внесок у розвиток філологічних, історичних,
етнографічних знань члена УНТ Павла Житецького (1836-1911). Саме
йому вдалося репрезентувати увазі української громадськості загальний
курс української філології, історію фонетики. Перу П. Житецького
належить праця „Очерк звуковой истории малоруського наречия”,
„Очерк литературной истории малорусского наречия в ХVІ и ХVІІІ вв.”
Ґрунтовна увага звернута вченим на значення „Енеїди” у процесі
становлення нової української літератури та літературної мови („Энеида
Котляревського и древнейший список ея в святи с обзором малорусской
литературы ХVІІІ века”). Праці мислителя „О Пересопницкой рукописи
евангелия”, „К истории русской литературной речи в ХVІІІ в.”, „О
переводах евангелия на малорусский язык” стали першими
інформативними носіями біблійних перекладів на українську мову. Вони
засвідчили історичну безперервність української літератури та її мови.
П. Житецький також брав активну участь у підготовці до друку „Словаря
української мови” за редакцією Б. Грінченка. П. Житецький – автор
ґрунтовного „Нарису історії української мови” (1914). Він написав
декілька підручників з теорії літератури. Його перу належить розвідка
„В. Гумбольдт в історії філософського мовознавства”. П. Житецький
виокремлює вплив ідей відомого німецького вченого на українське
мовознавство. П. Житецькому імпонують оцінки мови як діяльності, а не
продукту діяльності; визначення основних функцій мови.
У 1905 р. повернувся з еміграції визначний український антрополог,
археолог, етнограф – Федір Вовк (1847-1918). Завдяки його дослідженням
постала українська антропологія як окремий компонент українознавства. Хімік
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та природознавець за фахом, студент Новоросійського та Київського
університетів, студіював українство у концентрі Україна – природа. Близько 500
праць вченого, як вважає сучасна дослідниця наукової та публіцистичної
спадщини О. Франко, поставлено на службу українознавству1. Як дослідникемпірик Ф. Вовк займався проблемами етнології та антропології. Він – учасник
археологічних розкопок під керівництвом В. Антоновича на Київщині та
Чернігівщині. Ф. Вовк – активний член і один із засновників Південно-Західного
відділу Російського географічного товариства. Закордонне студіювання наукових
методів французької школи мало велике значення для наукових дискурсів з
української антропології. До антропологічних наук Ф. Вовк відносив анатомічну
антропологію, доісторичну антропологію, етнографію та етнологію. Основні
розвідки у цій галузі українознавства: „Антропометричні досліди українського
населення
Галичини,
Буковини
й
Угорщини.
Гуцули”
(1908),
”Антропологические особенности украинского народа” (1916), „Студії з
української етнографії та антропології”. Ф. Вовк був ініціатором видання
української енциклопедії „Украинский народ в его прошлом и настоящем”
(1916). У численних дискурсах на основі застосування найновішої методики
наукового дослідження Ф. Вовк обґрунтував, що українці становлять окремий
антропологічний тип, відмінний від сусідніх слов’янських народів, але близький
до південних і західних слов’ян. Науково доведено однорідність населення від
Закарпаття до Слобожанщини, від Полісся до Кубані та його залюдненість з
найдавніших часів. Теоретична спадщина вченого охоплює студії епохи
палеоліту та неоліту на території України. Ф. Вовк був першовідкривачем
Мізинської палеолітичної стоянки на Чернігівщині. Вчений розробив принципи
та методи археологічних розкопок, правила фіксації, відбору матеріалу,
опрацювання, опис та упорядкування знахідок. Інтелектуал видав українською та
французькою мовами „Шлюбний ритуал і шлюбні обряди на Україні”. Вперше
Ф. Вовк звернув увагу на потребу вивчення побутових особливостей
українського життя, а не лише фольклорних, як це було раніше. У царині
етнографії Ф. Вовк продемонстрував науковий підхід до студій, вперше
застосував
на
практиці
історико-географічне
районування,
широко
використовував порівняльний матеріал для висновків та узагальнень, розробив
основні методи дослідження у зборі етнографічного матеріалу.

Отже, участь у діяльності УНТ таких визнаних авторитетів
українознавчої науки, активна видавнича діяльність, підготовка
навчальної та науково-популярної літератури, узагальнюючих наукових
дискурсів, увага до налагодження бібліотечної та музейної справи,
комплексні дослідження українського буття, науковий доробок у галузі
точних наук, медицини, формування нової школи професійних науковців
перетворювали Товариство у провідний осередок українознавства. Ця
наукова установа гідно продовжила традиції розвитку національної
науки. Зміна географічного центру посилила, збагатила і зміцнила
українську науку. А в тісній єдності обох частин України, „що обопільно
доповнюють і скріплюють себе, – підкреслював М. Грушевський, –
«можуть бути обезпечені інтереси працюючого народу і повнота його
економічного і культурного розвитку»2.

1

Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. – К., 2000. – 378 с.
Грушевський М. Вступне слово. Галицько-українські взаємини // Україна. – 1918. –
Ч. 2. – С. 3-5.
2
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УКРАЇНА – РЕЛІГІЯ

Сушко В.А. (Харків)
ВЗАЄМОДІЯ НАРОДНИХ
І ДОГМАТИЧНО-ПРАВОСЛАВНИХ ВІРУВАНЬ
(за матеріалами поховальної обрядовості
українців Слобожанщини)
Стаття присвячена питанням співвідношення в українській
традиційній народній культурі православно-догматичного та народноправославного аспектів, розкритим на прикладі поховальної
обрядовості українців-слобожан. Поховальна обрядовість вибрана як
найконсервативніший вид обрядовості. Регіон Слобожанщини обраний
тому, що його останнє заселення відбулося вихідцями з різних історикоетнографічних місцевостей України порівняно недавно. Розгляд
традицій та інновацій у такому регіоні є надзвичайно цікавим з точку
зору аналізу тяглості традицій та прогнозу тенденцій нововведень.
Темою статті є розгляд питань співвідношення в українській
традиційній народній культурі православно-догматичного та народноправославного аспектів, розкритим на прикладі поховальної обрядовості
українців-слобожан упродовж майже століття етнографічного вивчення
регіону. Дана тема є надзвичайно актуальною, оскільки cеред усіх видів
традиційної народної обрядовості, і зокрема сімейної, поховальнопоминальна обрядовість є чи не найконсервативнішою. Порівняння
описів українського слобожанського похорону середини ХІХ та кінця
ХХ ст. дає змогу твердити, що зміни торкнулися лише сфери суто
релігійної й останнім часом простежується тенденція до повернення
православних обрядів до комплексу похорону та поминальних
обрядодій.
Однак
повного
опису
поховальної
обрядовості
Слобожанщини не було зроблено навіть у ІІ пол. ХІХ – І чверті ХХ ст.,
коли відбулося значне піднесення етнографічної науки в нашому регіоні.
Об’єктом дослідження є звичаєво-ритуальні реалії, пов’язані з
передчуттям та настанням смерті, похороном та вшануванням пам’яті
померлого, тобто комплекс поховальної обрядовості українського
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населення Слобідської України кінця XVIII ст. – початку ХХІ ст.
Предмет дослідження становлять світоглядні аспекти похороннопоминальної обрядовості.
Регіон Слобожанщини цікавий для дослідника тим, що з середини
XVII ст. на землях сучасної Харківщини, південно-східних районів
Сумщини, північних районів Донеччини та Луганщини, а також півдня
Курщини, Бєлгородщини та Воронежчини (Російська Федерація)1
селилися вихідці з Правобережної, Центральної та Західної України,
проте певні особливості в матеріальній культурі та обрядовості у
нащадків цих переселенців збереглися й донині. Поховальна обрядовість
дає змогу відстежити ці особливості чи не найкраще.
Вперше слобожанський похорон був описаний у повісті Г.Ф.КвіткиОснов’яненка “Маруся”2. Особлива цінність даного прозового твору для
нас полягає в тому, що розглянуті похорони неодруженої молоді
(детально наведений опис похорону дівчини, побіжно – парубка-ченця).
Про високу етнографічну достовірність художніх творів засновника
сучасної української прози зазначав у статті “Г.Ф.Квитка как этнограф”
видатний дослідник Слобожанщини академік ВУАН М.Ф.Сумцов3.
Перший науковий опис слобожанського похорону наведений у
“Записках о Южной Руси” П.Куліша, де подані відомості про поховання
жінки старшого віку4.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. поховальна обрядовість
українців розглядалася у працях провідних учених того часу: проф.
Хв. Вовк “Студії з української етнографії та антропології”5, Д.Зеленін
“Восточнославянская этнография”6, В.Гнатюк “Похоронні звичаї та
обряди”7, Хр. Ящуржинський8 та багато інших. Особливостям
поховальної обрядовості Слобожанщини присвячені окремі розділи
праць дослідників краю та збірок етнографічного матеріалу9.

1
Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. – К.: Гол. ред. Радянської
енциклопедії АН УРСР, 1967. – С. 11.
2
Квітка-Основ’яненко Г. Маруся. Вибрані твори. – К.: Веселка, 1978. – С. 180-193.
3
Сумцов М.Ф. Г.Ф.Квитка как этнограф (По поводу 50-летия со дня кончины его) //
Киевская старина. – № 8. – С. 190–214.
4
Записки о Южной Руси: Издал П. Кулиш. – К.: Днипро, 1994. – С. 281-290.
5
Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. –
С. 211-215, 324-335.
6
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К.Д.Цивиной. Примеч.
Т.А.Бернштам, Т.В.Станюкович и К.В.Чистова. Послесл. К.В.Чистова. – М.: Наука.
Главная редакция восточной литературы, 1991. – С. 345-361.
7
Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди // Етнографічний збірник. – Львів, 1912. –
Т. ХХХІ–ХХХІІ. – С. 131-424.
8
Ящуржинський Хр. Остатки языческих обрядов, сохранившиеся в малорусском
погребении // Киевская старина. – 1890. – Т. XVIII. – Январь. – С. 130-132.
9
Сумцов М.Ф. Слобожане: історико-етнографічна розвідка. – Харків: Союз, 1918. –
240 с.; Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии //
Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков: б. изд., 1907. –
С. 74-109; Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Старобельский уезд.
Очерки по этнографии края / Под ред. В.В.Иванова. – Харьков: Изд. Губ. Стат. комитета,
1898. – Т. I. – 1012 с.
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У 1930–1980-х рр. вивчення етнографії Слобідської України було
перервано, занедбане було й вивчення поховальної обрядовості. Деякі
відомості про поминальні звичаї наведені у розділах праці О.Воропая,
присвячених поминальним дням1. Зазначена робота є наздвичайно
цінною для дослідників етнографії Слобожанщини, оскільки велика
кількість інформантів походила з Харківщини та суміжних районів краю.
1998 року вийшла друком збірка етнографічних матеріалів
“Муравський шлях–97”, де цілий розділ відведений розгляду похороннопоминальної обрядовості Харківщини2. На жаль, в інших книгах цієї
серії такої уваги поховальній обрядовості приділено не було.
У своїй роботі ми користувалися власними польовими записами,
зробленими у 1990-2004 рр. у селах Харківського, Вовчанського,
Чугуївського, Куп’янського, Борівського, Ізюмського, Краснокутського,
Золочівського
районів
Харківської
області;
Лебединського,
Тростянецького, Охтирського районів та м. Охтирка, а також уродженців
Недригайлівського та Сумського районів Сумської області України; у
населених пунктах Шебєкінського району Бєлгородської області
Російської Федерації. Нашими інформантами були переважно місцеві
люди старшого віку (1900–1930-х років народження), хоча були й
молодші. Інформантами ставали як постійні учасники поховальних
обрядів (півчі, читалки, люди, що ходять обмивати покійників), так і
звичайні члени сільської громади. Середній рівень освіти людей
старшого віку – 2–4 класи, хоча були і люди з неповною середньою та
середньою освітою. Особливості обряду його учасники перейняли
здебільшого від односельців старшого віку.
Таким чином, період етнографічних досліджень Слобожанщини ми
визначаємо кінцем XVIII – XXI ст. На жаль, дослідники здебільшого
розцінювали регіон Слобожанщини як однорідний і мало звертали уваги
на регіональні особливості переселенців.
Дослідниця традиційної української культури М. В. Гримич цілком
слушно відзначає, що для даного періоду характерне домінування
православних світоглядних уявлень із народними їх трактуваннями:
“Народ сприйняв деякі християнські обряди і ввів їх в обіг,
пристосувавши до старої (старожитної), а по-нашому, традиційної
споконвічної обрядовості. … Прибічники автентичності язичницького
елемента в українській традиції звинувачували християнство в тому, що
воно “спотворило” ідилічну картину української архаїки. …
християнство … було потребою, саме тому його прийняли на Русі.
Однак воно не зовсім відповідало світоглядній картині і ціннісним
установкам, тому традиція бачила християнство так, як їй хотілося
бачити, саме тому вона вносила суттєві корективи в християнські реалії.
… Саме так витворилася українська народна версія православ’я,

1
Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1993. – С. 5053, 220, 248-252, 328-320, 405-407 та ін.
2
Муравський шлях–97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції /
Упор. Красиков М., Олійник Н., Осадча В., Семенова М. – Харків, 1998. – С. 177-182.
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українське народне православ’я. Воно є складовою українського
народного світогляду, складовою дуже суттєвою…”1
За православною догматикою людина складається з духа, душі та
тіла. Тіло є земною субстанцією, душу людина набуває при народженні,
а дух є часткою тієї Божественної сутності, яку Творець вдмухнув у
першу людину. Тіло сприймається як в’язниця душі. Душа – чиста, носій
праведних стремлінь та поривань, тіло – грішне, причина нечистих
бажань та дій. Завданням людини на цьому світі є боротьба з тілесним
заради духовного, підняття душі на високий духовний ступінь.
Погляди на людську душу та на людину в народі були досить
строкатими, тому відповідно складалися й позиції різних дослідників.
Так, приміром, дослідник фольклору та етнографії Слобожанщини
П. В. Іванов ще на початку нашого століття розрізняв три душі: таку, що
зі смертю людини повертається до свого першоджерела (Дерева,
Космосу); таку, що залишалася з тілом; і Дух, котрий ставав
покровителем нащадків. Наша сучасниця Н.М. Велецька вважає, що
народ вирізняв дві духовні субстанції: “душу” як частину світового
першоджерела і “дух” – енергію живої людини”2.
Більшість дослідників дотримується думки про те, що духовна
субстанція виявлялася у трьох іпостасях, відповідних найпоширенішим
уявленням людей, і розрізняють такі з них: людина як життя, як дієва
сутність; людина як соціальна істота, котра ототожнюється з незримим
духом, “подихом”. Таке припущення має, до речі, аналоги з деякими
філософськими доктринами, зокрема, Арістотеля, який розрізняв три
види душі: розумову, почуттєву та вегетативну. Саме це, на думку
сучасних учених, може бути доказом загальноіндоєвропейської основи
народних вірувань, у тому числі і слобожанських, про душу та тіло.
Як твердить автор статті “Царина народної уяви та її класичні
розробки” А. П. Пономарьов, трисубстанційність душі підтверджується
багатьма етнографічними даними, зокрема, обрядами поховання. Саме
структура поховальної обрядовості якнайкраще розкриває триєдність
народних уявлень про душу та тіло. “Традиційно вона складалася з таких
дій: поховання людини (тілесна смерть) та трьох поминальних акцій –
третин, дев’ятин і сороковин. Перша акція – третини – відповідала
народним уявленням про танення “образу”, особистості та імені,
дев’ятини – про щезання “духу”, органічної сили, і сороковини – про
зникнення того, що залишилося від людини”3.
З середини ХХ ст. на Слобожанщині відзначають здебільшого
дев’ятини, сороковини та річницю, а також поминальні дні (дні смерті та
– рідше – дні народження померлого, а також т. зв. “батьківські”
поминальні суботи та інші дні поминань, визначені Православною
1
Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців
(когнітивна антропологія). – К.: б. м., б. р. – С. 36-37.
2
Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси
А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк. Вст. ст. А.П.Пономарьова. – 2-ге вид. – К.:
Либідь, 1991. – С. 10.
3
Там само.
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церквою), однак тричасність обрядодій продовжує існувати. Третини не
мають зазначеної назви, проте зазвичай саме на цей день нині припадає
обряд “будіння покійника”, коли найближчі родичі о 9–10 годині ранку
йдуть на кладовище – “несуть снідання”.
Народна уява визнавала стадіальність субстанцій людини лише в
одному напрямі: від тіла до духу через стадію душі. Розвиток існування
душі у зворотному напрямі вважався неприродним, викликав жах.
(Згадаймо численні розповіді про упирів та інших заложених мерців1. За
іншим трактуванням, упирем людина ставала тоді, коли мала дві душі.
Одна з них відходила – як зазвичай, а інша не могла залишити тіло, яке
піднімалося з гробу і поверталося до живих.
Народ ставився до цьогосвітнього буття як до скороминущого,
вважаючи людину лише гостем, мандрівником у цьому світі до світу
прийдешнього. Життя після смерті називалося вічним, до нього
ставилися як до справжнього, тільки там людина була своєю.
Однак стати “своєю” на тому світі згідно з народними уявленнями
душа могла лише за умов “правильного” відправлення її туди: коли
людина була охрещена, жила чесно, не порушуючи Божих заповідей та
людської правди, висповідалася перед смертю, її поховали зі
священиком (принаймні з “читалкою та півчими”), поминали у
встановлені дні. Тоді душа померлого піклувалася про живих,
допомагала їм порадами, на певні свята (Святвечір, Проводи, “осінні
діди” тощо) поверталася до живих родичів, беручи участь у загальних
трапезах. У деяких випадках – коли залишилися малі діти або надто
молоді господарі душа матері, рідше старого батька, могла повертатися
до родичів, щоб допомогти ділом чи порадами.
Коли ж душа не могла залишити тіло (а це могло бути результатом
надмірної печалі, неприродної смерті, смерті нехрещених, відьом та
чаклунів), то до живих прилітав не дух із чистого ірію, а повертався
мрець-демон. Тож зрозумілими є упередження, острах, а то й панічний
жах, які викликали душа та тіло покійника. Хоч загалом до проблеми
смерті ставлення було цілком раціональне: “Якби не вмирали, то б і небо
підперли”2.
Очевидно, що народно-православні вірування виникли та змогли
розвинутися через не завжди чітку для пересічного вірного картину того
світу. Так, розповсюдженим є уявлення, що той світ – це райський сад,
яким прогулюються душі праведників. Окремо від нього існує пекло, з
якого можна бачити рай, можна спілкуватися з тими, хто є в раю, але
неможливо перейти до раю.
Після смерті людини відбувається суд, на якому зважуються на
терезах її гріхи та добрі діла, і залежно від того, що переважить, людина
і потрапляє в пекло або в рай. Для “викуплення місця” на тому світі
померлому в труну (за пазуху, під пахву, праву чи ліву руку, за пояс)
кладуться загорнені у носовичок гроші (мідні копійки). Померлі до
1

Там само. – C. 383-406, 407-429, 430-497, 498-504, 512-526.
Муравський шлях–97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції /
Упор. Красиков М., Олійник Н., Осадча В., Семенова М. – Харків: 1998. – С. 177.
2
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семирічного віку діти потрапляють у рай без суду, оскільки вважаються
безгрішними.
У раю, перед Божим престолом, перебувають святі та Діва Марія.
Мати Божа роздає дітям золоті яблучка, однак лише тим, чия мати до
Спаса не їла яблук.
У православному раю відсутня категорія часу, простору. Місцем його
перебування є небеса.
Остаточний суд та вирішення долі душі відбудеться після другого
Пришестя Ісуса Христа на землю, а до того на становище душі можна
вплинути поминанням та добрими ділами на пам’ять про покійного.
Цікавим, на наш погляд, є свідчення У. Бондаревої (1916 р. нар.) –
жительки с. Мирне Борівського району Харківської області, глибоко
віруючої людини, що довгий час відвідувала церкву – про неможливість
вплинути ніякими поминаннями та добрими ділами близьких на
посмертну долю небіжчика, оскільки така думка абсолютно суперечить і
більшості народних вірувань різного часу, і догматам православної
церкви.
Потойбічний світ (за народними уявленнями) поставав місцем, де
перебували душі предків – ірій, де завжди було погідна літня пора і
росло сакральне Світове дерево. В ірій потрапляли душі всіх покійників.
У космогонічних переказах Світове дерево є пристанищем деміургів1.
Світове дерево “того” світу було відповідником до сакральних дерев:
верб, дубів та ін., яким на Слобожанщині поклонялися до середини
XVIII ст. та весільному гільцю2.
Душі померлих могли спілкуватися з живими у снах, та наяву у
вигляді пташок, метеликів. Загальноукраїнським є ставлення до
залітання в хату пташок, як до недоброї прикмети, такої, що віщує
смерть господарям хати3. Це вірування є основним і на Слобожанщині,
однак на півночі Харківщини (Золочівщина) нами зафіксоване
трактування залітання птахів у приміщення як позитивний принаймні
нейтральний факт.
Церква, не заперечуючи сам факт сну, відверто осуджує трактування
його як можливість спілкування з небіжчиком, як засіб пророкувати
якісь події. Адже сни насилає диявол. Сни-пророцтва – прерогатива
праведників, які також дуже ретельно перевіряли “від кого” сон.
За народними уявленнями про Смерть як персоніфіковану постать,
людське тіло стає нерухомим внаслідок того, що Смерть, прийшовши до
людини, якій настав час вмирати, стинає її косою. Від того і голова
покійника не може рівно триматися – бо вона відрізана від тіла, але жива

1
Маєрчик М. Шляхи трансформації символу Світового дерева // Народознавчі зошити.
– 1995. – № 1. – С. 25-30.
2
Там само. – С. 25-30.
3
Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Українське
народознавство, 1999. – Книга 2. – С. 334.
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людина не може цього побачити, адже Смерть підтинає невидимо, з того
світу1.
Тоді ж від людини відходить душа у вигляді пари, дихання. Від
моменту смерті розпочинаються метаморфози душі. Спочатку – до трьох
днів душа покійника має такий же антропоморфний вигляд, що й душа
людини за життя: прозора антропоморфна істота такої ж статі та
вигляду, що й сама людина.
Закриття дзеркал у домі покійника покликане не дати змоги
останньому поглянути на “цей” світ і затягти ще когось із родичів із
собою, так само, як і затуляння очей тілу мерця монетами. Таким чином,
покійник розглядається не лише лімінарною особою2, а й каналом
переходу між світом живих та мертвих.
Від трьох днів душа втрачає власний людський образ. Вона не може
їсти, але ще може пити, втиратися: для неї до 40 днів на підвіконні
причілкового вікна ставлять стопку з водою та (центральна
Слобожанщина: Сумщина, Північна і Західна Харківщина та
Бєлгородщина) вішають на луду того ж вікна рушник.
Загальним для всієї Слобожанщини є розповідь про появу навіть
найхолоднішої зими на сороковинах мухи, жука або метелика, які
сприймаються присутніми як трансформована душа покійного.
По сорока днях приявно побачити душу покійника вважається вже
неможливим: антропоморфизована форма повністю втрачена. Надалі
отримати антропоморфну душу та людське тіло людина може лише
наново народившися3.
Таким чином, за православними віруваннями світовий життєвий рух
розглядався як одноразовий, неповторюваний, лінеарний – “подорож в
один кінець”. Натомість за народними віруваннями він являв собою
світло-темне коло, де світла частина – “білий світ” живих, темна –
“темний світ” мертвих. За народними віруваннями душа людини весь
час переходила від одного світу до іншого, набуваючи та втрачаючи
певні риси.
Навіть у поховальній обрядовості, де найсильнішим є православнодогматичний компонент, фіксується чималий пласт обрядодій, які
можуть бути віднесені лише до апокрифічних, народно-православних.
Це й загальноукраїнська заборона родичам будь-якої активної участі в
обрядодіях (від обмивання покійника до приготування страв на
поминальному обіді та вимітання хати за траурної процесією), для
близьких відводиться лише функція оплакування мерця; і вживання
нового одягу для обряджання тіла, чому церква не приділяє жодної
уваги; і примічання вжитку чи залишення жертви «за Царство Небесне»;
і введення у поминальні читання псальмів; і рецептура обрядової їжі.
1
Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди // Етнографічний збірник. – Львів, 1912. –
Т. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 384.
2
Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Пер. с франц. –
М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – С. 134-150.
3
Черв’як К. Весілля мерців (спроба соціологічно пояснити обряди ініціації). – Харків,
1930. – 140 с.
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Якщо за православними канонами повинно вживатися коливо – солодка
каша1, то у слобідській народній обрядовості вживається «канун». Даним
терміном позначається і рисова каша, прикрашена червоними ягодами
(калина, вишні тощо), і мед, який вживають з коржиками чи хлібними
виробами, і солодка вода з печивом.
Особливістю сучасної слобожанської поховальної обрядовості є
домінуюча роль жінки як дійової особи обрядодійств: від обмивання
покійника до читання Псалтиря та співів. При чому за період досліджень
ми спостерігаємо розширення її функцій: у середині ХІХ ст. читання
Псалтиря було чоловічою прерогативою.
Цікавим моментом сучасних уявлень про потойбічне перебування
душі є уявлення про відчуття душею покійного тиску могильного
каменя. У згаданій нами книзі “Что нужно знать о помновении и
погребении усопших”, у якій автор-священик пояснює мирянам
православні поховальні звичаї, наводиться скарга померлої матері до
сина на тяжку вагу неправославного поховального атрибуту2. Тобто ми
спостерігаємо навіть вплив народних вірувань на православну
догматику: за православними віруваннями душа, яка перебуває на тому
світі, не відчуває нічого, що відбувається із покинутим нею тілом, і,
безумовно, не може відчувати тиску каменя. За твердженнями деяких
священиків, душа прилітає в певні дні на кладовище, перебуває поряд із
могилою, але не в самій могилі.
Наше твердження про недогматичність положення щодо надгробних
каменів підтверджує і побутування народного уявлення про необхідність
при відвідуванні могил рідних знамуватися (особливо на Проводи),
тобто цілувати хрест на горизонтальному рамені. Знамування
сприймається в народі як поцілунок із покійником. У разі невиконання
цього звичаю, покійник може докоряти уві сні за непошану до нього.
Повертаючись до тверджень М.В.Гримич, ми маємо зазначити, що не
лише для часів Середньовіччя характерним є народне православ’я, а й
для пізніших і навіть для нинішнього часу, коли православні догмати
трактуються в руслі народного розуміння, народних поглядів, а певним
діям та явищам надається трактування іноді досить далеке від догматики
офіційної церкви.
Православна догматика є сталою. Церква навіть вважає це
характерною ознакою православ’я, запорукою існування даної релігії.
Народні ж вірування є набагато вільнішою, здатною до
трансформацій системою, яка здатна впливати, розширювати,
трактувати православну догматику, робити її ближчою пересічному
члену церкви.

1
Что нужно знать о помновении и погребении усопших. – Ясенево: Православный
приход Храма иконы Казанской Божией Матери в Ясенево при участии ООО «Синтагма»,
2001. – 64 с.
2
Там само. – С. 60-61.
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Лобанова Н.П. (Київ)
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ
ВСТУПУ ЖІНОК ДО МОНАСТИРІВ
КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ В ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
(чисельність, соціальний стан, віковий ценз
і освітній рівень)
У запропонованій статті розглядаються найактуальніші проблеми
гендерної історії жіноцтва – причини вступу жінок до обителей, їхній
соціальний стан, віковий ценз і освітній рівень.
Вивчення гендерної історії жіноцтва на межі ХІХ – ХХ ст. ще не
було предметом спеціального дослідження. З цією метою автором
проводився в Центральному державному історичному архіві України
м. Києва (далі – ЦДІАК України) пошук біографічних даних про
послушниць, черниць та ігумень Києво-Покровського, КиєвоФлорівського, Спасо-Ржищевського і Лебединсько-Миколаївського
жіночих монастирів за кількома напрямами. З одного боку, це вивчення
іменних і послужних списків монастирських сестер вказаних жіночих
монастирів. У цих справах зосереджена інформація про станове та
територіальне походження конкретних осіб; їхній віковий ценз та
освітній рівень; час вступу в монастир та чернечий постриг; возведення
в сан ігумені, настоятельниці та нагородження наперсним хрестом.
Інший спосіб отримання біографічної інформації – простеження
заголовків справ за описами й змісту найцікавіших з них при перегляді
самих документів.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. найяскравіше виявилася
суперечливість духовності православних жіночих монастирів із
суспільними правилами та нормами, що ґрунтувалися на специфіці
правових відносин держави. У переломні, буремні періоди життя, коли
руйнувалися усталені засади людського існування, а нові ще тільки
вкорінювалися, спостерігалося збільшення чисельності жіноцтва в
обителях. За підрахунками, зробленими на базі 167 (Києво-Флорівський
жіночий монастир), Ф. 170 (Спасо-Ржищевський жіночий монастир),
Ф. 179 (Києво-Покровський жіночий монастир), 825 (ЛебединськоМиколаївський жіночий монастир) фондів ЦДІАК України встановлено,
що чисельність жінок, які бажали посвятити себе служінню Богу, з
кожним роком зростала. Цікаво, що змусило їх піти до монастиря і
відректися від шлюбу, від майна і власності, і найголовніше –
відректися від власної думки та особистої волі. Те, що відбувалося в
житті черниць і послушниць у ті часи, для нас це – нові знання, що
дають можливість прослідкувати гендерну історію жіноцтва.
Спробуємо з’ясувати одне із найцікавіших питань гендерної історії:
причини здійснення аскетичного подвигу жінками із різних верств
населення. Ставлю за мету показати жіночі долі як простих селянок,
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міщанок, збіднілих дворянок, так і заможних, родовитих дворянок та
багатих купчих.
Історії відомі монашки князівського, дворянського, воєводського,
козацького, селянського, міщанського і купецького родів. Багато можна
назвати черниць та ігумень із аристократичних родин, які назавжди
залишили своє ім’я у старовинній київській православній святині,
відомій з 1566 р. – Флорівському (Вознесенському) жіночому
монастирі. Наприклад, у 1753 р. ігуменею Флорівського
(Вознесенського) жіночого монастиря була обрана Іустина
Тодоровська, дочка козака Феодора Івановича Тодоровського і сестра
знаменитого вченого-лінгвіста Симеона Тодоровського, в чернецтві –
Симеона, архієпископа Псковського1.
З цим монастирем пов’язана доля київської схимниці Нектарії (в
миру – Наталія Борисівна Долгорукова (народилася 17 січня 1714 р.).
Близько 1757 р. княгиня Наталія Долгорукова вступила до Флорівської
(Вознесенської) жіночої обителі, де 5 червня прийняла іноцтво, а 18
березня 1767 р. і схиму. Земний шлях схимонахині Нектарії завершився
на п’ятдесят шостому році життя (3 липня 1771 р.); її було поховано у
західній
частині
великої
Успенської
церкви
Флорівського
(Вознесенського) жіночого монастиря2.
У Флорівській історичній жіночій обителі постриглись: княжна
Милославська (ігуменя в 1777 р.), графиня Головіна, княгиня
Горчакова, Глєбова, генеральська дочка Катерина Олексіївна Бахтієва
(інокиня Олена, яка шістдесят років прожила у монастирі) та інші3.
З 6 січня 1786 р. по 3 січня 1801 р. Флорівським жіночим
монастирем керувала ігуменя Августа (в миру – княжна Анна Павлівна
Апраксина, дочка Павла Івановича Ягужинського й жінка Петра
Феодоровича Апраксина). Завдяки її впливу, монастир було піднесено
до першого класу із виділенням штатної суми в 3567 крб. 80 коп.
асигнаціями в рік на утримання чернецького штату – від п’ятдесяти
двох до сто однієї черниці4. Крім того, держава залишила монастиреві
деякі володіння, а саме: два водяних млини в с. Хамбікові і Ходосовці,
зариблене озеро на Вигурівщині, сінокос і чотирнадцять штатних
службовців5.
1
Кіевскій женскій Флоровскій (Вознесенскій) монастырь // Кіевскіе Епархіальные
ведомости. – 1895. – № 8. – С. 391.
2
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України.),
ф. 59: Київська губернська канцелярія, оп. 1, спр. 2948, арк. 4; Сементовский Н. Кіевъ, его
святыня, древности, достопамятности и сведенія необходимыя для его почитателей и
путешественниковъ. – К., 1864. – С. 182; Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова //
Отечественные заметки учебно-литературного журнала. – СПб., 1858. – № 1. – Т. 116
(СХVI). – Кн. 1. – С. 300.
3
Къ исторіи женскихъ монастырей (Составъ монашествующихъ въ 1777) // Кіевская
старина. – 1896. – № 4. – С. 9.
4
Протягом 1764-1795 рр. в Київській єпархії було скасовано десять жіночих
монастирів, у тому числі і Києво-Іорданський та Києво-Богословський. На початку ХІХ ст.
в Україні і Росії нараховувалося дев’яносто один жіночих монастирів, у тому числі і шість
монастирів першого класу.
5
ЦДІАК України, ф. 167, оп. 1, спр. 132, арк. 1 зв.-2.
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Наступницею Августи була ігуменя Марія-Магдалина (в миру
Марта, дочка ніжинського полковника і войта Івана Тернавіота). Вона
керувала монастирем з 1801 до 1806 року, а після неї ігуменствувала
Пульхерія, в миру – княжна Прасков’я Никитична Шаховська. 9 серпня
1812 р. ігуменя Пульхерія померла; її було поховано біля південносхідної стіни Вознесенської церкви1. На цьому місці було встановлено
пам’ятну меморіальну бронзову дошку2.
Коротенький історичний екскурс дає можливість підкреслити
значимість Флорівської (Вознесенської) дівочої обителі для
українського й російського жіноцтва. З кожним роком чисельність
жіноцтва у стінах цієї обителі зростала. У кінці ХVІІІ ст. для
монастирських жительок вже не вистачало вісімнадцяти дерев’яних
келій, у яких жили: намісниця, дванадцять соборних черниць і сто
двадцять одна рядова черниця. Ігуменя проживала в окремому
монастирському будинку, де було місце і для її прислуги. Крім того,
згідно з монастирськими звітами числилось ще сорок дев’ять келійниць,
послушниць та службовців. Всього нараховувалось близько ста
вісімдесяти чотирьох жительок і монастирських службовців3.
У 1804 р. келій у монастирі збільшується до восьмидесяти, де жило
сімдесят штатних монахинь і тридцять, які присвятили себе на
“послушання” білиць-наказниць. Всього в монастирі проживало до біля
трьохсот жінок, рахуючи хворих та пристарілих4.
Детальне вивчення послужних списків 167 фонду ЦДІАК України
підтверджує, що чисельність монастирських жительок не була сталою.
Збільшення чисельності монастирських сестер, особливо в кінці ХІХ
– на початку ХХ ст. було характерно для всіх монастирів, що ми
досліджували.
Вивчаючи послужні списки монахинь і послушниць ЛебединськоМиколаївського, Спасо-Ржищевського і Києво-Покровського жіночих
монастирів, починаючи з 1865 до 1910 року включно автор звернув
увагу на те, що більшість черниць і послушниць приходили до
монастиря в юному й молодому віці. Наприклад, у 1868 р. більша
частина черниць Лебединського жіночого монастиря складалася із
1
ЦДІАК України, ф. 167, оп. 2., спр. 2., арк. 61-62; Кіевскій женскій Флоровскій
(Вознесенскій) монастырь // Кіевскіе Епархіальные ведомости. – 1895. – № 9. – 1 травня. –
С. 489, 490.
2
Біля цієї стіни у різні роки були поховані ігумені: Марія-Магдалина Мокієвська
(померла 18 лютого 1737 р.), Памфілія Мокієвська (померла в листопаді 1739 р.),
Калісфенія Милославська (померла 13 грудня 1785 р.), Марія-Магдалина Тернавіот
(померла в жовтні 1806 р.), Пульхерія Шаховська (померла 9 серпня 1812 р.), Смарагда
Норова (померла 7 грудня 1832 р.), Смарагда Набокова (померла 18 вересня 1834 р.),
Фомаіда (померла 26 вересня 1835 р.)
3
Описи Київського намісництва 70-80 років ХVІІІ ст. / Під ред. П.С. Соханя, В.А.
Смолія, Л.З. Гісцова, О.І. Гуржія, Ф.П. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 37; Къ
исторіи женскихъ монастырей. (Составъ монашествующихъ въ 1777) // Кіевская старина. –
1896. – № 4. – С. 9.
4
ЦДІАК України, ф. 533, оп. 1, спр. 446, арк. 4 зв., 5, 8; Описи Київського намісництва
70-80 років ХVІІІ ст. / Під ред. П.С. Соханя, В.А. Смолія, Л.З. Гісцова, О.І. Гуржія,
Ф.П.Шевченка – К., Наук. думка, 1989. – С. 192, 295.
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дівиць (неодружених). Їх нараховувалося тридцять сім чоловік і чотири
сироти духовного звання, тоді як зрілих і одружених жінок було лише
шість чоловік – чотири вдови й дві одружені жінки.
Наведені статистичні дані вказують на те, що чернецтво з кінця
ХІХ ст. із року в рік все більше притягує до обителей молодих жінок і
дівчат. Основною причиною такого зростання стало зубожіння
населення внаслідок відміни кріпосного права в 1861 р., а також
ігнорування
моральних
цінностей,
що
було
наслідком
загальнокультурної кризи кінця ХІХ ст.
Вражає чисельність монастирських жительок на початку ХХ ст.
Наприклад, у Флорівському жіночому монастирі на 1906 р. чисельність
усіх монастирських жителів сягала до дев’ятисот десяти осіб, а на
1910 р. – дев’ятисот двадцяти трьох осіб.
Аналіз біографічних даних монастирських сестер монастирів, що
досліджувалися, підтвердив припущення про те, що більшість жінок,
особливо шляхетного походження йшли до монастиря для реалізації
власної особистості. Про це свідчить їхня плідна діяльність для обителі
і надзвичайно широка благодійна робота. Наприклад, черниця Антонія
(в миру – Олимпіада Костильова, дворянка Ярославської губернії)
вступила до Флорівського жіночого монастиря в 1881 р., а через три
роки її було пострижено в чернецтво. “Послушання” проходила при
кружку й монастирському училищі. 10 листопада 1887 р. черницю
Антонію було обрано завідувачем монастирського училища1. Керуючи
монастирським навчальним закладом черниця Антонія підтримувала
зв’язок із зовнішнім світом. Адже вона працювала із світськими
професійними вчителями, світськими дітьми та їхніми батьками.
Мантійна черниця Олімпіада (в миру – Анна Рєпіна, родовита
дворянка Курської губернії) у п’ятдесятирічному віці вступила до
Спасо-Ржищевського жіночого монастиря (наказом Духовної
Консисторії від 13 грудня 1857 р.). 18 січня 1861 р. була пострижена в
мантію благочинним монастирів Київської єпархії ігуменом Макарієм.
Після прийняття монашеського чину черниця Олімпіада проходила
„послушання” екклізіарши, а протягом шести років – виконувала
обов’язки ключаря і продавала свічки. В 1864 р. вона здійснила
подорож по святих місцях Палестини, а після повернення деякий час
перебувала на посаді ключаря. З 19 червня до 25 червня 1866 р. черниця
Олімпіада завідувала монастирською скарбницею2.
Черниця Серафима (в миру – Марія Ласкевич, дворянка Московської
губернії) виховувалась у Московському інституті ім. Катерини. У
1835 р. (за іншими даними в 1830 р.) стала черницею Лебединського
жіночого монастиря, де займала посаду благочинної монастиря.
Найвищою посадою в монастирі поряд із скарбником і ключарем
вважається благочинна. Отже, монахиня-благочинна Серафима стала
1

ЦДІАК України, ф. 167, оп. 1, спр. 803, арк. 170 зв., 171.
ЦДІАК України, ф. 170, оп. 1, спр. 30, арк. 2; спр. 35, арк. 2; спр. 45, арк. 2; спр. 49,
арк. 3; спр. 65, арк. 4.
2
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другою особою у монастирській адміністрації після настоятельниці,
ігумені1. 21 серпня 1857 р. черницю Серафиму перевели до
Чигиринського жіночого монастиря, а 10 вересня 1858 р. вона перейшла
до Флорівського жіночого монастиря. В 1866 р. черниця Серафима
перейшла за власним бажанням до Херсонського жіночого монастиря, а
через рік (1867 р.) повернулася до Флорівського. Цій жінці було цікаво
вивчати життя й побут жіночих монастирів, подорожувати по святинях,
і, нарешті, втомившись вона обрала собі найдорожчий2.
Черниця Емілія (в миру – Євдокія Новікова, міщанського роду) в
зрілому віці (32 р.) поповнила склад сестер Спасо-Ржищевського
жіночого монастиря (відповідно до наказу київської Духовної
Консисторії від 19 січня 1856 р.). Вона плідно працювала в монастирі та
росла по ієрархічній драбині. Так, 10 жовтня 1877 р., наказом київської
Духовної Консисторії Емілія була затверджена на посаді ключаря3.
Просуваючись по монастирській ієрархічній драбині монахиня Емілія
самореалізовувала себе.
Наведені приклади красномовно свідчать, що в кінці ХІХ – початку
ХХ ст. жінці було надзвичайно складно або ж взагалі неможливо
проявити себе в соціумі. Причиною цього були суворі тогочасні закони
по відношенню до жіноцтва. Незатребувані суспільством шляхетні,
грамотні, розумні, інтелігентні жінки – ось головна причина їх вступу
до обителей. Адже більшість з них мали у світі все: гроші, власність,
сім’ї, однак не могли виразити свого “Я” в соціумі. Більшість з них
шукали собі розваг, коханців, а в зрілому віці тікали від суєти, розваг у
тихе, спокійне, духовне місце – до монастиря.
Таким чином, першою, головною причиною вступу жінок до
монастирів була самореалізація власної особистості і пошук у
монастирському середовищі ідеалу духовного благополуччя.
На початку ХХ ст., в умовах загострення соціально-економічних і
політичних обставин (війни, епідемії, катастрофи і природні катаклізми)
багато дітей залишалося сиротами. Прямим шляхом таких дітей було
жебрацтво, а іноді й протиправний спосіб життя. Не було куди дітися
цим нещасним дітям, як вступити до монастиря або ж прислужувати,
жебрачити чи красти. Таким чином, сироти, незаконнонароджені, бідні
й обездолені діти обирали один із двох протилежних світів “добра або
зла” – монастирський або злочинний.
Варто звернути увагу на те, що підлітковий вік є найбільш складним
у формуванні особистості дитини. Він характеризується глибокими
змінами зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку. У цей час дітям
необхідна психологічна підтримка з боку дорослих. Дівчата-сироти, які
вступали до монастирів, отримували її від монастирських сестер.
Через біографію сироти-дворянки Катерини, в подальшому першої
ігумені Спасо-Ржищевського жіночого монастиря Юлії, автор спробує
розкрити причини вступу заможних дівчат-сиріт до обителей.
1
2
3

ЦДІАК України, ф. 167, оп. 1, спр. 803, арк. 84 зв., 85.
Там само, арк. 85.
ЦДІАК України, ф. 170, оп. 1, спр. 113. арк. 5; спр. 121, арк. 5.
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Московська дворянка Катерина Михайлівна Яхонтович (17961866 рр.) у ранньому віці залишилася сиротою. “В учебных заведениях
не была писать и читать не знает”. Не отримавши моральної підтримки
від родичів, друзів і знайомих, Катерина єдиною можливістю свого
спасіння вбачала у монастирі. Вона обурилася на світ, відчула
непотрібність свого буття і не хотіла жити в “земному світі” без батька
й матері. Очевидно, це і підштовхнуло сімнадцятирічну дівчину
вступити в число послушниць (28 лютого 1813 р.) Московського
Різдвяного жіночого монастиря. Монастирські сестри навчили її читати
й писати, а головне, звернули увагу на її здібності та дворянське
походження. Через рік послушницю Катерину назначили на посаду
ключаря – одну із найвідповідальніших монастирських посад. Відчувши
значимість у монастирському світі, вона протягом восьми років (18141822 рр.) виконувала обов’язки ключаря. У 1822 р. послушниця
Катерина наділа мантію з ім’ям Юлії1.
Враховуючи знатне походження мантійної черниці Юлії, а також
сумлінне виконання покладених на неї обов’язків, 27 серпня 1852 р. її
було обрано настоятельницею щойно відкритої Спасо-Ржищевської
жіночої обителі. В сан ігумені вона була возведена митрополитом
Київським і Галицьким Філаретом у Києво-Печерській Лаврі 1 грудня
1852 р. З цього часу і до самої смерті (16 червня 1866 р.)
настоятельниця, ігуменя Юлія правила в монастирі й “самовіддано
служила Богу”2.
Варто зазначити, що монастирські сестри залучали до обителі
заможних дівчат і жінок, які в подальшому мали найбільше шансів
стати ігуменею. Ці жінки вкладали у монастир свій капітал. Вони
опікувалися в обителі великими будівельними роботами. Так, ігуменя
Спасо-Ржищевського жіночого монастиря Юлія привела „сей
опущенный монастырь в совершенный порядок собственным
иждивением”. У 1854 р. під її керівництвом було реставровано
дерев’яну церкву ім. Святих Великомучениць Катерини і Варвари і
прибудовано другий престол в грекоросійському стилі3.
Після смерті настоятельниці Юлії новою ігуменею СпасоРжищевського дівочого монастиря відповідно до наказу урядового
Синоду від 28 вересня 1866 р. було затверджено Марію Ільяшенко4.
Марія (р.н. 1820) у миру була родовитою дворянкою Софією Товбич. Її
батько – майор і кавалер Товбичев (Товбич), поміщик Полтавської
губернії Переяславського повіту віддав дочку вчитися до найкращого на
ті часи навчального дівочого закладу – Київського інституту
благородних дівиць і благословив її на шлюб з поміщиком Ільяшенком
Золотоноського повіту. Коротким виявилося сімейне життя Софії. З

1

ЦДІАК України, ф. 170, оп. 1, спр. 16, арк. 2; спр. 19. арк. 2.
Там само, спр. 19, арк. 3; спр. 55. арк. 3.
Там само, спр. 19, арк. 4.
4
Там само, спр. 49, арк. 3; спр. 55, арк. 3; спр. 65, арк. 3; спр. 69, арк. 3; спр. 81, арк. 3;
спр. 85, арк. 2; спр. 113, арк. 3; спр. 121, арк. 3.
2
3
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невідомих причин вона залишилася молодою вдовою1. Очевидно, горе й
підштовхнуло Софію (20 грудня 1848 р.2, за іншими даними 1849 р.3
вступити до Золотоноського Богословського дівочого другокласного
монастиря. 7 жовтня 1856 р. Софія була пострижена у мантійне
чернецтво з ім’ям Марії настоятелем Лубенського Ігорського
монастиря, архімандритом Амфілофієм4. 31 грудня 1860 р., відповідно
до резолюції Ісідора, митрополита Київського і Галицького та внаслідок
клопотання ігумені Спасо-Ржищевського монастиря Юлії (4 січня
1859 р.) черниця Марія була переведена до Спасо-Ржищевського
жіночого монастиря і протягом шести років виконувала обов’язки
скарбника5. 9 жовтня 1866 р. митрополитом Київським і Галицьким
Арсенієм у Києво-Печерській лаврі Успенської Соборної церкви вона
була посвячена в сан ігумені монастиря. 15 квітня 1872 р. ігуменю
Марію було нагороджено наперсним хрестом, виданим урядовим
Синодом за широку діяльність на користь обителі і благодійну роботу6.
Розкриємо біографію настоятельниці Флорівського жіночого
монастиря, ігумені Парфенії (у миру – Аполлінарія Олександрівна;
народилася 13 грудня 1808 р.), яка залишила значний слід в історії цієї
обителі. Ця жінка походила із знатної, дворянської родини, по
материній лінії – родина Абаза займала помітне становище у Росії, а її
батько ротмістр Олександр Андрійович Адабаш вів свій рід від
молдавського переселенця, який служив ще імператриці Єлизаветі
Петрівні7.
Аполлінарія Адабаш зразково закінчила Харківський пансіонат
Нагель, і здавалося, її життя мало пройти щасливим і безтурботним. Та
в сім’ї сталося велике лихо – помер її батько і двоє братів. Після такої
страшної події юна Аполлінарія з матір’ю часто подорожували по
святих місцях Росії й України. Через складні перипетії їхнього
подальшого життя Анна Василівна із дочкою була змушена вступити до
Воронезького жіночого монастиря. Юна дівчина через переконання
матері та наслідуючи її приклад вступила до монастиря8. У 1840 р.
Аполлінарія переїхала до Флорівського жіночого монастиря, у якому 23
червня була пострижена у рясофор. Тоді ж її визначили церковне
“послушання” – “записувати в Синодик і читати його у церкві”. В
1856 р., відповідно до наказу Синоду Аполлінарія була пострижена в
чернецтво з ім’ям Парфенії у печерах Антонія, намісником КиєвоПечерської лаври, далі Полтавським єпископом Іоанном за
благословенням Філарета. 16 грудня 1860 р. її назначили ключарем, а 8
січня 1862 р. – скарбником. Через п’ять років (1 жовтня 1865 р.)
Парфенію затвердили на посаді настоятельниці. А 22 жовтня 1865 р.
1

Там само.
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
7
ЦДІАК України, ф. 167, оп. 1, спр. 802, арк. 55 зв., 56, 83, 129, 185.
8
Там само.
2
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Арсеній, митрополит Київський і Галицький посвятив її в сан ігумені у
монастирській Казанській церкві1. Протягом двадцяти п’яти років
Парфенія жила й працювала у Флорівському дівочому монастирі. І
тільки на п’ятдесят третьому році життя, 1 жовтня 1865 р. її було
затверджено на посаді настоятельниці.
Доля не милувала вищевказаних трьох ігумень – Юлію, Марію і
Парфенію: перша – у зовсім юному віці залишилася сиротою; друга – у
молодості стала вдовою, а третя – в юності втратила найрідніших людей.
Очевидно, горе привело цих жінок до іноцьких келій, де вони шукали
спасіння у Господа Бога. Не отримавши в миру “ласки Божої” на щастя та
радість, вони обрали монастирський шлях служіння Богу. Сирота Катерина
Яхонтович, у подальшому настоятельниця, ігуменя Спасо-Ржищевського
жіночого монастиря Юлія прийшла до монастиря у зовсім юному віці для
того, щоб стати “нареченою Бога”. Софія Товбич – ігуменя СпасоРжищевського жіночого монастиря Марія, мабуть не змогла пережити
смерть чоловіка і вступом до монастиря заприсяглася йому у вічному
коханні. Аполлінарія Адабаш – настоятельниця, ігуменя Флорівського
(Вознесенського) жіночого монастиря вступила до монастиря за
переконанням найріднішої людини – матері.
Ці, дивної сили духу жінки прийшли до монастиря зі складного,
сповненого суперечностей життя і скінчили його у монастирських келіях.
Вони мали внутрішній нахил до монастирського, духовного способу життя,
бо змогли перебороти себе покинути світське життя та залишитися в
іншому, невідомому для мирян, і не вивченому наукою світі.
Дівчатам і жінкам духовного походження було легше здійснити
аскетичний подвиг служіння Богу. Виховуючись у віруючій, християнській
сім’ї вони були психологічно готовими змиритися і звикнути із
монастирським життям, його правилами й ритуалами. Насправді не було
іншого виходу для дівчат-сиріт, вдів духовного звання, як піти в монастир.
Якщо селянки, міщанки могли працювати фізично і прислужувати, то
дівчата і жінки “особливого” походження (дворянського і духовного роду)
покликані були вести такий спосіб життя, що суперечив виконанню “чорної
роботи”.

Аналіз архівних джерел дає змогу зробити висновок про те, що
вступ до монастиря та прийняття іноцького й чернечого постригу було
типовим для різних соціальних груп. Монастирі задовольняли духовні
потреби як соціальних низів, так і елітних верств. Та разом з тим,
найбільшу чисельність монастирських сестер у кінці ХІХ – на початку
ХХ ст. складали жінки селянського роду. Головною причиною їхнього
вступу до монастиря було безвихідне життєве становище тієї
історичної доби.
Насамкінець хочу відзначити, що монастирський світ є загадкою для
світських жителів і не може бути досконало вивчений. Вказані мною
причини вступу жінок до обителей є власними судженнями і
припущеннями. Головний мотив, можливо це прагнення служити Богу.

1

Там само.
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Дзюба М.Т. (Київ)
РЕЛІГІЙНИЙ ЧИИНИК
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано проблему взаємовідносин армії й релігії в
Україні стосовно використання загальнолюдського ціннісного чинника
для виховання військовослужбовців.
За словами О.Меня в духовному житті людини важко знайти фактор,
який би відігравав більш важливу роль, ніж релігія1. Вона своїм
корінням пов'язана з сивою давниною людства. Релігія відноситься до
духовних цінностей, без яких не може існувати цивілізоване
суспільство.
На сьогодні в Україні відбувається відродження багатьох
національних і транснаціональних загальнолюдських цінностей, у тому
числі й релігії, котра витравлювались із свідомості радянської людини
протягом багатьох десятиліть. Збройні сили України є невід’ємною
часткою народу. Тому нині дещо дивною здається згадка про релігію в
Концепції гуманітарного і соціального розвитку Збройних сил України,
затвердженій Указом Президента нашої держави в січні 2004 року, де
йдеться про “здійснення заходів щодо задоволення прав
військовослужбовців на свободу світогляду і віросповідання,
відправлення релігійних культів”2.
На мій погляд, це можна пояснити насамперед недооцінкою ролі і
місця релігії, як чинника формування світогляду сучасного воїна
Збройних сил України; по-друге, недосконалістю законодавчої та
нормативної бази для взаємовідносин між армією та релігією.
Проблеми релігійного впливу на свідомість українського
військовослужбовця були предметом всебічного обговорення на ряді
конференцій, піднімались на сторінках наукових збірників Військового
гуманітарного інституту, у спеціальних випусках журналу ”Наука і
оборона”, на шпальтах газет ”Народна армія” та ”Часопис ”Ч”. Ці
питання розглядалися в роботах вітчизняних авторів С.Здіорука,
Р.Коханчука, В.Мандрагелі, М. Танчера, О.Шуби та ін.
Певний інтерес з цього приводу представляє кандидатська дисертація
М.О.Морозова на тему: ”Виховання віруючих військовослужбовців
Прикордонних військ України”.
Більшість авторів схиляється до думки про необхідність урахування
у виховній роботі релігійних знань, невід'ємної частини
1
Мень А. История религии. В 2-х кн. Кн. 1-я: В поисках Пути, Истины и Жизни:
Учебное пособие – М.: Издательская группа «Форум – Инфра – М», 1997. – С. 216.
2
Концепція гуманітарного та соціального розвитку в Збройних Силах України // Армія
України. – 2004. – 14 січня.
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загальнолюдских цінностей. Вирішення даної проблеми можливе лише
при тісній взаємодії армії й релігії. Але на державному рівні принаймні
на рівні керівництва Збройними силами, розробка і втілення в життя
цього питання ініціюється ще недостатньо. Взаємовідносини між армією
та релігією налагоджені лише на місцевому рівні і носять епізодичний
характер. Вони спрямовані на відродження державно-патріотичної ідеї,
як моральної цінності захисників Вітчизни.
На сьогодні у взаємовідносинах армії та релігії можна визначити
декілька аспектів. По-перше, організація і здійснення альтернативної
(невійськової) служби. Термін служби в Збройних силах півтора року, а
невійськової - два роки. По-друге, право віруючих військовослужбовців
щодо задоволення своїх релігійних потреб згідно з діючим
законодавством України. По-третє, участь церкви у виховній роботі в
Збройних силах України. Цей аспект на сьогодні є найбільш складним і
неоднозначним у громадській думці та позиціях фахівців. Саме
потребами виховання військовослужбовців, а не задоволенням
релігійних запитів віруючих мотивуються пропозиції щодо
впровадження в армії Інституту капеланства.
Основними напрямами участі церкви в життєдіяльності Збройних
сил України можна визначити: проведення священнослужителями
духовних бесід із військовослужбовцями, використання проповіді для
моральної підтримки віруючих воїнів; показ історичної ролі релігії в
розвитку культури, мистецтва й моралі, збереження національних
традицій при організації і проведенні виховної роботи; ознайомлення
воїнів з основними пам'ятками духовної спадщини України; участь у
проведенні урочистих військових ритуалів з включенням елементів
культових обрядів; проведення релігійних обрядів, віддаючи останні
почесті, освячуючи памя'тники, меморіали загиблим воїнам.
Усі ці заходи здійснюються в законодавчому правовому полі з
допомогою священнослужителів різних конфесій. Масові заходи
проводяться на запрошення командування з'єднань, частин, а
індивідуальна душпастирська робота - у час, вільний від виконання
службових завдань, за межами військової частини. Якщо
військовослужбовець не має можливості вийти за межі розташування
частини, то в частину можуть запрошуватися служителі культу для
задоволення релігійних потреб воїнів. Звичайно, таке становище не
сприяє розширенню взаємовідносин між армією і релігією, тому що в
більшості випадків заходи мають формальний характер. Не формальною
взаємодія може бути лише при наявності спеціально підготовленої
людини – військового капелана.
У Збройних силах України ще й сьогодні не існує єдиної точки зору
відносно впровадження військових капеланів. При створенні Збройних
сил України існувало три підходи: перший – дозволити
військовослужбовцям у вільний від служби час задовольняти свої
релігійні потреби в розташованих поряд релігійних культових закладах;
другий – створення спеціальних культових приміщень, де запрошені
священики могли б здійснювати богослужіння; третій – якомога швидше
запровадити в Українській армії капеланську службу.
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За даними дослідження в червні 2000 р. кількість прихильників і
противників ідеї впровадження капеланства практично одинакова: за –
51,3% опитаних, проти 48,7%. Прихильники запровадження капеланства
апелюють до зарубіжного досвіду. Але при цьому не береться до уваги,
що в іноземних арміях релігійна концепція патріотизму та збройного
служіння Вітчизні не єдина, а доповнюється ідеєю загальнодержавного
патріотизму. Окрім цього, Інститут капеланства закріплений
законодавчою основою на державному рівні.
Аргументи проти впровадження Інституту військового капеланства
грунтуються на реальній ситуації в Україні. По-перше, світський
характер навчання і виховання в державних закладах, до яких
відноситься й армія. По-друге, значна частина військовослужбовців не
вважає себе глибоковіруючими. По-третє, нерозроблений механізм
впровадження Інституту капеланства в Збройних силах України.
До цього часу полеміка відносно впровадження капеланства носить
переважно теоретичний характер. Перевірена практикою спроба
впровадження інституту військового капеланства в Західному
оперативному командуванні Збройних сил України свідчить про
можливість і корисність його здійснення. У 1993 р. за сприяння й
особистої участі отця Володимира Сичака (УГКЦ) було розроблено
правила душпастирування в Збройних силах України, згідно з якими
пропонувалося впровадження військового капеланства в два етапи:
перший – організація нештатної душпастерської духовної опіки, другий
– організація штатної опіки.
З 1996 р. у різних конфесіях починають формуватися напрями
діяльності щодо задоволення духовних потреб військовослужбовців,
призначаються відповідальні особи і створюються певні структури. Так,
для взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями України призначається голова Синодального відділу
УПЦ, Представник Єпископату УГКЦ у справах капеланії та духовної
опіки військовослужбовців усіх родів військ України, Голова
Управління духовно-патріотичного виховання в Збройних силах та
інших військових формуваннях України УПЦ-КП, представники
Єпископату РКЦ та УАПЦ відповідальні за душпастирство
військовослужбовців, відбуваються певні призначення в інших
релігійних традиціях (протестанського напряму), що існують в Україні.
Після цього почався процес призначення священиків, відповідальних за
душпастирську опіку конкретних гарнізонів, військових частин.
Протягом 1998-1999 рр. окремі конфесії підписали домовленості з
командуванням Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України, Державного департаменту прикордонної служби, Державного
департаменту з питань виконання покарань. Попри той факт, що з
Міністерством оборони України не підписано жодних домовленостей,
присутність священика під час прийому Військової присяги – усталена
традиція. Здійснюється навчання основ християнської віри офіцерів,
курсантів, ліцеїстів та солдат. У багатьох військових частинах
зусиллями церкви самі військовослужбовці обладнали десятки
військових храмів та місць для служіння.
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Особливо актуальним є питання впровадження військового
капеланства у зв’язку з переходом Збройних сил України на контрактну
основу, з'єднань і частин, шо виконують переважно миротворчу місію.
Досвід виконання миротворчої місії в Іраку, де в штатну структуру
бригади включено два військові священики, підтверджує необхідність
запровадження в Збройних силах України інституту військових
священиків.
Кожна людина приходить до віри своїм шляхом. Історія свідчить, що
в тривожні загрозливі часи кількість віруючих збільшується. На сьогодні
в мирному житті нашої держави виконанням військових завдань,
пов'язаних з ризиком, є участь у миротворчих місіях.
Військовослужбовці після прибуття на місце виконання миротворчої
місії опиняються в складних умовах. Одним із факторів, що впливає на
морально-психологічний стан миротворця є відсутність можливості
психологічного розвантаження (можна розуміти – сповіді близькій
людині). Таке морально-психологічне розвантаження може забезпечити
духівник, священик. Він не обмежений статутними обов'язками,
військовою субординацією, плюс таємниця сповіді. Це дає змогу
духівнику вислухати будь-якого військовослужбовця незалежно від
військового звання й посади та надати поради відносно вирішення тих
або інших проблем. Можливість своєчасно відкрити душу, зняти
депресивний стан зменшить випадки психічних зривів, суїцидів.
Світова практика показує, що більшість населення розвинутих країн
мають духівника. Він духовно супроводжує людину протягом усього
життя. Дехто може запропонувати вирішувати питання духовного
супроводу за рахунок місцевих релігійних організацій, що знаходяться
поблизу пунктів постійної дислокації військових частин. Звичайно,
частково деякі релігійні потреби за допомогою цих релігійних
організацій задовольнити можна, але, по-перше, повністю посвятити
цивільного священика у таємниці військового життя неможливо,
оскільки це протизаконно. По-друге, йшлося про необхідність мати
сімейного духівника; цивільний же священик не зможе супроводжувати
військову частину при зміні місця дислокації. По-третє, для здійснення
релігійних обрядів у військовій частині, священик має бути обізнаним з
військовою діяльністю. За словами Йоханеса Диби військове
капеланство – це ”духовна служба на робочому місці”1. Впровадження
релігійної служби потребує певних коштів, не передбачених
фінансуванням Збройних сил.
Ще один аргумент на користь впровадження інституту військових
священиків, це – шлях України до НАТО. Майже в усіх арміях держав членів НАТО існує інститут військового капеланства. Цікавим у цьому
відношенні є досвід США та Великобританії, в збройних силах яких
проходять службу представники різних релігій2. Так, в армії США
1
Проблемы военной психологии: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок; под общ. ред.
А.Е. Тараса. – Мн.: Харвест, 2003. – С. 355.
2
Мозговой С. Роль института военных священников в зарубежных армиях //
Зарубежное военное обозрение. – 1997. - № 3. – С. 15.
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служать віруючі майже ста сорока конфесій. При цьому для
забезпечення духовних потреб представників кожної конфесії не
вводиться посада військового капелана. Командири створюють умови
для задоволення духовних потреб віруючих. А міжрелігійні
суперечності знімаються за рахунок дотримання поваги та принципу
терпимості до представників іншої віри. В одному і тому ж приміщенні
здійснюються культові обряди різних релігій, розведені за часом.
Таким чином використання релігійного чинника в системі
загальнолюдських цінностей відіграє значну роль у вихованні
військовослужбовців. Але справа це складна і вимагає створення певної
системи на державному рівні, головним елементом якої може стати
інститут військових капеланів. Військові капелани задовольнятимуть
духовні потреби військовослужбовців сучасних Збройних сил України.
Вирішити це питання можна, об’єднавши зусилля Департаменту
соціального та гуманітарного розвитку Міністерства оборони України,
Всеукраїнського
міжконфесійного
релігійного
християнського
військового братства і представників інших релігійних конфесій.
Концептуальні положення створення системи релігійного виховання
військовослужбовців державних збройних формувань України
розроблені і схвалені на Міжнародній конференції Всеукраїнського
міжконфесійного релігійного християнського військового братства , яка
відбулась у травні 2004 року1.

1

Коханчук Р.М. Душпастирська опіка військових. – 2-ге вид. – К., 2004. – С. 190.
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УКРАЇНА – ВІЙСЬКО

Топальський В.Л. (Київ)
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПЕРЕСУВАННЯ
ДАВНЬОРУСЬКОГО ВІЙСЬКА
У
статті
досліджуються
можливі
шляхи
пересування
давньоруського війська. Автор вважає, що в Київській Русі дороги
відігравали важливе значення.
Пересування військ у всі віки потребувало значної кількості часу та
докладання значних зусиль. Якщо ж воно відбувалося на лісистій
місцевості, де була велика кількість річок, джерел, озер, боліт, то це ще
більше ускладнювало процес. З цією метою використовувалися вже
існуючі торгові (водні та сухопутні) шляхи. Однак важливе значення
відігравала і побудова мережі військових доріг. Тільки добре
організована мережа військових доріг, що відігравала в той же час і роль
торгових шляхів, забезпечувала перекидання військ у потрібному
напрямку1.
У часи Київської Русі пересування відбувалося водою (на лодіях,
човнах), сушею (пішки, на конях верхи, возами, санями, волокушами, на
лижах) або по замерзлих річках та озерах. Із даних, що існують про
транспорт у той час, дуже цікавим є зображення на мініатюрі пристані на
р. Оці в Рязані. Там відображені приміщення пристані з похилими
дахами, трирогий причальний стовп, тин попід берегом, східці з
перилами. Отже ми маємо точний малюнок давньоруської пристані. Усі
перераховані ознаки свідчать про порівняно високу організацію
річкового транспорту, що був важливим у той час і мав велике значення
не тільки для розвитку торгівлі, а й для пересування військ2. Іншим
транспортом були сані. У Повісті минулих літ під 1111 р. при поході
1
Шперк В.Ф. История фортификации. – М.: Военно-инженерная академия, 1951. –
С. 24.
2
Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. – М., 1944.
– С. 27.
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Володимира і Святополка на половців відзначається: “В суботу вони
досягли Хорола, і там і сані покидали”1. Під терміном „сані” слід
розуміти не тільки той звичний вигляд зимових саней, зображених на
мініатюрах. У розповіді Іпатіївського літопису про перевіз труни Бориса
в нову церкву говориться, що труна була поставлена на „возила”. Також
йшлося у 1097 р. і про рух возами: “скоро поїхали з ним на возу по
грудному шляху”2. У народній мові цим терміном позначається
елементарний пристрій у вигляді двох довгих колів чи голобель із
запряженим конем, тобто „волокуша”3. У зв’язку з пересуванням військ
на мініатюрах Лаптівського тому (1114-1252 р.) три рази зображені лижі.
Цей термін відомий у нас із XII ст., проте поряд із ним вживався і термін
“рта”4.
Швидкість руху військ завжди залежала від загруженості обозу, у
якому везли продовольство, фураж, а інколи й зброю, яку воїни одягали
безпосередньо перед боєм. На думку М.М.Вороніна, руські воїни ніколи
не пересувались у панцирах, шоломах, кольчугах. За день кінне військо
могло пройти приблизно 50 км, а максимальна швидкість руху була 120
км за добу5. Як вважав російський генерал Г.І.Соколов, швидкість руху
кінноти у звичайних умовах становила 6-8 км за годину, а величина
переходу становила 50-60 км на добу. При збільшенні часу руху до 12
год. на добу можна було пройти близько 100 км6, але на швидкість руху
значно впливав рельєф, погода та якість доріг. Інколи рухалися і вночі.
Для руху в темний час доби важливе значення мали завчасне вивчення
місцевості, доріг, ймовірних перешкод, проте вночі значно
стомлювалися не тільки вершники, а й коні. Швидкість руху
зменшувалася до 4-5 км на годину.
Водою швидкість руху залежала від швидкості течії річки, наявності
вітрил та сили і напряму вітру, кількості весел, довжини світлої частини
доби, необхідності долання порогів, мілин. Зробимо спробу визначити:
скільки за добу можна було здолати кілометрів наприклад, по Десні.
Приблизна швидкість течії річки 5-6 км за годину. Влітку можна пливти
до 12 год. на добу. Тобто без парусів і весел по цій річці можна було
здолати за добу 60 – 72 км (при умові такої ж швидкості течії).
У часи Київської Русі якщо, наприклад, на Білоозері відбувалася
якась подія і київському князю потрібно було послати туди своїх людей,
то вони прибували на місце не раніше ніж через три місяці після події.
Дороги з гатями, мостами, бродами ще тільки налагоджувалися.
Проїхати з Києва в землю в’ятичів „дорогою прямоїжджою” вважалося

1

Повесть временных лет. – М.; Л., 1950. – С. 393.
Полное собрание русских летописей. Ипатьевская летопись. – М., 1962. – Т. 2. – 87 с.
3
Воронин Н.Н. Крепостные сооружения // История культуры древней Руси. – М.; Л.,
1951. – Т. 1. – С. 308.
4
Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. – М., 1944.
– С. 68.
5
Воронин Н.Н. Крепостные сооружения // История культуры древней Руси. – М.; Л.,
1951. – Т. 1. – С. 407.
6
Соколов Г.И. Боевые действия конницы. – М.: Военное изд-во, 1940. – С. 22.
2
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богатирським подвигом . Велику роль у прокладанні доріг відіграв князь
Володимир. У найбільших містах Русі він посадив своїх синів. Саме до
цих міст у першу чергу від Києва прокладаються “дороги прямоїжджі”2.
Ярослав Мудрий продовжив справу батька. За його княжіння старі
дороги підтримувалися у належному стані, а також будувалися нові.
Тільки централізована влада мала змогу поширювати мережу шляхів,
вдосконалювати їх.
Умови феодальної роздробленості XI-XIII ст., замкнутості
економічного життя напівдержав - князівств, огородження бар’єрами
мит і податей навряд чи могли сприяти розвитку стійких шляхів
сполучення між ними. Ймовірно, більш-менш постійні сухопутні дороги
розвивалися лише всередині кожної землі і мали місцеве значення.
Спроби часів Київської держави прокласти “прямоїжджі” дороги з
півдня на північ були забуті, намічені траси заросли лісом. Характерно,
що „дорогою” (термін з’явився у XII ст.) йменується шлях, тільки що
пройдений військом: так, Ізяслав повертався із Володимира Волинського
„по королеви дорозе”, тобто по шляху, тільки що пройденому військом
угорського короля; половці у 1190 р. пройшли „Ростиславлей дорогою”,
тобто знову по шляху пройденому незадовго перед цим Ростиславом і
його дружиною. Те ж саме значення мають „дороги половецькі”, що
згадуються в літописах”. Замість „прямоїжджих доріг”, які намагався
прокласти Володимир, розвиваються місцеві шляхи; замість могутньої
оборонної лінії зовнішніх кордонів землі, розпочатої будівництвом при
Володимирі, виникають внутрішні оборонні системи, що замикають у
кільце фортець кожну землю князівства3. На Русі добре знали Грецький,
Соляний і Залозний шляхи. Соляний – Дніпровський, Залозний – шлях
від Середнього Подніпров’я до гирла Дону.
Грецький шлях або “Путь із варяг в греки та із грек по Дніпру” –
система річкових шляхів у Давній Русі, що зв’язували Чорне море з
Балтійським. Письмові історичні матеріали починаючи з IX ст., а
археологічні ще раніше (для Середнього Придніпров’я з IV – VI ст.)
свідчать про велике значення цього шляху в історії східних слов’ян.
Річні шляхи та волоки від гирла Дніпра до гирла Неви (загальною
довжиною більше 2200 км) здавна пов’язували уличів, сіверян, древлян,
радимичів, дреговичів, кривичів і слов’ян ільменських. На цих шляхах
стояли давньоруські міста: Ладога, Новгород, Смоленськ, Любеч та ін.
Саме цим шляхом слов’янські дружини робили походи в Малу Азію,
Крим та на Царгород4.
Залозний шлях – давній південно–східний торговий шлях, що йшов із
Києва через Переяслав до Канева; звідти по вододілу між Дніпром і
1
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. – М.: Молодая гвардия,
1984. – С. 150.
2
Там само. – С. 132.
3
Воронін Н.Н. Основні проблеми культури Древньої Русі X-XIII в. // Короткі
повідомлення про доповіді і польові дослідження Інституту історії матеріальної культури.
– М.; Л., 1940. – Т. 7. – С. 6.
4
Советский энциклопедический словарь. Под ред. Введенского Б.А. – М., 1953. – Т. 35.
– С. 327.
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Сіверським Дінцем – до верхів’їв Кальміуса; потім виходив у Азовське
море до гирла Дону чи Кальміуса. Назва “Залозний” вказує, що він йшов
за “лози”, тобто, ймовірно, за плавні в районі Дніпровської луки та за
річні долини, що поросли густою лозою. Цей шлях пов’язував
Подніпров’я з берегами Азовського та Чорного морів, із Тмутараканню.
В давньоруських літописах “Залозний путь” згадується з XII ст., але
археологічні матеріали вказують на те, що він дуже важливе значення
мав для Русі вже у VIII – IX ст.1
Однією з постійних турбот Києва, починаючи з XI ст., була охорона
міжнародних торгових шляхів Русі, насамперед знаменитого
„Грецького”. С.О.Плетньова та інші дослідники вважають, що південний
відрізок цього шляху цілком знаходився в руках половців. За визначене
мито, коли це їм було вигідно, вони пропускали руські торгові каравани,
а в періоди загострення відносин грабували їх2. Здається, це твердження
не зовсім відповідає дійсності. На думку історика П.П.Толочка,
„Грецький” шлях, у тому числі і його південний відрізок, завжди
знаходився в руках Києва. Своє право на нього руські князі з часів
Мономаха підтверджували силою зброї3. Арабські джерела вказували на
безпечність слов’янських торгових шляхів. Це може пояснюватися їх
належною охороною за допомогою добре розвинутої системи
прикордонних оборонних споруд. Дослідженнями підтверджено
наявність таких укріплень, розташованих у пограниччі та пов’язаних із
охороною шляхів4.
Не викликає ніяких сумнівів те, що в часи Київської Русі найбільш
зручний шлях був річками, оскільки ліса, озера, болота наповнювали
країну й робили її непрохідною5. Повсюди під час весняної повені
безпосередньо, а іншим часом волоком човни проходили з однієї річки в
іншу, з одного великого водного басейну в інший і таким шляхом із
одного моря в інше. Таких водних шляхів, зв’язаних волоками (які йшли
у всіх напрямках), у Давній Русі було багато. Але найвідомішим з них
був Дніпровський шлях, що зв’язував Чорне море і Царгород з
Балтійським морем і Скандинавією, тобто два давніх культурних світи:
грецький і скандинавсько-германський6. Перед мореплавцями
перешкодами ставали вододіли: балтійсько-ладозький і балтійськочорноморський. Доводилося ставити кораблі на ковзанки і суходолом,
волоком вкочувати їх на гребінь вододілу, тягти їх 30 км по землі7.
1
Советский энциклопедический словарь. Под ред. Введенского Б.А. – М., 1952. – Т. 16.
– С. 391.
2
Плетнева С.А. Половцы. – М.: Изд-во ”Наука”, 1990. – С. 153.
3
Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К.: Изд-во “Абрис”, 1999. –
С. 137.
4
Рожко М.Ф. Старожитності Південної Русі // Матеріали історико-археологічного
семінару “Чернігів і його округа в IX-XIII ст.”, Чернігів, 15-18 травня 1990 року. – Чернігів,
1993. – С. 2.
5
Соловьев С.М. Иллюстрированная история России. – М.: Изд-во ”Русское слово”,
1997. – С. 15.
6
Соколов Г.И. Боевые действия конницы. – М.: Военное изд-во, 1940. – С. 128.
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Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. – М.: Молодая гвардия,
1984. – С. 13.
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“Волочіння” суден на колесах чи катках було давно освоєно населенням
північних районів; північний князь Олег, який прийшов у 907 році до
Царгорода на лодіях, а потім підвів їх по суші на “колесах” за
допомогою вітрил, не зробив нічого незвичайного, – це було
дивовижним тільки для київського півдня. Волоком у той час називався
низький і вузький перешийок між двома річками, через які легко було
перетягнути човен із товарами з однієї річки в іншу. У переносному
значенні так називалася також і область, де були такі волоки, зокрема
область біля витоків Дніпра, Двіни і Волги. Тому в Давній Русі землі за
цією областю називали Заволоччю1. На волоках лежали спеціальні
селища „волочан” для їх обслуговування, а сам він був під
спостереженням князівського тіуна.
Особливістю річкової системи Східної Європи було близьке
розміщення верхів’їв чотирьох основних систем: Дніпровської, Волзької,
Волховсько-Ільменської та Західнодвінської. У цих ділянках сходження
верхів’їв рік транзитний рух з однієї системи в іншу здійснювався
шляхом перетягування суден. Так виникали численні волоки. Від
київського півдня до далекої білозерської та двінської півночі топоніміка
зберегла численні назви: “волок”, “волочок”, “воляча” чи “вовча ріка”2.
Північна частина великого водного шляху „із Варяг у Греки” у
розумінні пересування по ній була не менш складною, ніж південна його
частина. Шлях виводив, з одного боку, у балтійські води, з іншого боку –
передавав судна у верхів’я рік Волзького басейну. Основним маршрутом
до Балтики був шлях, зазначений Повістю минулих літ: „из грекъ по
Днепру и вверхъ Днепра волокъ до Ловати, по Ловати внити в Илмеръ
(Ильмень) озеро великое, из него же озеро потече Волхов і вътечет в
озеро великое Невъ (Ладожское), того озера внидеть устья (р.Нева) у
море Варяжьское”3. Між верхів’ями Ловаті та Дніпра входять верхів’я
Двіни з їх притоками, що, безсумнівно, включалися в північний шлях до
Балтики. Рух ішов, ймовірно, по Дніпру до Смоленська, звідси волоком
на Касплинське озеро, по річці Касплі в Двіну, по ній до річки Торони, з
якої волоком переходили у верхів’я Ловатської притоки річки Сережі.
Іншим варіантом виходу в Балтику був вихід від Смоленська на Західну
Двіну через Касплинський волок. Ймовірний і третій варіант: із Дніпра в
його притоку Березину, по її лівому притоку річки Сергуту волоком у
Лепельське озеро і по річці Уллі, що витікає з нього, у Західну Двіну.
Волокова система, що зв’язувала Дніпро з волзькими верхів’ями, була
дуже розгалужена і мала багато варіантів. Основними були три:
Угринський, Вазузький і Жиздринський. Піднімаючись по Дніпру, вище
Дорогобужа судна входили в річку Осму, від якої перетягувалися у
розташований південніше приток Угри, що виходив на Оку. Інший шлях
ішов до верхів’їв Дніпра, звідки волоком переходили на річку Лоцмень,
1
Нидерле Л. Славянские древности. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. –
С. 128.
2
Воронин Н.Н. Крепостные сооружения // История культуры древней Руси. – М.; Л.,
1951. – Т. 1. – С. 302.
3
Там само.
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притоку річки Вазузи, що впадала під Зубцьовим у Волгу. Третій шлях
ішов із Дніпра на Десну її притокою річкою Болвою і волоком до
верхів’їв ріки Жиздри, що виводила в Оку під Перемишлем. Угринський
і Жиздринський шляхи були найбільш зручними. Таким чином, волоки
верхів’їв дніпровської системи вводили як у Волгу, так і в Оку,
оперізуючи з півночі і півдня Володимиро-Суздальське межиріччя. Київ
мав і більш пряме волокове сполучення з Нижньою Волгою через
Лівобережні притоки Дніпра до притоків Дону. Ймовірно, найбільш
зручним у розумінні безпеки від степовиків був північний ДеснянськоСейминський шлях, що зв’язувався волоком із притоками Дону1.
Важливим і добре організованим був шлях із Києва до Булгар на Волзі.
Він був розділений на 20 станцій2.
Другий найбільший центр Давньої Русі – Новгород – мав свої виходи
на Волгу. У літописі згадувався Серегерський (Селигерський) шлях, що
йшов із Ільменю Ловаттю та Полою і волоком на озеро Селигер, зв’язане
з джерелами Волги. Найбільш прямим і зручним був шлях із Ладозького
озера по ріці Сясі волоком на Чагодощу, притоку Мологи. Інший шлях
йшов із Ільменю річкою Мстою з волоком біля Боровицьких порогів і
переволокою біля Вишнього Волочка в річку Тверцю, що впадала поряд
із Тверрю у Волгу. Ці два шляхи послужили основою побудованих у
ХIX ст. каналів Вишньо-Волоцької та Тихвинської системи. Сясьський
шлях зв’язувався з басейном Північної Двіни через Чагодощу, Лить,
Суду і Шексну. З’єднана волоками річкова мережа півночі давала змогу
новгородцям проникати у віддалені кути Печорського краю і Північного
Приуралля3.
Крім водних торгових шляхів, що сходилися біля Києва з Польщі по
Прип’яті, з Азії по Десні і південних притоках Дніпра, з Новгорода по
Дніпру у Візантію, до Києва йшло декілька сухопутних торгових трактів,
з яких найбільш важливими були: шлях із Галичини через Васильків і
Сквиру та з Чернігова через Вишгород4. Сухопутні дороги, особливо
навесні, восени та й влітку були дуже важко прохідні в силу природних
умов. Заважали швидкий ріст лісів, заболочення, перехід річок. Однак
безсумнівно, що при всіх труднощах проторення доріг, пов’язаних із
вирубкою лісів, прокладанням настилів на багнистих місцях, наведенням
мостів чи відшукуванням бродів через річки, для нормальних умов
життя Київської слід було організовувати сухопутні дороги у віддалені
області північних земель. Народний билинний епос ставив у заслугу
київським богатирям прокладені ними “прямоїжджі” дороги на північ
через ліси, повні небезпек від розбою та диких звірів. “Руська Правда”
вказує на існування великих торгових доріг, на яких припинялося
1

Там само. – С. 303.
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. – М.: Молодая гвардия,
1984. – С. 85.
3
Воронин Н.Н. Крепостные сооружения // История культуры древней Руси. – М.; Л.,
1951. – Т. 1. – С. 304.
4
Опыт военно-исторического исследования древне-русских укрепленных пунктов //
Военно- исторический вестник. – 1909. – № 3-4. – С. 26.
2
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„гоніння сліду”; вони, ймовірно, повинні були підтримуватися
населенням найближчих громад. Усі ці дані не усувають, однак, того
факту, що, як правило, шлях прокладався щораз знову. Так, у 1014 р.,
збираючись у похід проти Ярослава, Володимир відправив із Києва
спеціальний загін для наведення мостів і гатей. Одним із перших
доручень Всеволода Ярославовича, виконаних Мономахом, був похід на
Ростов „крізь Вятиче”. Однак ці шляхи, прокладені походами княжої
дружини за даниною і війною, через відсутність постійного руху по них,
як правило, не перетворювалися в стійку дорогу. Характерно, що
літописний термін "путь" звичайно позначав лише „напрям”, по якому
цілиною полів і лісів йшли походи. Так, похід 1127 р. на кривичів йшов
чотирма шляхами – із Турова, Володимира, Городка і Клечська, тобто по
чотирьох напрямках1. Отже, постійних сухопутних доріг було мало, до
того ж вони були невпорядковані; при кожному поході шлях
прокладався знову. При цьому часто дружини, які йшли назустріч одна
одній, попадали не туди, куди потрібно, робили величезні крюки.
Пересування займало багато часу – товари із Курська в Київ у ХI ст.
йшли сухопутним шляхом три тижні. При такому стані сухопутних доріг
Давньої Русі засоби пересування по літньому шляху розвивалися дуже
своєрідно і повільно. Наїжджений сухопутний шлях вів від Києва на
захід до Кракова і далі до Регенсбургу на Дунаї2. Ці тракти, крім
торгового, мали дуже важливе стратегічне значення, тобто були
найбільш зручними військово-операційними напрямами.
Організувати захист усієї прикордонної лінії в умовах раннього
середньовіччя було неможливо. Тому найважливішою умовою оборони
прикордоння були укріплені пункти, що розміщувалися на головних
шляхах, і особливо на тих ділянках, які противник не міг обійти, тобто
біля воріт, річкових переправ. Така роль міст для оборони кордонів
однаково характерна як для різних районів Русі, так і для Польщі й
інших європейських країн3. У працях істориків є описи цілої системи
фортець, що прикривали підступи до Києва та Чернігова з півдня та
південного сходу, звідки найчастіше і нападали кочівники. Ці фортеці
прикривали всі наїжджені дороги та зручні броди через річки. Так,
північне укріплення Білгорода розміщувалося на слабкому схилі та
прикривало дорогу до переправи. Біля його східних воріт сходилися
обидва Київських тракти. У Білгород вели дві дороги, входи яких
мистецьки були замасковані краями валів4. У 1176 році часто згадується
Москва (Московь, Кучково) як місто, що розміщувалося на перетині
кордонів Володимирської землі з наїждженим шляхом із Чернігова.
Отже, укріплення виконували загальнодержавні функції захисту не
1
Воронин Н.Н. Крепостные сооружения // История культуры древней Руси. – М.; Л.,
1951. – Т. 1. – С. 307.
2
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. – М.: Молодая гвардия,
1984. – С. 85.
3
Раппопорт П.А. Военное зодчество западно-русских земель X-XIV вв. // Материалы и
исследования по археологии СССР. – М.; Л., 1967. – № 52. – С. 175.
4
Опыт военно-исторического исследования древне-русских укрепленных пунктов //
Военно- исторический вестник. – 1909. – № 3-4. – С. 34.
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тільки власного міського населення, а й усієї округи та шляхів
сполучення, що йшли через них або поблизу них.
Через те, що на Русі дороги були в поганому стані, то для походів
вибирали переважно зимовий час. Аль-Марвазі відзначав, що мадяри
нападали на слов’ян взимку1. Татари, на думку військового вченого
Н.Коханова, робили набіги також переважно взимку, коли замерзали
річки, болота, а земля покривалася снігом. У цю пору року значно легше
було робити великі переходи. Татари виступали в похід звичайно на
початку січня2. Літні ж набіги за своїми напрямами співпадали з
вододілами, тобто йшли між великими річками.
Іпатіївський літопис під 1185 роком описує похід руських князів на
половців і відзначає, що, довідавшись про втечу Кончака, князі послали
за ним воїнів на чолі з Кундугаєм, але вони Кончака не знайшли, тому
що дорога за Хоролом відтанула3. Отже, пори року відігравали велику
роль у плануванні та проведенні військових походів, передусім через
можливість подолання річок, озер, боліт, а також здатність долати значні
відстані по замерзлій землі.
Важливе значення мали дороги, що проходили крізь ліси
Перемишльської землі з заходу на схід, із Польщі на Русь4. Деякі ділянки
на цих дорогах могли бути особливо важливі для оборони кордонів.
Літописець так описує одну із ділянок: „Се же беашеть место твердо,
зане немощно бысть обойти его никуда же, темже наречахуться ворота
теснотою своею”5. На географічній карті в районі давнього руськопольського прикордоння дотепер збереглися назви, що відзначають
місця таких воріт6. Через Прикарпаття та Карпати проходили відомі
міжнародні торгові шляхи, що йшли зі Сходу на Захід, із Півдня на
Північ. Дороги пролягали і через перевали Українських Карпат, що
відмічено в давньоруських літописах (Руський шлях, Королівська
дорога, Шлях на Родню, Ворітський та Торунський перевали).
Для посилення охорони прикордоння Південно-Західної Русі та
захисту торгових доріг широко використовувалася практика
спорудження спеціальних укріплень – „воріт”. Вони будувалися у
вузьких важкопрохідних місцях для затримки вільного проходу ворожих
військ через перевали („Ворота”, Угорські ворота, Руські або Галицькі
ворота, Тухольські ворота)7. Сухопутні дороги перебували у кращому
стані у степовій смузі. Безсумнівно, що поряд із пересуванням волоками
1
Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI – IX вв. //
Древнерусское государство и его международное значение. – М., 1965. – С. 391.
2
Коханов Н. Инженерная подготовка государства к обороне. – М., 1928. – С. 21.
3
Полное собрание русских летописей. Ипатьевская летопись. – М., 1962. – Т. 2. –
С. 25.
4
Wasowicz T. Les routes commersiales en Pologne du haut Moyen Age, Ergon. – Warsawa,
1962. – V. 3. – S. 369.
5
Полное собрание русских летописей. Ипатьевская летопись. – М., 1962. – Т. 2. –
С. 68.
6
Барсов Н.П. Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885. – С. 88.
7
Рожко М.Ф. Старожитності Південної Русі // Матеріали історико-археологічного
семінару “Чернігів і його округа в IX-XIII ст.”, Чернігів, 15-18 травня 1990 року. – Чернігів,
1993. – С. 2.
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від приток Дніпра до приток Дону, на схід йшли більш-менш наїжджені
постійні дороги.
Достовірні відомості про те, що дороги між містами, фортецями,
населеними пунктами робили кам’яними (як це було в ассірійців, греків,
римлян) чи дерев’яними – відсутні. Всередині великих міст, замків
дороги іноді покривалися деревом чи камінням. Мощена колодами
дорога згадується Б.О.Рибаковим при опису Любецького замку1. Про
прокладання, розчищення та розширення доріг уже в ході воєнного
походу дані збереглися. Так, при поході Врієнія на хорватів “він зібрав
багато туземних жителів і наказав їм іти за військом із заступами, щоб
розчищати і розширяти непрохідні дороги”2. Під час нападу на Русь
монголо-татар „вони направилися в країну русів і скорили її області до
міста Москви, де число народу, як мурашки і сарана. Та країна такими
лісами і дібровами покрита, що там і змія не проповзе. Хани татарські
напали на місто з усіх боків. Спочатку з кожного боку проклали дорогу
такої ширини, щоб по ній могли пройти три чи чотири вози. Поставили
проти стін метальні машини, і за декілька днів від міста нічого не
залишили, крім його імені”3.
Для того, щоб уповільнити рух противника чи затримати його, на
шляхах утворювалися завали, відкопувалися рови. Але ці перешкоди не
були нездоланними, тому що ворог міг завжди знайти способи і засоби
для їх подолання. Тому загородження робилися там, де противник не міг
ці перешкоди обійти, а також ймовірно, що вони захищалися. Якщо ж
військо, яке йшло дорогою, було кінним, то значні перешкоди на
місцевості, наявність вузьких коридорів, проходів сильно впливало на
характер дій, особливо кінноти.
Отже, у Київській Русі дороги відігравали важливе значення. Вони
були водні й сухопутні. Шляхи мали місцеве та стратегічне значення.
Останні сприяли не тільки торгівлі з зарубіжними країнами, а й
посилювали інженерну підготовку Русі до оборони. Дороги, особливо
стратегічного значення, обов’язково охоронялися, на них стояли міста,
фортеці, інші укріплені пункти. Саме зиму частіше вибирали для
проведення походів через можливість рухатися в цей період по
переважній більшості території Русі. Швидкість руху залежала не тільки
від знання напрямів руху, особливостей місцевості, а й від якості доріг,
що завчасно готувалися. З метою затримання ворогів на шляхах
влаштовувалися інженерні перешкоди.

1
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. – М.: “Молодая
гвардия”, 1984. – С. 156.
2
Вриений Н. Исторические записки (976-1078). – М.: Изд-во “Посев”, 1997. – С. 112.
3
Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К.: Изд-во “Абрис”, 1999. –
С. 170.
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Мараєва В.В. (Київ)
ПОВІТРЯНІ СПОЛУЧЕННЯ МІЖ УКРАЇНОЮ
ТА ЗАХІДНОЮ ЄВРОПОЮ
У 1918-1919 рр.
У статті досліджується Повітряний флот УНР, а саме розвиток
авіаційного сполучення між Україною та Західною Європою в 19181919 р.
Проголошення
Україною
незалежності,
переосмислення
її
історичного минулого викликало значний інтерес до її військової історії.
Однією з актуальних проблем сучасної вітчизняної військово-історичної
науки є вивчення історії окремих видів Збройних сил України, їх
створення, розвитку та участі в бойових діях. Окреме місце посідає
історія Військово-Повітряних сил.
Наша держава має глибокі авіаційні традиції. І разом з цим історія
розвитку військової авіації в Україні залишається на сьогодні ще
недостатньо дослідженою. Особливою сторінкою в цій історії постає
період української революції 1917-1920 рр. Серед державних утворень,
що існували тоді на території сучасної України і були вимушені вести
збройну боротьбу, а відтак створювати власні збройні сили, була й
Українська Народна Республіка (УНР). Бойові авіаційні підрозділи,
навчальні формування, допоміжні служби колишньої російської армії, а
також авіаційна промисловість (зокрема, авіаційні підприємства, що
знаходились на території України) стали тією базою, на основі якої і
відбувалося становлення Військово-Повітряного флоту УНР. Воно
проходило з урахуванням національних військових традицій та на основі
досвіду Першої світової війни.
Починаючи з двадцятих років минулого століття питання, пов’язані з
участю української військової авіації у збройній боротьбі, знаходять
висвітлення в окремих спогадах учасників подій1, що публікуються за
межами Радянського Союзу і на довгі роки стають єдиним джерелом, на
основі якого робляться спроби відновити історичні події. Радянська
історіографія не має жодного дослідження з цієї теми. Що й казати про
стан вивченості історії авіації Української Народної Республіки, якщо
навіть про існування Робітничо-Селянського Червоного Повітряного
флоту України було майже нічого невідомо. Так, скажімо, в одній з
останніх радянських книжок, присвячених Військово-Повітряним Силам
СРСР, “Воздушная мощь Родины”, лише згадується, що “На початку
громадянської війни самостійно існували повітряні флоти РСФРР,
1
Білон П. Українська повітряна флота (до історії Української авіації) // Пам’ятки
України: історія та культура. – 1998. – № 3-4. – С. 28-32; Лепкий Л. В річницю смерті полк.
Дмитра Вітовського // Літопис “Червоної калини”. – 1930. – № 7-8. – С. 3; Франко П.
Летунський відділ УГА // Літопис Червоної Калини. – 1937. – Ч. 11. – С. 9-11; Шарик М.
Діти війни: У 3 частинах. – Вінніпег: Клюб приятелів української книжки, 1955.
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України, Білорусько-Литовської Червоної Армії” . На жаль, і сучасні
дослідження військових істориків, присвячені будівництву збройних сил
в Україні початку ХХ ст., майже зовсім обходять авіацію2.
На початку 1990-х років, коли в Україні були відкриті для широкого
загалу дослідників документи державних органів влади, вищих
військових органів управління та керівних органів ВійськовоПовітряного флоту Української Народної Республіки (зокрема,
документи Ради народних міністрів, Військового міністерства,
Міністерства закордонних справ, Головного управління Генерального
Штабу, Головного Управління Військово-Повітряних сил), постала
реальна можливість провести дослідження на новому рівні. Тоді ж
з’явилися й окремі нечисленні публікації, в основі яких лежать дані,
знайдені у фондах українських та російських архівів. Цікавими
видаються публікації сучасних українських дослідників – Р.Мараєва3,
В.Савіна4, Я.Янчака та В.Чижевського5.
На сучасному етапі логіка власного розвитку воєнно-історичної
науки вимагає вивчення недосліджених або недостатньо досліджених
подій воєнної історії або певних аспектів, сторін цих подій з тим, щоб
відтворити цілісну картину воєнно-історичних процесів. На сьогодні
поза увагою дослідників залишилося ще багато важливих питань, без
висвітлення яких неможливо очікувати всебічності та достовірності
викладення історії військової авіації України. Одним з таких питань є
досвід використання літаків на міжнародних рейсах у 1918-1919 рр.
Процес створення Військово-Повітряного флоту Української
Народної Республіки розпочався наприкінці 1917 р., коли у складі її
Збройних сил почали формуватися авіаційні частини. Суттєвим
моментом у цьому процесі стало створення в березні 1918 р. Управління
Військово-Повітряного флоту, на яке покладались завдання із
забезпечення повітряної оборони держави. Відділ “Головної авіації”
займався питаннями бойового використання авіації, створенням
елементів інфраструктури (авіаційних баз, парків, складів тощо),
комплектацією
авіачастин
необхідними
матеріально-технічними
засобами та особовим складом, здійснював контроль за діяльністю
галузевих підприємств.
Перше бойове застосування авіації УНР було здійснено під час боїв
за Київ у січні-лютому 1918 р. у ході першої українсько-більшовицької
війни. Дії авіації у цей період зводились переважно до розвідувальних
польотів, хоча мали місце й бомбардування. Виконувалися також
1

Воздушная мощь Родины. – М.: Воениздат, 1988. – 432 с.
Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети / За
заг. ред. Кузьмука О.І. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.
3
Мараев Р. Украинский воздушный флот в гражданской войне // Аэрохобби. – 1992. –
№ 2. – С. 11-14; Мараев Р. Авиация Украинской народной Республики // Народна армія. –
1993. – 28 вересня. – С. 3; Мараев Р. Начало воздушных сообщений в Украине //
АэроХобби. – № 2. – 1994. – С. 14-15.
4
Савин В.С. Авиация в Украине. Очерки истории. – Харьков: Основа, 1995. – 264 с.
5
Янчак Я., Чижевський В. Першій лінії авіапошти – 80 років // Площа Ринок. – 1998. –
25.03-08.04. – С. 2.
2
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завдання із налагодження зв’язку. Важливого значення набуло
здійснення поштово-кур’єрських польотів, у тому числі й за кордон.
У березні-квітні 1918 р. було започатковано першу в Україні лінію
авіапошти. “Військово-науковий вісник Генерального штабу УНР” у
своєму першому номері писав, що ця лінія, яку повинні були
обслуговувати “апарати як легкого, так і важкого типу”, пройде між
“важливішими містами, як наприклад Київ, Одеса, Полтава й інші...” Для
забезпечення її нормальної роботи по маршруту польотів засновувалися
бази для дозаправки пальним та технічного обслуговування літаків.
Перша така база повинна була розташуватися у Вінниці, де раніше
стояла ескадра “Ілья-Муромців”. Далі “Вісник” сповіщав, що “між
Києвом-Одесою й Києвом-Полтавою авіа-пошта вже працює”1. Для того
часу це було значним досягненням. Але за той період, що проіснувала
при німцях влада Центральної Ради, налагодити повноцінне повітряне
сполучення з регулярним виконанням рейсів було неможливо.
Необхідно зазначити, що в Україні діяла й перша в світі регулярна
поштова міжнародна авіалінія, яку проклали габсбурзькі авіатори. Вона
зв’язала Київ із столицею Австро-Угорської імперії Віднем і почала
діяти ще за часів Центральної Ради. 20 березня 1918 р. екіпаж літака
Brandenburg CI у складі льотчика Шітдгрубера та спостерігача оберлейтенанта Егера вирушив у перший технічний рейс за маршрутом
Відень – Краків – Львів – Проскурів – Київ довжиною 1200 км. У
кожному із зазначених пунктів відбувалася заправка пальним. Оскільки
пройти весь маршрут за один світловий день не дозволяли технічні
можливості літака, екіпаж заночував у Львові і прибув до Києва лише
наступної доби. У подальшому, коли тривалість дня збільшилася,
машини почали стартувати з Відня вранці і вже ввечері заходили на
посадку у Києві. Лінію обслуговували роззброєні двомісні літакирозвідники: крім Brandenburg CI використовувалися “Румплери Ц1” та
“Альбатроси Ц5”. Спочатку вони перевозили лише важливі урядові
папери, але досить швидко більшість вантажу стала складати звичайна
поштова кореспонденція. Керував роботою лінії один з ініціаторів її
створення австрійський військовий льотчик Август Рафт2.
Після державного перевороту 28-29 квітня 1918 р. Повітряний флот
УНР перестав існувати, але міжнародна повітряна лінія продовжувала
функціонувати й за часів Української держави. Регулярний авіазв’язок
між Києвом та Віднем обірвався наприкінці жовтня 1918 р., коли
почався розпад Австро-Угорщини. При цьому декілька “Бранденбургів”,
що знаходились на той час у Львові, були частково розкомплектовані
польськими та українськими механіками, що служили там. У такому
вигляді літаки були приховані, і кожна із сторін сподівалася підготувати
їх до польотів відразу ж після оволодіння аеродромом.
Взагалі поштово-кур’єрські рейси виконувалися протягом усього
періоду існування УНР. За їх допомогою уряд намагався підтримувати
1

Військово-науковий вісник Генерального штабу УНР. – 1918. – № 1. – С. 40.
Янчак Я., Чижевський В. Першій лінії авіапошти – 80 років // Площа Ринок. – 1998. –
25.03-08.04. – С. 2.
2
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зв’язок зі своїми представниками у найближчих європейських країнах.
Влітку 1919 р. головною базою українських авіаторів залишався
Кам’янець-Подільский. Саме тут був створений „Ініціативний Гурток по
улаштуванню повітрових шляхів на Україні”, який мав своєю метою
здійснення ідеї сполучення України повітряними шляхами, та
приєднання її до Міжнародної організації повітряного сполучення й
комунікації. Членами гуртка, серед яких були такі відомі українські
авіатори як Віктор Павленко (начальник Повітряного флоту УНР),
Олександр Єгоров (інспектор авіації), Костянтин Калінін (майбутній
видатний радянський авіаконструктор) та багато інших військових
льотчиків і льотчиків-спостерігачів армії УНР та Української Галицької
армії, були розроблені проекти повітряного сполучення України з
Центральною Європою.
Під час міжнародних перельотів екіпажам доводилося літати за надто
складних умов – над горами, а частіше поміж гір, підійматися вище не
давали погодні умови та низький технічний стан старих літаків.
Яскравим прикладом є рейс за маршрутом Кам’янець-Подільський –
Бухарест, який виконували у жовтні 1919 р. військовий льотчик 1-го
Запорізького авіаційного загону хорунжий Юрій Арватов та льотчикспостерігач сотник Олексіїв. „Під час польоту, – писав Олексієв у своєму
звіті, – літуну прийшлось весь час управляти літаком тільки однією
рукою, бо друга була зайнята перекачуванням бензину ручною помпою,
а автоматична зіпсувалась після вильоту...” Дістатися пункту
призначення так і не вдалося – двигун почав давати перебої, а потім і
зовсім зупинився. З великими труднощами пілот зміг посадити літак на
румунській території, при цьому було зламано хвостовий костиль та
ушкоджено фюзеляж. Представники місцевої влади затримали авіаторів,
і до Кам’янця вони дісталися лише через місяць.
З аеродрому в Кам’янці-Подільському літали не лише українські
авіатори. Згідно з договором із урядом УНР, сюди майже півроку
виконували „грошові” рейси німецькі екіпажі на важких літаках. Ще 24
квітня 1918 р. у Берліні був укладений договір про виготовлення
“паперових грошей для Української Республіки”. За гетьмана їх возили
до Києва поїздами через територію Польщі у супроводі німецького
військового караулу і представника української Комісії по доставці
коштовностей з Німеччини1. Після приходу до влади Директорії потреба
у грошах не зникла, але доставляти їх через Польщу стало спочатку
важко, а після об’єднання західної та східної України і зовсім
неможливо, адже галичани у цей час воювали з поляками.
Влітку 1919 р. виникла ідея залучити до цієї важливої справи
німецький Повітряний флот. Авіатори ще зовсім недавно могутніх
люфтваффе переживали далеко не найкращі часи. Велика війна
закінчилася для них тяжкою поразкою, і ескадри могутніх
бомбардувальників, що наводили жах на лондонців, опинилися перед
1
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі –
ЦДАВОВ, ф. 1509, оп. спр. 36, арк. 5-8, 47, 93.
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загрозою знищення під вогнем дипломатичних угод. Але поки літаки
були здатні піднятися в повітря, існувала можливість їх цивільного
використання. Перевезенням грошей зайнялося товариство “ЛюфтРедерай” (Luft-Reederei). Воно отримало 9 демілітаризованих важких
бомбардувальників: три п’ятимоторні Staaken R.XIV (реєстраційні
номери D.129, D.130, D.131) і шість двомоторних Friedrichshafen GIII та
GVI (бортові коди G.-505, 506, 507, 510, 511, 513)1, які могли
здійснювати безпосадочні рейси між Україною та Німеччиною. Для
екіпажів цих повітряних кораблів у Кам’янці-Подільському було
зарезервовано дві кімнати в готелі “Гранд” та одну кімнату в будинку
доктора Манцевича в центрі міста. Представником німецького
Повітряного флоту став Карл Кліеркман (Kliercmann)2.
“Грошові” рейси з Берліна почалися в липні 1919 р. Але цим
використання німецьких літаків не обмежувалось. Вони неодноразово
застосовувались і для пасажирських перевезень, при цьому на борт
одного “Фрідріхсхафена” брали до 6 чоловік, а “Штакена” – до 133.
Більшість рейсів виконувалися за маршрутами, що зв’язували
Кам’янець-Подільський з Берліном, Віднем, Бреслау (нині Вроцлав).
Вартість одного “квитка” складала 10.000 або 20.000 гривень – залежноі
від пункту призначення. У разі відмови пасажира від подорожі, йому
повертали лише 50% від вартості перельоту4. Для порівняння зазначимо,
що Карл Кліеркман, згідно з домовленістю української і німецької
сторін, отримував щомісячно 6.500 гривень. Загальні ж витрати на
утримання аеродрому та заробітна платня обслуговуючого персоналу
становили у жовтні 1919 р. 170.000 гривень5.
Інтенсивність польотів була досить високою, іноді на день
виконувалось по три рейси. Але назвати ці подорожі приємними та
безпечними прогулянками не можна. Бурхливе бойове минуле
перевтілених у транспортники літаків залишило помітний слід на їх
технічному стані, що мало найфатальніші наслідки. Вже 8 липня зазнав
катастрофи Staaken R.XIV, на якому повертався з мирної конференції
міністр військових справ Західноукраїнської Народної Республіки
полковник Дмитро Вітовський. Літак стартував з Бреслау та, за
свідченнями очевидців, близько 9 год. ранку, перелітаючи через Одер
біля міста Ратібор (нині Рацибуж), він вибухнув у повітрі. Л.Лепкий у
своїх спогадах писав: ”в далекій висоті почувся нечайний вибух і літак у
виді огненної кулі почав спадати вниз, за ним потягнулася тільки
струйка чорного диму, як у хвості комети. … Одна особа вискочила із
горіючого літака в апараті для спаду, але апарат не відчинився”6. Разом з
Д.Вітовським загинув його ад’ютант четар Чучман, а також командир
1

ЦДАВОВ України, ф. 1509, оп. 5, спр. 58, арк. 42-43;там само, спр. 65, арк. 43.
Там само, спр. 58, арк. 8, 30.
Там само, спр. 65, арк. 43.
4
Там само, спр. 58, арк. 33; там само, спр. 65. арк. 24-24, 44.
5
Там само, спр. 58, арк. 17.
6
Лепкий Л. В річницю смерті полк. Дмитра Вітовського // Літопис “Червоної калини”.
– 1930. – № 7-8. – С. 3.
2
3
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літака Олєрав, пілоти Вернер і Тені, машиністи Біндерфайн і Покранд,
моторист Лефлєр. Згорів і вантаж грошей та документів. Крім цього
літака, ще три Friedrichshafen були розбиті в аваріях, але обійшлося без
жертв.
19 вересня сталася чергова льотна пригода із Staaken R.XIV. Коли
повітряний корабель пролітав над територією Румунії, у нього почали
відмовляти двигуни. Але льотчикам пощастило уникнути катастрофи і
виконати вдалу вимушену посадку біля міста Крістінешти. На борту
знаходилось 303 мільйони гривень, кредитові білети на суму 80
мільйонів гривень та медикаменти1. Весь вантаж разом з екіпажем були
заарештовані, і українській дипломатичній місії довелось докласти
чималих зусиль для їх звільнення. Найбільші проблеми в цій справі
виникли з медикаментами, які місцева митниця визнала контрабандою,
“бо речі ці, – як зазначено у звіті митної служби, – не мають ніякого
відношення ні до грошей, ні до машин для друкування останніх…” Щоб
якось вийти з цього становища й уникнути “нових великих видатків в
цій справі”, дипломати вимушені були оголосити ці речі власністю
персоналу Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії “для чого й
була подана вербальна нота з додатком списку персоналу, котрому речі
належать”. За такою умовою румуни речі видали, але без права вивозу
їх, як „призначених для персонального вжитку чинів Місії й їх родин.
Оскільки окрім того всі ці речі… не могли не уявлятися інакше як
контрабандою, а перевіз їх на державному літаку – вчинком, абсолютно
недопустимим…”, було віддано наказ “медикаменти конфіскувати,
продати з аукціону і гроші внести в касу Місії на рахунок Міністерства
фінансів, що дійсно було зроблено. Гроші… поступили до каси Місії і
були витрачені на потреби перевозу й охорони фонду гривень”2.
У вересні та жовтні внаслідок аварії двигунів два Friedrichshafen
(бортові коди 511/17 і 506/17) зробили вимушені посадки у Польщі та
були інтерновані. Треба зазначити, що поляки вважали вторгнення у свій
повітряний простір найнятих українським урядом літаків за прояв
ворожих намірів і відповідно реагували на кожну таку подію. Так,
льотчики 7-ї польської ескадри неодноразово намагалися перехопити
ексбомбардувальники, але досягти успіху не змогли3.
Літаки компанії Luft-Reederei, що залишилися, продовжували
виконувати рейси у Кам’янець-Подільський до листопада 1919 р. На той
час українські війська опинилися у катастрофічному становищі. Війна з
Добрармією, якої так намагалися уникнути, розпочалася ще на початку
жовтня та призвела до важкої поразки. Наддніпрянська та
наддністрянська армії були затиснуті між білими на півдні та сході,
червоними на півночі і поляками на заході. До того ж у війську почалася
епідемія тифу. У цій ситуації С.Петлюра розпочав переговори з
поляками, а денікінці, у свою чергу, запропонували галичанам перейти
1
2
3

S. 40.

ЦДАВОВ України, ф. 1509, оп. 6, спр. 8, арк. 5, 8, 19.
Там само, арк. 4.
Kopanski T. Samoloty zdobyczne w wojnie 1919-1920. Cz. II. // Militaria. – 1992. – № 4. –
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на їхній бік. Не дрімали й більшовицькі агітатори. У результаті відбувся
трагічний розкол українського війська. Українська Галицька Армія, для бійців
якої поляки були заклятими ворогами, перейшла до білих. Армія УНР опинилася
на території Польщі1.
Таким чином, протягом 1918-1919 рр. літаки Повітряного флоту УНР
використовувалися для виконання важливих урядових доручень для підтримання
зв’язку з країнами Західної Європи та кур’єрсько-поштових рейсів на території
України. Через неспроможність виконати всі завдання внаслідок низьких
технічних можливостей наявних літаків власного ВПФ, уряд країни вдався до
послуг німецьких авіаторів. Найбільші на той час колишні важкі
бомбардувальники Staaken R.XIV, Friedrichshafen GIII та GVI здійснювали
доставку українських грошей, що друкувались у Німеччині, та виконували
пасажирські рейси. Всіма питаннями організації авіалінії займалася українська
сторона.
Фігурний Ю.С. (Київ)
СТАВЛЕННЯ МИТРОПОЛИТА
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ДО РОЗБУДОВИ
УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ
У статті досліджується ставлення Митрополита Андрея Шептицького до
розбудови українських Збройних сил. Автор вважає, що всі політичні діячі
Центральної Ради виявили свою повну нікчемність і аматорство щодо
створення українського війська, тоді як церковний ієрарх робив усе від нього
залежне, щоб Україна мала власну боєздатну армію.
Першого листопада 2004 р. виповнилося 60 років від дня смерті
Митрополита Андрея Шептицького. Він був не просто найвищим ієрархом
Української Греко-Католицької Церкви (далі УГКЦ) і не тільки духовним
наставником для своїх вірних, а насамперед вітчизняним Мойсеєм. Хоча, якщо
єврейському Мойсею вдалося не тільки вивести своїх співвітчизників з
єгипетського рабства, а й привести їх через сорок років до землі обітованої, то
формально Митрополит Андрей Шептицький зазнав поразки на цьому
тернистому шляху до створення і розбудови Української Самостійної Соборної
Держави. Проте це тільки формально, реально ж Андрей Шептицький все своє
свідоме життя присвятив здійсненню своїх мрій, створивши з маргінальних
галичан, які в ХІХ ст. мріяли лише про деякі обмежені автономіські референції
від Австро-Угорської імперії, свідомих українських патріотів, які вже не
мислили майбутнього Західної України без матірної Наддніпрянщини. Це і
славетні українські січові стрільці, це і найкращі представники вітчизняних
інтегральних націоналістів, це і мужні бійці УПА (Української Повстанської
Армії), це і віруючі греко-католики, які в 40-80-х роках, незважаючи на шалений
тиск тоталітарної радянської влади, не тільки зберегли Віру своїх батьків, а й
навчили їй своїх дітей, виростивши борців за свободу і незалежність нашої
Батьківщини. Треба наголосити на тому, що все те добре, мудре й вічне, що
проповідував і реально робив Митрополит Андрей Шептицький, не пропало! Ні!
Воно дало той позитивний імпульс, який на нашу думку, знайшов своє
відображення не тільки в кінці 80-х, – на початку 90-х, а і в подіях Помаранчевої
1
Білон П. Українська повітряна флота (до історії Української авіації) // Пам’ятки
України: історія та культура. – 1998. – № 3-4. – С. 48.
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революції. Саме в листопаді-грудні 2004 р. сталося те, про що мріяв на початку
ХХ ст. Андрей Шептицький, коли українці не тільки об’єднали свої зусилля,
щоби не допустити розколу України, а мирно і без насильства перемогти в цій
нелегкій борні зі злочинною, кланово-олігархічною владою.
Актуальність дослідження цієї теми полягає в тому, щоб спробувати надати
науково виважену оцінку ставлення Митрополита Андрея Шептицького до
розбудови українських збройних сил, а її новизна проявляється в тому, що
спеціально цією проблемою ніхто не займався. Вважаю за необхідне наголосити,
що у своїй українознавчій розвідці я послуговуюся, насамперед, одним із
головних наукових методів – принципом історизму, тобто об’єктивним
дослідженням ставлення Митрополита до національної мілітарної проблематики.
Використано, також порівняльно-історичний метод, а саме, зіставлено позиції
щодо вищеназваної теми, що які існували в тогочасному українському
суспільстві.
Церква – це духовність, це душпастирство, це насамперед мир. Збройні сили
(армія) – це гарант держави, права нації на самовизначення, це теж мир, але
разом з тим це і засіб до насильства, це ймовірне зло. Це балансування між
добром і злом – вічне! Але завдяки таким титанам людського духу як
Митрополит Андрей Шептицький воно вирішується саме на користь добра, надії,
злагоди, добробуту. Трохи забігаючи наперед проведемо паралель між т. зв.
лідерами доби Українських визвольних змагань (1917-1921 рр.) Михайлом
Грушевським з Володимиром Винниченком і Митрополитом Андрієм
Шептицьким. Ці діячі Центральної ради, навіть коли були на гребені
вітчизняного націєдержавотворчого процесу, заперечували необхідність
створення професійної армії – це, на мою думку, стало головною причиною
поразки і погубило український визвольний рух на початку ХХ ст. На противагу
їм Митрополит завжди був переконаний у необхідності створення національних
збройних сил як надійного гаранта Української Самостійної Соборної Держави.
Перша світова війна 1914-1918 рр. стала трагедією для народу України.
Українці воювали і проливали свою кров за інтереси Австро-Угорської та
Російської імперії. Це була справжня братовбивча війна, коли галичанин стріляв
у наддніпрянця і навпаки. Але разом з тим, це був «майданчик» для підготовки
власних українських збройних сил у майбутній боротьбі за Українську
Самостійну Соборну Державу, тому що на відміну від наддніпрянців, які були
тільки гарматним м’ясом для російських генералів, галичани, окрім цього (вони
теж були для австро-угорців військовим матеріалом), організували українську
окрему військову частину «легіон УСС» зі своїми старшинами, українською
мовою спілкування і власними відзнаками, тим самим створивши прообраз
майбутньої української армії. Треба відзначити, що у формуванні Українських
Січових Стрільців (УСС) велику роль відіграв Митрополит Андрей Шептицький.
Про це, зокрема, свідчить меморандум Андрея Шептицького до Австрійського
уряду про майбутній устрій української держави. Щодо українських військових
підрозділів в імперській армії писав: «Ця організація повинна базуватися на
традиціях запорозьких козаків. Муситься мати на увазі, що ті традиції ще живуть
в Україні й мають локальний, національний характер. Російські донські козаки,
що їх уважається специфічно російським феноменом, є перекрученням тих
традицій. Російські донські козаки не зберегли нічого, крім назви українських
козаків. Тим не менше, назва "козак" дальше живе в національному почуванні як
синонім колишніх національних героїв. Тому найвизначніший командир нашої
армії міг би бути назначеним, після певної перемоги й на приказ цісаря,
гетьманом України. Маючи рангу фельдцугмайстра йому, згідно з ієрархічною
системою нашої військової адміністрації, можна б надати певну автономію так,
що в найвищій команді армій, довірених йому, він був би уповноважний
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формувати кадри, що в них українські повстанці могли б бути відповідно
інкорпоровані. Національний характер мусить бути висловлений в назвах
офіцерів: отаман, осавул, сотник, як також в їхніх уніформах і, наскільки це
можливе, в мові військової команди. Гетьмана треба б уповноважити до
видавання "універсалів", значить, маніфестів і проклямацій до армії і народу й до
назначування отаманів, осавулів і т. д. До своєї диспозиції він міг би мати услуги
знавця козацької історії, який видавав би ввесь писаний матеріял і допомагав би
йому порадою. Військова організація, побудована по цій лінії, могла б легко
бути поширена на цілу країну. Це сприяло б розгляданому нами рухові й
регулювало б його хід»1.

Незабаром його плани були зреалізовані, і в австро-угорській армії був створений
легіон УСС, який почав свій важкий бойовий шлях за свободу України. Під час
Галицької битви, коли війська Австро-Угорщини зазнали від росіян величезних втрат
(близько 400 тис. убитими і полоненими), начальник штабу одного з австрійських
корпусів полковник Станіслав Шептицький писав своєму братові Митрополитові
Андрею Шептицькому: «Росіяни атакують. Ми зазнали поразки. В районі Гнилої
Липи точаться тяжкі бої. Твоє селянське військо, твої Українські січові стрільці бо.
Ще не бачили навіть здалека, та відомо, що при першій же нагоді вони збираються
«зі славою здатися москалям»2. До певної міри він мав рацію, чимало українців,
силою рекрутованих до австро-угорської армії зовсім не рвалися проливати кров за
цісаря і часто здавалися в російський полон. Однак стосовно легіону УСС зневага
полковника не мала під собою підстав. Про це свідчили вже перші бої січових
стрільців. Так 25 вересня 1914 р. сотня Осипа Семенка зав’язала бій у районі Сянок з
кубанськими козаками і зазнала перших втрат – 22 стрільця було вбито. Але з часом
зростала бойова виправка УСС. Яскраве свідчення цьому – битва на горі Маківка в
квітні-травні 1915 р.3
Російська влада знала, що Митрополит Андрей Шептицький був українським
патріотом і благословив прапор легіону УСС, які були сформовані для боротьби за
Українську Самостійну Соборну Державу. Тому відразу після захоплення Львова
росіяни заарештували Митрополита Андрея Шептицького і вивезли його до Росії, де
він пробув до лютневої революції 1917 р. Про ставлення царської Росії до Андрея
Шептицького свідчить донесення міністра внутрішніх справ Н.Маклакова до
імператора Миколи ІІ і начальника жандармського управління, воєнного генералгубернатора Галичини полковника Меркулова про обшук у митрополичих палатах та
конфіскація архіву Митрополита Андрея Шептицького. Цитуємо мовою оригіналу:
«С его благословения организована в Галиции "Украинская Боевая Управа" и боевые
отряды "Украинских стрельцов", ставших в ряды защитников немецкого гнета против
своих же русских братьев. В отнятой у графа Шептицкого переписке сохранилось
письмо некоего Феодосия Крыницкого (чиновник Управления митрополичьими
имениями), в котором он сообщает митрополиту о вступлении в ряды благословенной
им "Украинской Боевой Управы" и просит для себя его особого святительского
благословения. О связи Шептицкого с этой «Боевой управой» свидетельствует также
присутствие в его личной переписке письма председателя названной организации»4.
Після повернення з російського заслання, Митрополит Андрей Шептицький
спробував долучитися до українських визвольних змагань, намагаючись встановити
контакти з провідними діячами Центральної Ради – М.Грушевським і
В.Винниченком, але без особливого успіху, оскільки останнім непотрібен був
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Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради. – К., 1972. – С. 42.
3
Литвин М.Р., Науменко К.С. Українські січові стрільці. – К., 1991. – С. 11-12.
4
Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Документи і Матеріали. 18991944. Том ІІ. Книга І. Пастирське вчення та діяльність. – Л., 1998. – С. 636.
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впливовий конкурент. Тому Андрей Шептицький присвятив себе церковній
діяльності.
Друга світова війна знову дала українцям шанс вибороти свою незалежність.
Митрополит Андрей Шептицький, як ніхто, розумів, що тільки власні збройні сили
допоможуть здобути Українську Самостійну Соборну Державу. І влітку 1941 р. у
розмові з Володимиром Кубійовичем він виголосив такі слова: «Немає майже ціни,
яку треба б дати для створення української армії». Ці ж самі слова він повторив уже
навесні 1943 р., коли В.Кубійович, провідник Українського Центрального Комітету
почав організовувати українську військову частину, майбутню «14 Дивізію ССГаличина»1. Вчений Я.Заборовський, зокрема, пише: «Виразного відношення до
факту утворення дивізії Митрополичий Ординаріят не виявив, такої чіткої заборони,
що неодноразово в різних випадках раніше видавали духовенству, на цей раз не
прозвучало. Разом з тим на мітингу з приводу освячення прапора на майдані біля
Оперного театру у Львові, як не домагались цього німці, нікого з єпископів, не
кажучи вже про Митрополита, не було»2. Однак науковець із США Джон Армстронг
дотримується іншої думки: «Проте найголовніша підтримка прийшла від Української
Греко-Католицької Церкви. Єпископ Йосиф Сліпий (пізніше кардинал Сліпий)
публічно схвалив творення Дивізії. Виглядає, що й Митрополит Андрій Шептицький,
найбільш шанований українець, зробив це приватне. За їх заохотою, о. д-р Василь
Лаба став відповідальним за священиків Дивізії. Основною вимогою Української
Греко-Католицької Церкви для підтримки справ Дивізії було те, щоб українські
священики, працюючи в Дивізії, могли забезпечити молодим воякам-новобранцям
духовну й моральну опіку та нейтралізувати всі спроби нацистської індоктринації. В
тому відношенні духовні зусилля мали повний успіх. СС Дивізія "Галичина" була
єдиною СС формацією східньо-европейських народів, що мала священиків, при чому
нацистська пропаганда була фактично виключена. В заміну за це Церква погодилася з
думкою, що національна військова формація є необхідна для українських інтересів на
довшу мету, і тому заохочувала добровольців вступати до Дивізії. Ця підтримка
Церкви сприяла також тому, що до Дивізії почали зголошуватися старші офіцери, які
належали до передвоєнних галицьких партій, напр., УНДО»3.
На нашу думку, хоч Митрополит Андрей Шептицький був дуже розчарований
політикою гітлерівської Німеччини щодо України й українців, проте він твердо знав,
що тільки той народ, який бореться зі зброєю в руках за свою свободу і незалежність,
має реальні шанси перемогти. Тому українцям треба було мати власні
фахововишколені військові підрозділи, і дивізія «Галичина» мала стати першою з
них. Саме вона, хоч і на боці гітлерівської Німеччини, але боролася зі сталінським
СРСР за українську державність. Те. що її вояки в цій кривавій борні зазнали поразки,
не зменшує їхнього подвигу, тому що вони починали збройну боротьбу як один із
багатьох етнічних мілітарних підрозділів «Зброї СС», а закінчили як Перша
Українська дивізія Української Національної Армії, і в цьому є також немала заслуга
Митрополита Андрея Шептицького.
Отже, хоча Митрополит Андрей Шептицький упродовж усього свого життя
головним завданням для себе вбачав створення Української Екуменічної (єдиної)
Церкви і піклувався про національну духовність, проте він завжди мріяв про
створення Української Самостійної Соборної Держави, української політичної нації, і
доклав багато зусиль для створення вітчизняних збройних сил. Нехай же ми,
нащадки, нарешті реально втілимо в життя благословенні ідеї Митрополита Андрея
Шептицького.

1
Кубійович В. Початки Української дивізії «Галичина» // Українська Дивізія
«Галичина». – К.; Торонто, 1994. – С. 20.
2
Заборовський Я.Ю. Митрополит Андрей Шептицький. – Івано-Франківськ, 1995. –
С. 54.
3
Джон Армстронг. Чи «легіонова політика» така безнадійна? // Українська Дивізія
«Галичина». – К.; Торонто, 1994. – С. 84.
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Вилко В.М. (Київ)
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ДОСВІДУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ США
У ЛОКАЛЬНИХ ВІЙНАХ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
У статті розглядається проблема використання досвіду
інформаційно-психологічного забезпечення Збройних сил США в
локальних війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ ст. –
початку ХХІ ст.
Сучасний етап розвитку теорії і практики інформаційнопсихологічного забезпечення, як свідчить досвід застосування Збройних
сил США в локальних війнах та збройних конфліктах, характеризується
бурхливим розвитком новітніх інформаційних технологій і систем,
довгостроковим стратегічним плануванням, створенням нових видів
впливу на індивідуальну і масову свідомість. Інформаційні та
психологічні операції трансформувались сьогодні в одну із складових
частин бойових операцій, стали основою для створення нової концепції
– концепції інформаційної війни. У багатьох країнах світу в цій галузі
активно проводяться наукові дослідження, створюються відповідні
структури.
Сучасна війна – якісно нове явище, аналіз котрого вимагає
переосмислення існуючих концепцій розвитку суспільства та їх
уточнення. Її особливості полягають не в засобах і способах збройної
боротьби, а в сукупному використанні напрямів, технологій незбройної і
збройної агресії, у діалектиці їх взаємозв’язку і філософії застосування в
тій чи іншій військово-політичній ситуації. Сучасна війна враховує
швидкозростаюче значення інформаційної компоненти, пов’язаної з
цілеспрямованим системним використанням інформації для підвищення
ефективності бойових дій.
Геополітичне становище держав на початку III тисячоліття
характеризується появою нових тенденцій військового будівництва.
Характерним є те, що нової ролі та значення набувають традиційні
озброєння, які розглядаються останнім часом як фактор стримання.
Реальним засобом інформаційно-психологічного впливу на протилежну
сторону все частіше стає інформація та інформаційні технології.
Найповніше вказана тенденція відображається в концепціях
інформаційної війни, які розробляються провідними воєнними
державами світу.
За ІІ пол. ХХ ст. відбулося понад 300 локальних воєн і конфліктів.
Під час їх ведення удосконалювалися форми і методи інформаційнопсихологічного впливу на війська і населення противника.
Під час війни у Кореї (1950-1953 рр.) головним завданням органів
інформаційно-психологічної війни був показ дій американських
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Збройних сил як легітимної оборонної операції під егідою ООН,
підкреслювалася роль пропаганди як системи заходів щодо
розповсюдження політичної інформації, розроблена її класифікація за
джерелом (“біла”, “сіра”, “чорна”) і змістом (політична та військова).
Війна у В’єтнамі (1964-1975 рр.) надала подальший поштовх
поступовому перетворенню психологічної війни у частину спеціальних
операцій. Через інформаційний тиск на населення застосовувалися
прийоми невиправданого насильства з єдиною метою – викликати
почуття страху. Вперше широкомасштабно почало використовуватися
телебачення та ПЕОМ для обробки накопиченої інформації.
Збройний конфлікт на Гренаді (1982 р.) ознаменував використання
методики впливу на світову спільноту, застосовуючи пряму
дезінформацію, елементи напівправди й об’єктивну інформацію.
У ході вторгнення Збройних сил США в Панаму (1989 р.)
інформаційно-психологічний вплив розглядався як помножувач
бойового потенціалу військ у всіх видах бойових дій.
Показовим прикладом ефективності інформаційно-психологічного
впливу є військовий конфлікт у зоні Перської затоки (1990-1991 рр.), під
час якого всі засоби інформаційного впливу навіювали ідею про
непереможність багатонаціональних сил і абсурдність опору їм.
Інтенсивний інформаційний вплив здійснювався для підтримки дій
США на Балканах (1999 р.). За допомогою потужної пропагандистської
кампанії вдалося представити Югославію в очах світової спільноти як
останній бастіон комунізму Європі, звинуватити владу Белграду в
геноциді косовських албанців, добитися міжнародної ізоляції режиму
С.Мілошевича.
Вивчення й аналіз наукових джерел, публікацій з проблем
інформаційної війни в зарубіжній пресі Рон Т., Molander R.C., Riddile
A.S., Wilson P.A., а також відповідних видань в Україні та країнах
ближнього зарубіжжя Завадський І., Замаруєва І., Комов С.,
Маначинський О., Марущенко В., Почепцов Г., Рось А., Родіонов М.,
Руснак І., Смолян Г., Смолянюк В., Стежка Г., Телелим В., Требін М.,
Толубко В., Черешкін Д., Цигічко В.1 дозволяють зробити висновок про
1
Толубко В.Б., Рось А.О., Замаруєва І.В. Інформатизація управлінської діяльності як
чинник інформаційної безпеки держави. Монографія. – К.: НАОУ, 2003. – 213 с.;
Толубко В.Б., Рось А.О. Складові інформаційної боротьби // Наука і оборона: 2002. – № 2. –
С. 23-28; Толубко В.Б., Бут Ю.І., Косевцов В.О. Основні закономірності сучасних
локальних війн та збройних конфліктів. – К.: НАОУ, 2002. – 68 с.; Касюк А. Я., Токов Е.В.
Психологические операции ВС США в войнах и конфликтах ХХ века // Зарубежное
военное обозрение. – 1997. – № 6; Маначинський О.Я., Чумак В.М. “Операція “Буря в
пустелі”: підсумки та наслідки”. Серія “Наукові доповіді”. – К.: НІСД, 1992. – Вип. 2. –
24 с.; Маначинский А. Третья мировая война: информационная война // Человек и закон. –
2000. – № 3 (4); Почепцов Г.Г. Как ведуться тайные войны. Психологические операции в
современном мире. – Ровно: ППФ “Волинські обереги”, 1999. – 304 с.; Крысько В.Г.
Секреты психологической войны (цели, задачи, средства, методы, формы, опыт). – Минск:
Харвест, 1999; Руснак І.С., Телелим В.М. Розвиток форм і способів ведення інформаційної
боротьби на сучасному етапі // Наука і оборона, 2000. – № 2. – С. 18-23; Черешкин Д.С.,
Смолян Г.Л., Цыгичко В.Н. Реалии информационной войны // Конфидент. – 1996. – № 4;
Смолянюк В.Ф. Військова могутність України: теоретико-методологічні засади
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те, що цілісної науково обгрунтованої концепції інформаційної війни,
яка б не тільки дозволяла цілеспрямувати інформаційно-психологічну
діяльність, але й прогнозувати її на доступне для огляду майбутнє – в
даний час в Україні не існує.
Найбільшого
розвитку
інформаційно-психологічні
засади
інформаційних воєн сучасності досягли в США, Франції, Німеччині та
інші країни НАТО, а також Росія, Китай реалізують окремі заходи,
метою яких є підготовка до ведення інформаційної війни. У вказаних
країнах робляться спроби звести методи інформаційно-психологічного
протистояння та новітні інформаційні технології в єдину систему й
поставити їх на службу в збройних силах.
У більшості розвинених країн розвивається система інформаційного
впливу на свідомість і психіку військовослужбовців та цивільне
населення інших країн, котру розглядають як один із ключових
елементів військової могутності держави. Інформаційний вплив стає
відносно самостійним видом зброї. Його застосування набуло форми
інформаційно-психологічних операцій.
Зростає роль використання мережі Internet для здійснення
інформаційного впливу. Яскравим прикладом є проведені операції
збройними силами США та їхніми союзниками операції „Непохитна
свобода” в Афганістані (2002 р.) та „Шок і Трепет” в Іраку (2003 р.).
Пропонується формування нової галузі соціальних наук – т.зв.
псибернетичної психології, що вивчає психологічні і соціальні
феномени, що виникають при взаємодії у середовищах з наявністю
великої кількості користувачів (MUD).
За поглядами американського командування, існування загроз
національній безпеці у вигляді нестабільного стану, внутрішніх
конфліктів у різних країнах і регіонах світу висуває до американської
армії нові вимоги. Зокрема, необхідно підвищити оперативність
реагування збройних сил на зростаючу кількість потенційних загроз та
ефективність використаних при цьому наявних засобів. За висновками
експертів, зростає роль спеціальних операцій ведення війни – важливого
фактора забезпечення бойових дій військ і успішного виконання
поставлених завдань з мінімальними втратами. Досвід участі
американських військ у сучасних війнах свідчить, що, поряд з
психологічними операціями, на перший план виходить діяльність
апарату по зв’язках із цивільною адміністрацією (ЗЦА) Збройних сил
США.
У наш час у багатьох арміях світу сформувалися і розвиваються
потужні структури інформаційно-психологічного впливу на війська
противника. Вважається, що внаслідок ретельно спланованих і
ефективно здійснюваних психологічних операцій військовослужбовці
противника повинні не просто втратити бажання воювати, а й панікувати
та перебувати в стані відчаю.
формування і розвитку (політичний аналіз досвіду 1990-х років). – К.: Ірпінь: ВТФ
„Перун”, 2000. – 448 с.; Требін М. Інформаційне суспільство. Війни нової епохи // Віче. –
2002. – № 4 (121). – С. 64-68.
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На думку західних спеціалістів, інформаційно-психологічні операції
– це проведена в мирний і військовий час планова пропагандистська і
психологічна діяльність, розрахована на іноземні ворожі, дружні або
нейтральні аудиторії, з тим, щоб впливати на них у сприятливому
напрямку для досягнення політичних і військових національних цілей.
Пропаганда розглядається як систематичне, цілеспрямоване
поширення за допомогою різноманітних засобів зв’язку й інформації
визначених ідей з метою впливу на думки, почуття і відношення,
поведінку об’єкта пропаганди і досягнення прямих або опосередкованих
вигод для країни, що здійснює пропаганду.
Психологічні акції включають використання ЗМІ і допоміжну
діяльність у мирний і воєнний час з метою підриву престижу та впливу
протиборчої сторони і зміцнення власних позицій.
Допоміжна діяльність може також включати: демонстрацію
військової сили; заходи, спрямовані на підвищення ступеня бойової
готовності; організацію різних форм громадянської непокори цивільним
населенням; організація несанкціонованих мітингів, демонстрацій;
розробка і реалізація спеціальних програм в галузі освіти, культури,
економіки, міжнародного співробітництва, у військовій сфері. Кожний із
перерахованих видів діяльності здійснюється з метою відповідного
впливу на прийняття рішень політичними діячами, населенням країни,
котрі вибрані об’єктами впливу.
Досвід останніх локальних воєн і військових конфліктів переконливо
показує, що війська постійно зіштовхуються з інформаційними
впливами, націленими, з одного боку, на здійснення інформаційнопсихологічного впливу на особовий склад, а з іншого – на порушення
нормального режиму роботи інформаційно-керованих систем.
Досвід локальних воєн та конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ ст. дає
змогу зробити припущення, що став можливий перехід від воєн і
оперативних форм дій військ і сил руйнівного характеру до воєн з
переважанням функціонально-структурного, вибіркового впливу на
противника.
Перший підхід можна назвати філософсько-діалектичним. З точки
зору його прибічників Bell D., Vickers M., Taylor P., Toffler A.1,
інформаційні війни притаманні країнам, які вступили у фазу історичного
розвитку людства, що має назву інформаційної епохи або третьої хвилі.
Кожній з епох розвитку людської цивілізації (хвилі) відповідає певний
тип війни. Таким чином, людство вже пройшло крізь війни аграрної та
індустріальної епох і наближається до інформаційних воєн, або воєн
інформаційної хвилі.
Другий підхід пов’язаний із виникненням нового середовища для
протиборства, так званого “кіберпростору”, та нового виду зброї –
інформаційної. Це поклало початок перенесення інформаційного
протиборства у сферу високих технологій. Намітився рух до війни без
1
Vickers M.J. The revolution in military affairs and military capabilites // War in the
information age: new challenges for U.S. security. – Wash. 1997. – P. 39; Taylor P.M. Munitions
of the mind: A history of propaganda from ancient world to the present day. – N.Y., 1995.
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прямої участі в бойових діях особового складу, де втрати є дуже
відчутними. Під інформаційною зброєю в даному контексті розуміють
інформаційні засоби та технології, які використовуються для
широкомасштабного, цілеспрямованого, швидкого і прихованого впливу
на воєнні і цивільні інформаційні системи противника з метою
руйнування його економіки, підриву бойової готовності та боєздатності.
На думку окремих вчених, у сучасних умовах інформаційна зброя за
своєю ефективністю може бути прирівняна до зброї масового знищення.
Вона призначена для використання переважно проти технологічно
удосконалених цілей. Тому для більшої точності, говорячи про цей
аспект інформаційної війни, слід вживати термін “кібернетичне
протиборство”, “комп’ютерна зброя”, а сам підхід пропонується
назвати комп’ютерно-кібернетичним. Такі вчені, як Смолян Г.,
Черешкін Д., Цигічко В., Пожидаєв Д., Ронфельд Д., Арквілла Дж.1 та
інші розглядають концепцію інформаційної війни саме з позицій
інформаційних операцій у кібернетичному просторі.
Третій підхід, на відміну від філософсько-діалектичного та
комп’ютерно-кібернетичного, більшого значення надає соціальним
аспектам інформаційного протиборства. Тому його можна визначити як
соціальний. Відомими вченими, що працюють в цьому напрямку, є
Комов С., Расторгуєв С., Пірумов В. (Росія), Рось А., Почепцов Г.,
Стежка Г. (Україна)2, та інші.
У зв’язку з цим Міністерство оборони США передбачило ряд заходів по
зміцненню потенціалу структур інформаційно-психологічних операцій.
Головні зусилля будуть зосереджені на використанні новітніх технологій і
досягнень науки, підвищення професіоналізму особового складу формувань
інформаційно-психологічних операцій і удосконалення системи навчання
командного складу і офіцерів штабів основам інформаційно-психологічних
операцій. Вивчається питання про введення штатних офіцерів психологічних
операцій в оперативні відділи (відділення) до рівня дивізії та окремої
бригади. Планується раціонально підвищити боєздатність резервних
формувань психологічних операцій сухопутних військ, а також розширити в
цій сфері можливості інших видів збройних сил.
Для проведення інформаційно-психологічних операцій армії іноземних
держав, і в першу чергу США, використовують різноманітний арсенал
технічних засобів: звукомовних, поліграфічних, радіо- й телемовлення,
авіаційних
і
артилерійських
засобів
доставки
інформаційнопропагандистських матеріалів.

Таким чином, інформаційний вплив на психіку і свідомість
військовослужбовців та цивільне населення інших країн розглядається
як один із ключових елементів військової могутності держави.

1
Черешкин Д.С., Смолян Г.Л., Цыгичко В.Н. Реалии информационной войны //
Конфидент. – 1996. – № 4.
2
Расторгуев С.П. Философия информационной войны. – М.: Аутопан, 2000;
Руснак І.С., Телелим В.М. Розвиток форм і способів ведення інформаційної боротьби на
сучасному етапі // Наука і оборона, 2000. – № 2. – С. 18-23; Фомін В.О., Рось А.О. Сутність
і співвідношення понять “інформаційна безпека”, “інформаційна війна” та “інформаційна
боротьба” // Наука і оборона. – 1999. – № 4. – С. 23-32.
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Інформаційний вплив стає відносно самостійним видом зброї. Його
застосування, за західною термінологією, набуло форм інформаційнопсихологічних операцій.
Досвід свідчить, що в Збройних силах України необхідно ретельно
вивчати досвід ведення інформаційно-психологічних операцій в
інтересах забезпечення бойових дій в зонах збройних конфліктів,
удосконалювати діяльність органів і структур з гуманітарних питань та
психологічної боротьби. Ось чому ми пропонуємо:
1. Для забезпечення підготовки і ведення інформаційнопсихологічного
протиборства
створити
спеціальні
підрозділи
проведення заходів психологічної роботи в бойових умовах та ведення
інформаційно-психологічних операцій. Головна мета цих підрозділів –
забезпечення адекватної відповіді у випадку інформаційнопсихологічного впливу з боку ймовірного противника, а також
виконання наступних завдань:
формування суспільної думки серед населення щодо правильності і
необхідності військового втручання, якщо таке рішення буде прийнято;
вплив на військово-політичне керівництво супротивника з метою
відмови його щодо вступу у війну;
підтримка опозиції всередині держави супротивних сил, расових,
етнічних протиріч;
сприяння дисидентським елементам всередині країни-агресора, їх
фінансова підтримка;
сприяння розвитку доброзичливості населення нейтральних держав, а
також формування у нього думки щодо законності прийнятого рішення
про вступ наших Збройних сил у бойові дії;
підрив морального духу військ евентуального противника, створення
у них стану невпевненості і занепокоєння;
проведення аналітичної роботи щодо викриття вразливих місць
евентуального противника;
прогнозування ступеня бойового і психологічного впливу на війська
противника, а також морально-психологічного стану своїх військ, та ін.
2. При обґрунтуванні нових форм і способів підготовки та
застосування збройних сил в умовах воєн та збройних конфліктів нового
покоління провідна роль має належати інформаційно-психологічним
підходам, що розкривають психологічні закономірності реалізації
відповідного впливу на воюючі сторони. Для цього необхідною є
наявність фахівців, які володіють ґрунтовними психологічними
знаннями з психології особистості і людських стосунків та зможуть
реалізувати необхідну стратегію щодо інформаційно-психологічного
впливу на війська противника. Фахову підготовку можна проводити на
базі Національної академії оборони України із залученням провідних
фахівців з цих проблем.
Відсутність фахівців або їхня низька компетенція може призвести до
втрати інформаційного контролю над збройними силами, різкому
зниженню морально-психологічного стану військовослужбовців у період
реформування та значного скорочення їх чисельності.
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УКРАЇНА – ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Федоренко О.А. (Київ)
ГЕОПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА
В УКРАЇНОЗНАВСТВІ
У статті визначено форми розвитку геополітичних досліджень в
українознавстві та окреслено основні напрями української геополітичної
думки у ХХ – на початку ХХІ століть.
Визначальними аспектними напрямами українознавчих досліджень є
вивчення державно-політичного потенціалу української нації та
осмислення особливостей впливу природного довкілля на становлення
автохтонного етносу.
Найголовнішим завданням науково-дослідної роботи вченихукраїнознавців є інтеграція і синтез знань про територію України,
державну традицію українства, його культуру, мову, політичну й
правову думку.
Основу геополітичної проблематики в українознавстві складають
явища, що характеризують вплив особливостей природного комплексу
довкілля на культурні й політичні процеси та відповідність державних
утворень певному природному терену й етнічній спільноті, яка постійно
на ньому проживає.
Аналіз історичної спадщини та етнічних особливостей українства є
можливим у контексті дослідження генези автохтонного етносу в умовах
оригінальної території, яка постійно знаходилась під впливом
різноманітних природно-кліматичних і соціально-культурних структур.
Необхідність здійснення порівняльного аналізу геополітичних і
геопсихологічних особливостей розвитку української нації та держави
актуалізує проблему вивчення й систематизації загальних для всіх
світових спільнот та специфічних для України й українського світу знань
з геополітики, ідей, концепцій і теорій українських та зарубіжних
вчених, накопиченої в українознавстві інформації про факти, події та
явища взаємозв’язку природи й політичного життя суспільства.
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У системі українознавства геополітика є одним із вирішальних
ідейних чинників державотворення.
Українознавство
є
методологічною
основою
масштабного
дослідження геополітичних процесів та етапів державотворення в
Україні, економічних і соціальних проблем, особливостей сучасного
становища України у світі.
Геополітичні дослідження в українознавстві здійснюються на основі
наукового опрацювання та структурування українознавчих та дотичних
до українознавства текстів українських і зарубіжних авторів.
Важливим напрямом дослідної роботи є вивчення та систематизація
ідейних і наукових поглядів українських вчених та громадських діячів,
які зробили вагомий внесок в етнонаціональне становлення Української
держави, збереження й розвиток українського буття.
У І пол. ХХ ст. дослідну роботу українських науковців
обумовлювали чотири специфічні критерії: розуміння природних та
історичних передумов становлення географічної політики держав;
визначеність у сприйнятті неперервності етнокультурної традиції
українства; здійснення наукових досліджень залежно від фаху,
професійного становища чи політичних поглядів; сприйняття
географічної політики як системи знань із структурою функціональних
зв’язків із іншими науками й політичною культурою суспільства та
держави.
За змістом поглядів та професійною належністю авторів усі
дослідження систематизовані в чотирьох напрямах: а) географічний –
наукові статті вчених-географів Степана Рудницького і Володимира
Кубійовича; б) ідейно-політичний – публікації громадських і політичних
діячів Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, В’ячеслава Липинського;
в) історично-геополітичний – геополітичні праці науковців Юрія Липи
та Лева Биковського; г) політологічний – дослідницькі статті політологів
і філософів Івана Лисяка-Рудницького й Ольгерда Бочковського.
Здійснювані вченими та громадськими діячами геополітичні
дослідження концентрувалися на двох методичних аспектах –
проблемному та дослідно-оціночному.
Застосовувалися відповідно такі методологічні підходи: розкриття
ролі та впливу географічних факторів на внутрішню і зовнішню політику
державних утворень; визначення загальних закономірностей розвитку
держави та суспільства, необхідних для аналізу геополітичних явищ і
подій.
Першим в Україні науковцем, який здійснив системний розгляд
предмета географічної політики був Степан Рудницький. Цей вченийгеограф здійснив обґрунтування України як геополітичної реальності,
зокрема України як географічного простору, території, народу і держави
в її етнічних землях. Фундаментальні політичні, правові, соціальнокультурні та економічні завдання геополітичних досліджень визначені у
його програмових статтях.
Ці статті є першими в Україні систематизованими працями, у яких
викладено теоретичні та практичні основи географічної політики як
науки і прикладної галузі знань.
357

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

У статті «Українська справа зі становища політичної географії»
обґрунтовуються фундаментальні принципи побудови держав як
природних і політичних структур людської цивілізації, аналізуються
актуальні для початку ХХ століття проблеми відновлення та
утвердження української державності.
Система організації та здійснення геополітичних досліджень
проектується в статті «Завдання Українського Географічного інституту й
його видавництв». Основні ідеї викладені у цій статті такі: розвиток
географії, що охоплює комплекс математико-географічних, природничих
і антропологічно-географічних дисциплін; географічне вивчення всіх
українських земель; розвиток географічного краєзнавства; всебічне
поширення географічних знань серед населення; організація підготовки і
видання монографій із загальної та описової географії; випуск науковопопулярних географічних видань: описів подорожей визначних
мандрівників минулого, краєзнавчих книжок, монографій про природногеографічні явища, процеси та предмети.
С. Рудницький, подаючи в статтях і монографіях комплексну
характеристику буття української нації, розкриває сутність таких
аспектів її унікальної території: географічне й геополітичне
розташування; природні межі; склад і традиції населення; вплив
природного середовища на формування нації, її ментальності,
економічного потенціалу та господарських відносин.
Він обґрунтував геополітичне бачення зародження і становлення
самостійної суверенної Української держави на основі наукового аналізу
трьох важливих географічних факторів – території України, її
просторового розташування та природно-ресурсного потенціалу.
Для С. Рудницького в геополітичному положенні України особливо
важливим є аспект розташування її території на Південному Сході
Європи.
Цією рисою географічного положення й обумовлювалися постійні
впливи на українську територію Сходу і Заходу.
С. Рудницький ототожнював впливи із Сходу з Росією, а із Заходу - з
Польщею. Вчений підкреслював фатальність географічно-політичного
впливу Росії на українську націю та її територію. Він бачив два аспекти
невигідності геополітичного положення України відносно Росії: постійне
прагнення Російської держави отримати вихід до Чорного моря,
Близького Сходу, Балканського півострова; природні ресурсні і
транзитні можливості української території.
Тому головною в його дослідженнях є проблема соборності України,
яку він розглядає як проблему єдності її етнографічних територій
(Галичина, Волинь, Слобожанщина тощо), і в загальному географічному
вимірі (Полісся, Лісостеп, Степ).
Ґрунтовним геополітичним дослідником, який у контексті
цивілізаційного розвитку розкрив етапи українського державотворення,
був історик та культуролог Юрій Липа.
Вчений у своїх працях, зокрема, у відомій трилогії: «Призначення
України», «Чорноморська доктрина», «Розподіл Росії» визначає зміст
специфічних геополітичних понять та підходів, що використовувалися у
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світовій науці. Головне завдання його наукової роботи полягало у
розробці концепції розвитку Української держави на чорноморському і
середземноморському геополітичних просторах.
У виданнях очолюваного ним у 1940-1942 рр. Українського
Чорноморського інституту, визначені основи досліджень проблем
розвитку української державності та її політики після здобуття
самостійності.
Розкриті вченим принципи та структурні особливості взаємозв’язку
природного середовища, культури та політики стали концептуальною
основою для утворення після Другої світової війни українських
геополітичних науково-дослідних інститутів.
Послідовниками Юрія Липи було утворено такі дослідні установи:
Український Морський інститут (програма роботи висвітлена у
науковому збірнику І. Шовгенова та В. Садовського «Український
Чорноморський інститут», 1941); Український Суходоловий інститут
(програма роботи визначена у праці Т. Олесіюка «Мапа Української
метрополії з поясненнями» 1944); Український Океанічний інститут
(програма роботи розкрита у статті Лева Биковського «Україна над
океаном» 1946).
Загальною метою досліджень учених цих інститутів було осмислення
України як універсального феномена в історично-культурному розвитку
людства,
вивчення
процесів
ментально-психологічного
та
державницького становлення українства.
Погляди Юрія Липи є актуальними і в сучасних умовах для розробки
варіантів функціонування української державної влади та її політики в
усіх галузях, зокрема – геополітики. У дослідженнях вченого
висвітлюється не тільки історія становлення і розвитку української
держави, а й складні та суперечливі питання відносин України і Росії як
політичних і соціально-культурних систем.
Підтвердженням аналітичної змістовності, політичної актуальності й
прогностичної націленості ідей Юрія Липи є постійний інформаційний і
економічний тиск Російської Федерації на Українську державу від 1991
року.
Події українського політичного життя у 2002-2004 рр. виявили
реалістичність концептуального висновку науковця про несумісність
співіснування двох природно-просторових центрів: Півдня (України) та
Півночі (Росії).
Ю. Липа заперечував позицію в середовищі українства стосовно
постійного вибору орієнтації розвитку.
Не векторні орієнтації Схід-Захід, а Південь-Північ оцінюється як
головна українська географічно-політична традиція встановлення
контролю над узбережжям Чорного моря з подальшим територіальним
розширенням на північні простори.
Ідеї та погляди Юрія Липи відображають віковічне прагнення
українців до осмислення себе як спадкоємців унікальної історії та
культури.
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Не відкидаючи термін «нація», Ю.Липа визначає спільність українців
поняттям «раса», що визначена як спільність за традиціями, звичаями,
думками.
Головним завданням його дослідної роботи було пізнання культурної
спадщини української расової спільності, її біологічних та
психологічних особливостей.
Становлення української спільності трактується як реалізація
морально-психологічної здатності українців до опанування внутрішніми
земельними
теренами,
зовнішньополітичною
експансією,
інтелектуальною та культурною творчістю.
Вивчення та аналіз поглядів Юрія Липи, Степана Рудницького та
інших українських вчених і громадських діячів визначається
необхідністю формування в нинішній час державницької та
інтелектуальної еліти української нації.
Ідейна спадщина дослідників І пол. ХХ ст. є вагомою основою для
здійснення сучасних геополітичних досліджень в українознавчій науці.
Після проголошення незалежності України для українців
визначилися три основні проблеми: відтворення власної ідентичності,
знищеної комуністичною владою; визначення базових аспектів
взаємовідносин Української держави з іншими націями та державами;
відродження культурних, соціальних та політичних традицій українства.
Українознавство – ідеологічна основа державотворення в Україні.
Воно є науковою системою знань, що поєднує історичні, культурні та
геостратегічні дослідження унікальних явищ українського світу.
Українознавство є синтезуючою системою наукових досліджень з
історії етносу, природи, мови, нації, держави, культури, міжнародних
відносин українців у цілісності як історично-космічний феномен з
власною долею і ментальністю.
Розвиток геополітичної думки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. є
логічним продовженням українознавчих досліджень причиннонаслідкових зв’язків взаємозалежності природного середовища, етносу
та політичної структури влади.
Дослідження геополітичних проблем здійснюються вченими у трьох
концептуальних
напрямах:
історично-культурному,
суспільногеографічному, психологічно-політичному.
Провідними вченими, які досліджують і аналізують геополітичні
проблеми є Петро Кононенко, Тарас Кононенко, Петро Масляк, Валерій
Сніжко.
Осмислення подій та фактів поєднується науковцями з синтезуючою
оцінкою явищ та процесів, що обумовлює визначення геополітичних
проблем, аналітичних підходів до вивчення ідейних і культурних
цінностей української нації, окреслення орієнтаційних напрямів
державотворення.
У праці П. Кононенка і Т. Кононенка «Український етнос: генеза і
перспективи» розкривається процес розвитку автохтонного етносу від
початкових людських спільнот часів палеоліту та неоліту як природнобіологічного і духовного феномена в системі поєднання впливів
кліматичних, геологічних, соціокультурних явищ.
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Українознавчими дослідниками пропонується комплексно-системний
підхід до вивчення проблеми розвитку й універсальності українського
етносу.
Методологія комплексного сприйняття явищ, їх аналіз і синтез
базується на застосуванні методів історизму, системності, наукової
доказовості.
Цілісний та системний підхід до проблеми генези і розвитку етносу
обґрунтовується в усіх його часопросторових координатах і
міжнародних сполуках.
Вчені визначають дві геополітичні епохи у становленні українського
етносу: «доісторична» – від V тисячоліття до н.е. до Х століття н.е.;
«історична» – від Х століття н.е. до початку ХХІ століття.
Перша епоха характеризується перетворенням місцевих спільнот
людей в автохтонний етнос.
Важливими геополітичними подіями другої епохи, що мали
фундаментальний вплив на еволюцію українського етносу в націю,
вважаються: прийняття християнства князем Володимиром у 988 р.;
козацьке повстання на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким
1648 р.; битва українських козацьких військ на чолі з гетьманом Іваном
Виговським проти армії Московського царства під містом Конотопом
1659 р.; військово-політична коаліція гетьмана Івана Мазепи з Швецією
у 1708 р.; прийняття національними зборами у Львові 30 червня 1941
року Акта відновлення Української Держави; прийняття Верховною
Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта проголошення Незалежності
України; референдум 1 грудня 1991 року про підтвердження Акта
проголошення Незалежності України.
Здійснюючи в цій та інших працях науковий синтез українознавчих
знань, вчені акцентують увагу на споконвічному прагненні українців до
освоєння та оборони власного геополітичного простору на противагу
агресивно-експансивним наступальним діям іноземних держав – Речі
Посполитої, Московського царства, Російської імперії, Радянського
Союзу.
Ці державні структури, що мали різні політичні модифікації,
отримували тимчасову перемогу над автохтонним українським
населенням.
Незважаючи на суб’єктивні силові фактори, активний опір українства
приводив їх у середині ХVІІ ст., у 1917 і 1991 роках до геополітичної
катастрофи.
Тому
науковці
аналізують
проблеми
взаємозв’язку,
взаємозумовленості і взаємодії на українському просторі таких
суспільних феноменів: людина, етнос, нація, держава.
П. Масляк є фундатором власного інтегрального напряму
геополітичної науки не лише в Україні, а й за її межами. Географічні
чинники, з точки зору вченого, і в нинішній час знаходяться в основі
геополітичних процесів, явищ і тенденцій, але при їх дії все вагомішими
стають соціально-економічні й психологічні чинники.
П.Масляк у своїх статтях аналізує об’єктивний процес
геополітичного вибору України наприкінці ХХ ст., вважаючи, що
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геостратегічне положення України у ХХІ ст. з невигідного у військовостратегічному аспекті, поступово може змінитися в економічному та
політичному на дуже вигідне.
Головна причина цих змін – розпад Російської Федерації, що
спричинить утворення величезного геостратегічного вакууму в
територіальному просторі, який об’єктивно можуть заповнити Китай і
Україна, що матимуть необмежені можливості для експансії.
На відміну від попередніх етапів розвитку людства, коли економічні
й соціально-політичні процеси розвивалися десятиліттями і століттями, у
нинішній час при наявності інформаційних технологій та розвитку
військової техніки і видів зброї, події розгортатимуться в межах років,
тижнів, днів.
Тому П. Масляк постійно зазначає, що в ХХІ ст. трансформація
міжнародних відносин відбуватиметься через швидкі зміни на
локальному просторі і в дуже обмежені відрізки часу.
Основну увагу він зосереджує на трикутнику інтересів: країни
Європейського Союзу – Сполучені Штати Америки – Росія і відносини
України з цими центрами.
Вчений вважає, що у 1991-1994 рр. президентська влада в Україні
самоусунулась від активної зовнішньої діяльності внаслідок входження
України до контрольованої Російською Федерацією Співдружності
Незалежних Держав.
Нова президентська адміністрація в середині 90-х років під тиском
Росії втратила внутрішній контроль над територіями України в аспектах
просторової і політичної єдності українського суспільства.
Аналізуючи сучасні відносини Росії й України вчений звертає увагу
на цільові завдання Російської держави відносно української території:
встановити контроль над українськими нафтотранспортною і
газотранспортною
системами,
насамперед
над
магістральним
нафтопроводом «Одеса-Броди»; підпорядкувати російським компаніям
нафтопереробні, промислові й транспортні підприємства, нафтовий
термінал «Південний», систему електроенергетичного забезпечення;
посилити русифікаційний тиск у засобах масової інформації, сферах
культури, освіти, державного управління.
В. Сніжко в наукових дослідженнях обґрунтовує психологічнополітичну концепцію походження і розвитку українства. Важливим
етапом у формуванні українського етносу він вважає трипільську
археологічну культуру, що існувала в V-III тисячоліттях до н.е. Цей
період вчений вважає визначальним у пріоритетності українців як
найдавнішої етнічної спільноти Європи.
В. Сніжко аналізує особливості становлення господарської та
соціальної діяльності українського етносу, зокрема здійснює порівняння
історично-соціальних
моделей
трипільської
культури,
північноамериканської культури Пуебло, харапської культури в Індії,
культури Яншао в Китаї.
Осмислення українцями соціально-культурного довкілля та власних
етнічних особливостей, відтворених у природних і культурних символах,
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визначається головною умовою утвердження сучасної Української
держави.
Результати дослідної роботи узагальнені науковцем у монографічній
праці «Ідеологія Терену». Головним змістовним завданням цієї книжки є
дослідження проблеми співіснування українського етносу з власним
природним простором. Український етнос звеличується як автохтонний і
титульний на своїй території, як визначальний у становленні політичнодуховної структури – української нації.
Саме цей аспект і вважається провідним у системі українознавства
для вивчення особливостей природного довкілля, становлення українців
як етносу, формування політичної нації та її державності.
Матеріали книжки – це узагальнені знання з ботанічних,
географічних, зоологічних, екологічних та інших аспектів сучасного
масштабного вивчення українського природного довкілля. Автор
використовує методику порівняльного аналізу для того, щоб,
простеживши подібності в інших галузях науки, зробити висновки, що
повинні бути основою для вивчення психологічних особливостей
українського етносу та його минулих і майбутніх стратегічних
геополітичних структур.
Дослідження В.Сніжка є одним з найактуальніших напрямів у
вивченні чинників, що впливають на формування державотворчого
мислення молодого покоління людей, їхньої активної громадської
позиції стосовно природи, культурних цінностей та побутових традицій
етнічної спільноти.
Фундаментальна праця «Ідеологія Терену» є одним з базових
українознавчих матеріалів для формування в українців патріотичних
поглядів та поваги до своєї української батьківщини. В. Сніжко
насамперед зазначає, що загальне вивчення й ознайомлення одного
народу з іншим у минулому і в нинішній час є достатньо істотним, проте
воно потребує і певної психоетнічної конкретики, зокрема, кожен народ
вивчаючи себе, творить і науку про себе.
Так і українці, вивчаючи себе, творять українознавство, яке і
розпочинається саме з природного довкілля, у якому вони одвічно
живуть і в якому вони психічно сформовані.
Розкриваючи через природне довкілля історію, долю, характер
нашого народу, вчений розглядає Природу як середовище фізичного
буття людей, і як енергетичну систему, яка впливає на формування
світосприйняття і світорозуміння людини.
Україна й українство є органічними частками людства (планети
Земля, всесвітньої цивілізації і культури), тому й українознавство постає
важливим складником знань про всесвітнє людське суспільство.
У цьому контексті основними проблемами геополітичних досліджень
українознавчими дослідниками визначені: а) генеза та перспективи
розвитку українського етносу; б) формування українського
геополітичного простору; в) використання природного потенціалу
території України.
Вивчення цих проблем здійснюється в таких методичних аспектах: а)
аналіз проблем в їх просторовому, територіальному, соціальному
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вираженні; б) вивчення проблем на регіональному, державному,
світовому рівнях; в) врахування впливу різноманітних природних і
суспільних чинників на розвиток, структуру і функціонування об’єктів
дослідження.
Обставиною, що актуалізує здійснення геополітичних досліджень в
українознавчій науці, стали вибори Президента України у 2004 р.,
результат яких є логічним продовженням започаткованого 1 грудня
1991 р. процесу відродження та консолідації української нації.
Важливість цієї події є в тому, що, перестали бути дієвими створені
державними чинниками Росії перешкоди у трансформаційному процесі
розвитку української нації та держави.
Українські президентські вибори 2004 р. є поразкою у зовнішній
політиці російської державної влади, змушеної сприймати вплив в
Україні Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та інших
міжнародних і регіональних організацій.
Політична криза в Україні після повторного голосування 21
листопада 2004 р. стала проявом певної кризи відносин Сходу (Росія) і
Заходу (США та Європа), але також і проявом зіткнення цих ідейних і
світоглядних систем.
Проблема зміни президентської влади в Україні виявилася
надзвичайно актуальною на національному (державному), регіональному
(європейському) та загальносвітовому рівнях.
Керівництво Росії підтримало на виборах представника влади і
фінансово-промислових угруповань Віктора Януковича. У зв’язку з тим,
що Леонід Кучма оголосив Віктора Януковича своїм наступником, схема
дій політичних технологів владного кандидата була подібною до
президентських виборів 1994 р. У другому турі виборів електоральна
перевага східних регіонів України у кількості населення мала бути
вирішальним чинником перемоги Віктора Януковича. У цій виборчій
кампанії варіант поділу України на патріотичний Захід і
російськомовний Схід виявився невдалим.
Вирішальним чинником для кандидата правоцентристських сил
Віктора Ющенка був не зовнішній вплив американських чи
європейських інституцій, а насамперед підтримка підприємницьких кіл
національної буржуазії.
Середні підприємницькі верстви нівелювали регіональні, культурномовні та соціальні відмінності в середовищі опозиції, тому змогли у
виборчій кампанії протистояти владі та фінансово-промисловим
угрупованням не тільки за економічними можливостями, а й за
показниками політичних знань, загальної освіченості та інтелекту.
Тому саме інфраструктура підприємницьких кіл блоків «Наша
Україна» і БЮТ – юридична, транспортна, комунікаційна, комп’ютерна
– стала інфраструктурою протесту проти фальсифікації виборів і
адміністративного тиску влади.
Отже, президентські вибори 2004 року виявили несуттєвість у
нинішній час у суспільному житті України зовнішніх геополітичних
орієнтацій (Росія, Європейський Союз, НАТО- США), незалежно від
природно-просторового
розташування
векторних
центрів
або
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привабливості певних іноземних соціально-культурних чи ідейносвітоглядних доктрин і концепцій.
Перспективи
геополітичних
досліджень
в
українознавстві
обумовлюються необхідністю розробки національної доктрини розвитку
суспільства.
Головними принципами цієї інтегруючої національної доктрини
можуть бути:
- націоналізм – обґрунтування віковічної психоетнічної єдності
українців, історичного права на державність та розвиток матеріальної й
духовної культури;
- державність – розвиток держави на основі традицій української
державності та національно-визвольної боротьби;
- антиглобалізм – заперечення й розкриття змісту іноземних
концепцій
громадянського
суспільства,
громадянської
освіти,
політичного й економічного глобалізму;
- антикомунізм – розкриття містичності теоретичних розробок
комуністичної ідеології та її практичних «досягнень» у вигляді
політичних режимів.
Підставою для обґрунтування зазначених принципів є базові ідейні
пріоритети українського суспільства: історично-політична традиція
державності та національно-визвольної боротьби; мистецькі та соціальні
явища культури; державні та національні символи; Конституція України
– основа політичної, соціальної і духовної єдності громадян держави1.
1
Використана література: Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України /
Упоряд., передм. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 416 с.; Липа Ю.І. Призначення України
– К., 1997. – 267 с.; Липа Ю.І. Розподіл Росії. – Львів: Інститут народознавства НАН
України, 1995. – 147 с.; Геополітичні орієнтири нової України / Бібліотечка молодого
націоналіста. – К., 1999. – Ч. 10. – 18 с.; Биковський Л. Україна над океаном. – Франкфурт:
Український Океанічний Інститут, 1946. – 23 с.; Биковський Л. Апостол новітнього
українства. – Женева: Український Морський Інститут, 1946. – 8 с.; Кононенко П.П.,
Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і перспективи. Історичний нарис. – Обухів:
ГНИП, 2003. – 519 с.; Кононенко П.П. Українознавство – наука самопізнання українського
народу // Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 22-29; Масляк П.О. Геополітика та
геостратегія України: адекватна реакція на виклик часу // Українознавство. – 2001. –
Число 1. – С. 50-51; Масляк П.О. Від інстинкту території до національного простору //
Українознавство. – 2002. – Число 4. – С. 202-203; Масляк П.О. Менталітетна база
геостратегії Росії й України: теорія і практика в ХХІ ст. // Українознавство. – 2002. –
Число 3. – С. 162-164; Масляк П.О. Геополітика України як органічна складова частина
українознавства // Зб. наук. праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.:
Міленіум, 2003. – Т. І. – С. 409-413; Масляк П.О. Українська геостратегія у ХХІ ст.
Доктрина «Фенікс» // Українознавство. – 2003. – Число 2-3 (7-8). – С. 81-82; Масляк П.О.
Посткласична зарубіжна геополітика // Українознавство. – 2003. – Число 2-3(7-8). – С. 8288; Сніжко В.В. Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в Україні //
Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 46-53; Сніжко В.В. Ідеологія Терену. – К., 2004.
– 176 с.; Сніжко В.В. Українознавча ідея або самовивчення «шляху» // Українознавство.
2004. – Число 1-2. – С. 178-185; Сніжко В.В. Душу, тіло ми положим за свою свободу //
Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 140-148; Сніжко В.В., Федоренко О.А. Природнопросторові вектори української геополітики» // Українознавство. – 2004. – Число 1-2. –
С. 185-193; Ткачук О.В. Геополітика як навчальна дисципліна і фактор національного
виховання // Українознавство. – 2003. – Число 1(6). – С. 94-97; Ярошинський О.Б. У
Науково-дослідному інституті українознавства (2003 рік) // Українознавство. – 2004. –
Число 1-2. – С. 460-463.
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УКРАЇНА –
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ,
МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ

Глущенко К.В. (Ірпінь)
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПЕРІОД
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
В 1917 – 1918 рр. (ЦЕНТРАЛЬНА РАДА)
У даній статті характеризується законодавча діяльність
Центральної ради, що стосувалася забезпечення прав національних
меншин, які проживали на території України. Аналіз цих матеріалів
зроблено для того, щоб з’ясувати їх необхідність та правильність
застосування в 1917- 1918 рр.
Конституція УНР стала закономірним підсумком розвитку
політичного процесу в Україні, започаткованого в березні 1917 р. Вона
юридично оформила відродження державності України і дала політикоправові імпульси впорядкування та стабілізації суспільства. Загалом це,
безперечно, прогресивний документ, і не лише для свого часу. На жаль,
багато що з викладеного в ньому було витравлене більшовицьким
політичним режимом із пам’яті й свідомості народу.
Окремий розділ Конституції був присвячений розв’язанню
національної проблеми: передбачені національно-персональна автономія
і механізми її реалізації1.
У статті 5 Конституції УНР було сказано: “Не порушуючи єдиної
своєї власті УНР надає своїм землям, волостям і громадянам права
широкого самоврядування. Всім націям і національностям, які населяють

1

Конституційні акти України 1917-1920 рр. – К., 1992. – С. 44.
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Україну, надавалось право на впорядкування своїх культурних прав в
національних межах”1.
22 січня Центральна рада прийняла один важливий конституційний
акт – „Закон про національно-персональну автономію”. Найчисленнішим
національним меншинам, які населяли України, росіянам, євреям,
полякам надавалось право на національно-персональну автономію.
Щодо інших меншин – білорусів, чехів, татар, греків, болгар та інших, то
вони могли користуватись таким правом після подачі відповідної заяви
до Генерального суду, підписаної не менше ніж 10 тис. громадян.
Центральна рада проголосила право на самостійне творення
національного життя невід’ємним, природним правом націй. Кожна з
них могла створити на території України Національний союз.
Персональний його склад закріплювався в Національному кадастрі,
куди кожний громадянин повинен бути вписаним або за його ж
бажанням – виписаним.
Національним союзам належало виняткове право представляти нації
перед державними та іншими органами УНР. Частину коштів на
діяльність Національних союзів виділяла держава, другу частину
віднаходив сам союз – за рахунок оподаткування своїх членів тощо.
Структура та склад керівних і місцевих органів союзів визначалась
установчими зборами кожної нації – громадянами з 20-річного віку без
різниці статі, віри таємним голосуванням. Компетенція Національних
союзів мала затверджуватися парламентом УНР. У випадку колізії,
неузгодженості, з представників Національного союзу і парламенту
створювалася „погоджувальна комісія”. Всі органи Національних союзів
вважалися державними. Найвищим представницьким органом кожного
союзу були Національні установчі збори, виконавчим – Національні
ради. Вони навіть мали право у межах своєї компетенції видавати
закони2.
Центральна рада надавала великого значення розв’язанню
національної проблеми, національно-культурному та адміністративнополітичному розвиткові кожної національної меншини в Україні. Це
засвідчує і той факт, що з першого дня функціонування Генерального
секретаріату, а потім Ради народних міністрів у їх складі діяло
секретарство міжнаціональних справ і три заступники секретаря – з
російських, єврейських та польських справ. Кожен з них мав своє
відомство – службовців, кошти і т.д. Наприклад, у складі польського
відомства
діяло
три
департаменти:
освіти,
національного
самоврядування і загальний. Вони, в свою чергу, поділялись на відділи і
підвідділи. У червні 1917 р. це відомство скликало в Києві з’їзд
представників польських організацій, який підтримав прагнення
українського народу до соціального і національного визволення,

1
Тищик Б.Й. Становлення державності в Україні (1917-1922 рр.). – Коломия, 2000. –
С. 176.
2
Конституційні акти України 1917-1920 рр. – К., 1992. – С. 78.
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накреслив шляхи розвитку польської автономії в Україні. Зокрема,
почали відкриватися польські школи, бібліотеки, видаватися преса1.
Активно діяло й секретарство з єврейських справ. Воно підготувало
законопроект про єврейську громаду, який Центральна рада прийняла і 2
грудня ввела в дію. Серед іншого він передбачав створення єврейських
громадянських рад.
У квітні 1918 р. Центральна рада прийняла закон про відкриття в
Києві єврейської вчительської семінарії. Вона повинна була готувати
вчительські кадри для єврейських шкіл. При ній мали функціонувати
бібліотека, педагогічний музей, кабінети, лабораторії. Євреї були
представлені як росіяни у всіх державних органах України.
Усі суперечки, які могли виникати між органами Національного
союзу, з одного боку, та органами державного урядування, місцевого
самоврядування й інших Національних союзів з другого боку, повинні
розв’язуватися адміністративним судом.
Але давайте проаналізуємо це питання під іншим кутом. На початку
„доби” Центральної ради в брошурі „ Вільна Україна” Грушевський
запропонував визнати „всякі прояви українського шовінізму,
виключності, нетолеранції супроти інших народностей національним
злочинством”. Та от сумний парадокс: саме з таких позицій
„українського шовінізму” він підходить до проблем державного
будівництва. Зрозуміло, що офіційно ніхто так не ставив питання і
йшлося лише про пріоритетний розвиток українського народу, поряд з
яким проживали інші національні меншості. Але добре відомо, до чого
призводять інколи навіть найкращі наміри, коли стирається примарна
грань між благородним відродженням і звичайним пануванням”. Не
уникає цієї пастки і Грушевський. На квітневому національному з’їзді
він запропонував нерівну систему представництва, за національною
ознакою. Одразу ж після з’їзду постало питання про вибори за
територіальним принципом. Проте за два місяці, що пройшли після
з’їзду, Центральна Рада встигла стати таким морально-сильним
національним представництвом, що не сумнівів у її національній
правосильності. З другого боку, було зрозуміло, що осягнути всю
формальну правосильність за даних обставин було неможливо. Коли
Всеросійські Установчі збори відкладено з огляду на неможливість в них
участі мільйонів людей, зібраних на фронті, ясно було, що й
Українських зборів, які б могли вдовольнити ритористів всенародного
представництва, в найближчий час не можна буде організувати. Коли ж
доповнення „морально-сильного національного” представництва
територіальним стало нагальною потребою дня, воно наперед уже
будувалося на основі пріоритету „корінних” над „некорінними”. Сама
ідея забезпечення української більшості проступає в практиці
державного будівництва Центральної ради досить виразно. Це створення
народних міністерств у справах „великоросів”, євреїв і поляків (під
1
Яневський Д.Б. Маловідомі конституційні акти України 1917 – 1920 рр. – К., 1991. –
С. 89.
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знаком турботи про неукраїнське населення, що лише підкреслювало
залежне становище: права українців від бога, права національних
меншостей на Україні – від самих українців)1.
Закон
про
національно-персональну
автономію
інколи
характеризують як прояв великодушності українських політичних
лідерів, подію, що не мала прецеденту в історії людства. Його називають
„моральною вершиною” українського народу. З цим не можна
погодитись. І справа тут не лише в моральному аспекті, оскільки в
документі навіть не приховується, що право національних меншин
ґрунтується на дуже хиткому фундаменті „великодушності”
новоявленого старшого брата, який сам щойно перестав бути молодшим.
Важко назвати гуманним, справедливим і демократичним закон, яким
передбачалося укладання спеціальних національних кадастрів або
іменних списків відповідних національностей, що публікуються для
загальної відомості2.
Грушевський говорив: „Ми хочемо, розуміється, вірити, що й
представники національних меншостей України, відповідно, зрозуміють
своє становище: підуть з свого боку на зустріч українським політичним
домаганням і тим скріплять позицію оборонців прав національних
меншостей. Національний такт, розуміння свого власного інтересу
повинен підсказати їм, що в сей момент, коли український народ
заходиться будувати разом з своєю волею України як території, вони
повинні бути з ним, а не стояти в нейтральній ролі сторонніх свідків,
котрі чекають, чим скінчиться ця робота, щоб відповідно до того
пристати чи до централістів, чи до автономістів. Ті, що стануть при
українцях рішуче, сотворять міцний, духовний, сердечний зв’язок між
українським народом і собою. Ті, що будуть триматися оддалік або
ворожо, не можуть розуміється, претендувати на особливо теплі почуття
з української сторони”3.
На жаль, у цьому випадку Центральна рада допустилася помилок і не
справдилися їх сподівання на те, що саме „українська ідея” стане
об’єднуючою для всього різнонаціонального населення України. Також
не мала жодного шансу втілитися в життя й абсолютно абстрактна схема
ідилічних міжнаціональних взаємин, коли офіційно визнані й визначені
речники національних меншостей на всіляких урочистостях „б’ють себе
в груди й приносять нескінченні клятви на вірність українському
народу”.
Як зауважує Д. Дорошенко, проблема полягала в тому, що серед усіх
запланованих національних меншостей тільки поляки прагнули
організуватися на ґрунті захисту своїх національних інтересів, євреї ж
„зовсім не думали якось відокремлюватись, навпаки, беручи як участь в
революції, вони вважали, що загальні досягнення революції цілком
задовольнять їх інтереси; з упадком всіх національних чи релігійних
обмежень падав для них усякий смисл якогось відокремлення від
1
2
3

Копиленко О.Л. Сто днів Центральної ради. – К., 1992. – С. 144.
Там само. – С. 146.
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1993. – С. 154.
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спільного фронту з загальноросійською демократією”. Однак найбільш
складною виявилася ситуація з російськомовним населенням: „Говорити
про якусь великоруську народність, яка жила на Україні відокремленими
колоніями, взагалі було дуже тяжко, бо й мова ішла не за якісь там
дійсно великоруські села, вкраплені подекуди серед української
етнографічної маси на Чернігівщині, Катеринославщині, Харківщині чи
ще десь там, навіть не про робітників Донецьких копалень, які в значній
більшості складалися з захожих москалів: мова йшла про населення
більшості міст, яке складалося з зросійщених українців з домішкою
природних москалів, які перебували на Україні як урядовці, військові,
купці, робітники. Це все були елементи, які зжилися з російською
культурою, виховалися в ній, дорожили нею, були перейняті
загальноросійським патріотизмом, поділяли загальноросійські ідейні
устремління. Всі вони зовсім не хотіли визнавати себе на Україні за
якусь „національну меншість”, а в обмеженні російських культурних
впливів і зрості українства бачили упадок культури взагалі. Та
відокремити всіх цих людей в якусь окрему національність було тяжко
ще й тому, що сьогоднішній „руський” чи „малорос” міг завтра
національно усвідомитись і стати вже українцем. Навпаки, сьогоднішній
соціаліст-українець, ставши більшовиком, дивився на „український
націоналізм” як на щось реакційне, вороже інтересам трудових мас, і
вступав з українським рухом в боротьбу1.
У результаті закон про національно-персональну автономію не
викликав захоплення з боку тих, кого мав ощасливити, – з боку
національних меншин.
Десятиліттями Грушевського таврували за те, що він був творцем
сумнозвісної теорії “єдиного потоку”, наголошуючи на його
„нездатності”
усвідомити
глибоку
соціальну
диференціацію
українського суспільства.
Це несправедливе звинувачення. Грушевський бачив і розумів
класові та соціальні протиріччя, про це свідчать його праці, у яких він
пише про „зрусифікований” пролетаріат, але все-таки мріє про
„національну згоду і гармонію”. В цьому він був справді прихильник
„єдиного потоку” і в цьому його помилка.
У житті все виявилося набагато складнішим. І якщо в 1917 р.
Грушевський, скажімо, декларує вільний розвиток євреїв в Україні, то в
1918 р. вже жаліється, що „єврейським канцеляристам всяких категорій
не хочеться перевчатися на українське і вони агітують проти української
урядової мови”. А в архівах Центральної ради ми знаходимо скаргу
представників єврейського населення на те, що німецька армія їх
захищає краще, ніж Рада2.
У своїх працях Грушевський згадує про те, що частина російського
населення, яка не сприйняла українську ідею, “почасти вийде назад з
України до Великоросії, почасти знов розплинеться в українськім
1
2
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елементі і зв’яжеться з нами”. І одночасно з’являється закон про
громадянство УНР від 2-4 березня 1918 р., згідно з яким всі ті, хто “не
побажав бути громадянином УНР“, у тримісячний строк мали виїхати з
України.
Ще навесні 1917 р., коли тільки закладалися теоретичні засади нової
української державності, Грушевський заявив, що демократичний лад
неможливий без рівності всіх людей. Звичайно, ідея рівноправності
чоловіків і жінок, представників різних національностей і віросповідань
не викликає ніяких сумнівів. А от як бути з “панами і мужиками”?
Згадаймо хоча б, як рішуче засуджував подібні погляди той же Франко:
“Що значить рівність перед правом без рівності економічної і рівної
освіти? А братерство ситих з голодними – це просто фраза, гірка
насмішка, та й годі “Що ж казати вже про нашу дотеперішню суспільно
– політичну доктрину?1
На завершення потрібно згадати Винниченка, який говорив:
“Українці не зрозуміли наглядної лекції історії: вони розщепили
суспільну зброю на дві половини – на соціальну й національну, вибрали
останню й почали нею боротися проти соціальної. Через те вони зразу ж
одірвалися від своїх працюючих мас і були дощенту розбиті. Але й
переможці більшовики зробили таку саму помилку: вони також
розщепили єдину зброю на дві половини й вибрали тільки соціальну. Це
на якийсь час дало їм перемогу, але зараз же й поразку”2.
Доба Центральної ради продемонструвала сильні й слабкі сторони
державотворення. До них слід віднести рішучість, з якою будувалася
держава, вплив на цей процес національного відродження. Орієнтацію на
соціальну політику. З другого боку, – відсутність необхідного досвіду
державного будівництва.
Нас так довго і безсоромно вберігали від нашої історії, що сьогодні
вражає, які прогресивні ідеї володіли умами наших не так уже й
історично віддалених співвітчизників. І водночас виникає гірке відчуття
втрати тієї цілком реальної, але злочинно перекресленої перспективи
прогресивного історичного розвитку України, що нині з такими
зусиллями ми маємо собі повернути.
Усім нам добре відома сентенція, що той, хто нехтує історичними
уроками, приречений на їх повторення. Тривалий час наша історія
зазнавала ідеологічних підмальовок, а те, що не можна було спотворити,
було заховано. Хтось розумів це як злочин, як трагедію, а комусь це було
зручно, оскільки звільняло від громадянського обов’язку думати
самостійно і чесно, дозволяючи амністувати своє незаймане
відповідальністю сумління незнанням, не віданням.

1
Румянцев В.О. Українська державність 1917 – 1922 рр.: форми та проблеми
розбудови. – Харків, 1996. – С. 56.
2
Винниченко В. Відродження нації. – К., 1992. – С. 78.
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Доценко В.О. (Ірпінь)
ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА УКРАЇНСЬКОГО
ЄВРЕЙСТВА ЧИ ВИТВІР БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ?
ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ПО
ЗЕМЛЕОБЛАШТУВАННЮ ЄВРЕЙСЬКИХ ТРУДЯЩИХ
В УКРАЇНІ В 20 – 30-ті роки ХХ ст.
У статті зроблено спробу простежити на прикладі Товариства по
землеоблаштуванню єврейських трудящих в Україні еволюцію
взаємовідносин громадських організацій національних меншин з
радянським компартійним режимом у період становлення в Україні
тоталітарного суспільства в 20-ті – І пол. 30-х років ХХ століття.
В українській політичній та історичній науках розпочався і триває
процес переосмислення багатьох наріжних істин, переоцінка суспільних
цінностей. Історія звільняється від догматизму, описовості, вульгарносоціологічного підходу до аналізу подій минулого. Від вітчизняних
науковців держава вимагає відповідального, об’єктивного підходу в
оцінці історичного досвіду, передусім, тієї його частини, яку прийнято
називати періодом радянської історії. Дослідження закономірностей
постреволюційної доби, у тому числі і в галузі національних відносин,
проведення паралелей між минулим і сьогоденням, дає змогу краще
зрозуміти наскільки те, що відбувається, зараз відповідає потребам
народів, які уроки минулого необхідно врахувати в сучасному світі.
Серед усієї багатоманітності проблем історії розвитку радянського
національного будівництва слід виділити тематику досліджень,
пов’язану з історією діяльності громадсько-політичних інститутів,
створених національними групами та радянською системою для
вирішення складних етнонаціональних проблем.
Показовим прикладом слугують відносини між компартійним
режимом та єврейською меншиною. Вивчення історичного коріння
процесів, пов’язаних з вирішенням партійними органами проблеми
єврейських містечок Правобережної України за допомогою залучення
єврейства до сільськогосподарської праці в багатьох аспектах дає змогу
застосувати досягнення більшовицької влади до сучасних проблем
кримсько-татарського народу. Процес переселення та облаштування
єврейства України співпав із процесом коренізації, що проходив у СРСР
в 20-30-ті роки ХХ ст. У цей час започатковують свою діяльність
єврейські добровільні громадські організації по допомозі єврейству. Цим
скористались органи компартійної системи. Побудована ними модель
вирішення питання єврейського містечка Правобережної України
ґрунтувалася на монолітній основі “співпраці” компартійної системи та
добровільного громадського начала. Це давало можливість впливати на
особисту свободу, процеси розвитку національної ініціативи єврейського
населення України.
372

Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини

Процеси, пов’язані з єврейським переселенням, носили двоякий
характер. Радянська держава за допомогою тісної співпраці з єврейським
громадським рухом «розвантажила» переповнені збіднілим єврейським
населенням містечка Правобережної України, відкривши друге дихання
єврейській громаді України. А з іншого боку, поставила під свій
тотальний контроль добровільну ініціативу єврейства, перетворивши
громадські
організації
на
дієвий
придаток
більшовицького
компартійного режиму.
Тому досягнення радянської держави в здійсненні етнонаціональної
політики відносно єврейства могли б бути використані і при розробці
програми державної політики незалежної України відносно
національних меншин. Досвід у вирішенні міжетнічних проблем, у тому
числі і проблем, пов’язаних з єврейським землевлаштуванням у
зазначені вище десятиріччя, допоміг би розв’язати деякі проблеми
облаштування депортованих народів України, причому досвід, як
позитивного, так і негативного характеру.
Перші праці, що висвітлювали проблему громадської ініціативи
національних меншин у період раннього тоталітаризму в СРСР почали
з’являтися в кінці 80-х років ХХ ст. Це були статті, виступи та розвідки
учасників перших конференцій з питань дослідження проблем життя
національних меншин Української РСР. У статтях автори прагнули
поставити проблеми та зібрати фактичний матеріал. Перші великі
дослідження з’являються в середині 90-х років. Зокрема, це праці
В.С.Орлянського, Б.В. Чирка, В. Гусєва, Я. Хонігсмана1. Стаття
Я.Хонігсмана поклала початок дослідженню процесів, пов’язаних з
аграризацією українського єврейства. В праці вперше згадується ТЗЄТ.
Автор визначив основні стадії переселенської компанії, спробував дати
характеристики відносин між єврейством та радянськими органами
влади. Питання переселення та діяльності Товариства висвітлювали в
своїх роботах М. Журба, О. Козерод2. Зокрема, М. Журба розглядав
діяльність Товариства в контексті еволюції взаємовідносин між
компартійним режимом та громадськими організаціями національних
меншин. Але в жодному дослідженні не висвітлюються основні
закономірності виникнення й діяльності Товариства, не висвітлюються
питання взаємодії його з радянським та закордонним єврейством. Не
простежується зміна в стосунках між Товариством та більшовицьким
режимом, не висвітлено еволюцію пріоритетів, що визначалися для
ТЗЄТу партійними органами.

1
Орлянський В. С. Євреї України в 20-30 роки XX століття: Соціально-політичний аспект.
Запоріжжя, 2000; Чирко Б. В. Національні меншини України (в 20-их – 30-их роках ХХ
століття). – К., 1995; Гусев В. Сионистское движение в Украине в 20-е годы ХХ века:
социальная база, политические группировки, практическая деятельность // Записки
Запорожского университета. – Запорожье, 1999; Хонігсман Я. С. Колективізація, голодомор і
занепад єврейського землеробства в Україні // УІЖ.. – 1994. – № 2-3.
2
Козерод О.В. Евреи Украины в период новой экономической политики: 1921-1929 гг. –
К., 2002; Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських
об’єднань українського села (20-30 рр. ХХ ст.): Монографія. – К.: Наук. світ, 2002.
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Тому метою дослідження є визначення характерних, специфічних
проявів взаємодії компартійного радянського режиму і єврейських
громадських добровільних організацій як вітчизняних, так і закордонних
на прикладі Товариства по Землеоблаштуванню Єврейських Трудящих в
Україні, визначення обсягу залежності добровільного громадського руху
єврейських переселенців від більшовицької системи влади, вплив
партійних органів на функціонування осередків Товариства.
Після закінчення громадянської війни, в умовах економічної розрухи і
спаду виробництва утворилися досить стійкі осередки соціальної
напруженості. Такими осередками стали міські околиці адміністративних і
промислових центрів, де була сконцентрована велика кількість
найбіднішого, а також викинутого зі своїх соціальних ніш населення.
Осередками соціальної напруженості були й єврейські містечка, де
величезна кількість дрібних крамарів і кустарів опинилася поза своїми
колишніми господарськими заняттями. Реально проглядалося в цьому
переплетення соціальних і національних почуттів. Через те, що абсолютна
більшість єврейського населення була зайнята в сфері обслуговування,
навіть нова економічна політика не могла вирішити його соціальні
проблеми. Розрядити напруження, що створилося у тих конкретно
історичних умовах, міг тільки перехід основної маси єврейського
населення у виробничу сферу, що, природно, було неможливим на той
момент 1.
Одним із таких шляхів вирішення долі “Штетлу” (штетл – старовинна
назва єврейського містечка єврейською мовою “ідиш”) стало переселення
на землю з метою залучення до продуктивної землеробської праці
єврейського населення. Переселення мало свою специфіку. Переселяли
переважно не селянське населення, а дрібних крамарів і кустарів, торгівців.
Тому переселення переводило євреїв у цілком новий для них соціальний
стан.
Переселення в умовах радянської влади мало свої специфічні риси,
пов'язані з характером влади та її ідеологією. Насамперед переселення
від початку до кінця здійснювалось під керівництвом держави.
Переселенцю була обіцяна державна підтримка у всіх відношеннях –
організаційному, економічному, фінансовому2. Тому програму
єврейського переселення очолила державна установа КОМЗЕТ – Комітет
по облаштуванню єврейських трудящих. КОМЗЕТ, як одна із ланок Ради
національностей ЦВК СРСР, оформилась в організацію постановою
Ради національностей 29 серпня 1924 р. До КОМЗЕТу ввійшли
керівники євсекції, державні та партійні функціонери. Очолив президію
Г. Смідович, заступниками голови були – М.М. Литвинов, Л.Б. Красін,
Л.Б. Шерман, І.Є. Клименко (Харків), В.І. Ігнатовський, С. ТєрГабріелян, Ю. Ларін, Н.М. Анцелович, А.Н.Мережин, С. Діманштейн,
Ю.В. Гольде, У. Ібрагімов.
1
Місінкевіч Л.Л. Національні меншини Поділля у 20-30х рр. ХХ століття. – К. – 2000. –
С. 52.
2
Орлянський В.С. Євреї України в 20-30 роки XX століття: Соціально-політичний
аспект. – Запоріжжя, 2000. – С. 69.
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На допомогу новоствореній державній установі було засновано
громадську добровільну організацію, що мала втілювати в життя рішення
державних органів1. Такою організацією стало Товариство по земельному
облаштуванню трудящих євреїв в СРСР (ТЗЄТ). Статут нової добровільної
організації затвердила 15 грудня 1924 р. Рада Народних Комісарів СРСР2.
Перше організаційне засідання ТЗЄТу відбулося 17 січня 1925 р. у Москві.
На засіданні було обрано перше правління Товариства, його очолив
Ю. Ларін, його заступником було обрано А.Брагіна. До правління увійшло
92 особи. Було створено і контролюючий орган Товариства – ревізійну
комісію в складі 10 осіб3. Крім цього, обрали і президію ТЗЄТу, яку очолив
Я.М.Свердлов. Перша Президія складалася з 15 осіб. До президії увійшли
відомі в радянському суспільстві люди: Діманштей Ш., Свердлов Я.М.,
Гольде Ю.В., Каганов І.Ц., Суданський І.М., Мережін А., Кантор М.М. та
ін.
За декілька місяців виникли відносно незалежні від центру філії
товариства у різних регіонах Радянського Союзу, у союзних і автономних
республіках – Білорусії (центр у Мінську), Татарстані (Казань), Криму
(Сімферополь), Грузії (Тбілісі) та Україні (Харків). Філіали хоча й були
пов’язані одним статутом і організовані у всесоюзне Товариство, але
вступали в постійні конфлікти з центром, тому що їх робота залежала від
місцевих особливостей і взаємовідносин з місцевою владою.
Відкривалися представництва Товариства за кордоном. Вони діяли при
радянських установах: у Берліні та Лондоні групи допомоги ТЗЄТу, в
Йоханесбурзі – Єврейський колонізаційний фонд (ЄКФ); у Нью-Йоркуву
Копенгагені ІКОР, Буенос-Айресі і в Ризі – ОСЕК, у Лондоні – Об’єднаний
фонд сприяння єврейській колонізації Росії, у Тель-Авіві – Палестинське
товариство допомоги єврейському землеробству в Радянському Союзі
(Агру)4. Новостворені осередки підтримували радянські представництва та
співчуваюче населення.
Товариство мало поповнити когорту добровільних громадськополітичних організацій, що мали допомагати втілювати в життя політику
пролетарського інтернаціоналізму в районах компактного розселення
єврейської меншини. Товариство належало до групи неспецифічних
громадських організацій, для яких пропагандистська та агітаційна
діяльність носила похідний характер і доповнювала завдання у фінансовій,
матеріально-технічній допомозі містечковому єврейству та переселенським
осередкам. Спектр завдань, що покладалися на Товариство, включав у себе
ідеологічну допомогу партійному режиму. Через Товариство мало
здійснюватися виховання єврейського населення в дусі більшовицької
ідеології, підготовка кадрів, які мали стати провідниками більшовизму
серед єврейських переселенців, проведення більшовицької культурної
експансії на різні соціальні групи єврейського містечка.
1

Гольде Ю.В. Земельное устройство трудящихся евреев. – М., 1925. – С. 26.
Краткая еврейская энциклопедия . – Тт. 1-6. – Иерусалим, 1976-1999. – С. 140.
Чирко Б.В. Національні меншини в Україні (в 20-30-х рр. ХХ століття). – К., 1995. –
С. 70.
4
Краткая еврейская энциклопедия. – Т. 6. – С. 140.
2
3
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Радянський режим, створюючи добровільне товариство з питань
переселення, прагнув досягти тотального контролю над життям єврейської
громади містечок України, висуваючи більш благородну для світової
громадськості мету. А саме, за статутом, метою своєї діяльності
Товариство висувало перехід трудящих євреїв СРСР і, зокрема, в УРСР до
сільськогосподарської праці. Товариство мало надавати агрокультурну і
матеріальну юридичну допомогу як євреям, які бажають займатися
землеробством, так і новоствореним єврейським землеробським
колективам населення1. Товариство мало вишукувати матеріальні кошти
необхідні для земельного облаштування євреїв.
ТЗЄТ мав практично втілювати в життя політику Наркомзему та
КОМЗЄТу, у першу чергу в плані співробітництва з іноземними
єврейськими добровільними організаціями, що діяли на той час у СРСР і
УРСР – ОРТ, "Агро-Джойн", ЄРА, ЄКО та інші. Крім того, на Товариство
покладалося виконання завдань, сформульованих у тезах першої наради з
переселенських питань громадських організацій, що відбулася 13 травня
1923 р. у Москві. А саме, допомога переселенцям на місцях виходу, участь
в організації й оформленні переселенських груп, надання інформації про
вільні існуючі господарські перспективи, допомога продуктами, а також
обстеження і систематизація підходящих земельних ділянок, допомога під
час переселення, допомога на місцях новоприбулим, їх оформлення в
земельних органах, підготовка земельних ділянок, що найбільше підходять
для землеробства (цілині землі, меліоративні робои), допомога в
будівництві житла, облаштування поселень, допомога інвентарем, насінням
та в окремих випадках продовольством, а також юридична й агрономічна
допомога новоприбулим.
Товариство мало проводити переговори про надання благодійної
допомоги фізичними й юридичними особами як у СРСР, так і за кордоном
для проведення переселення та облаштування єврейських переселенців2.
Один з керівників Всесоюзного ТЗЄТу та працівник Євсекцій
Х.А.Фінкель, а отже, і влада, вбачав у створенні ТЗЄТу перш за все
вирішення питання фінансової сторони переселення. А саме, за його
підрахунками для втілення програми єврейського переселення в життя
необхідно 30 млн. крб., з них 30 млн. виділяють іноземні товариства, 30
млн. уряд, 5 млн. переселенці і залишилось невикористаними 30 млн. крб.
Саме цю суму мало відшукати для розвитку єврейських колонізаційних
процесів у СРСР Товариство3. Отже, ТЗЄТ мав стати вагомим фінансовим
донором для втілення в життя програми компартійних органів. На
Товариство радянські органи влади перекладали питання пошуку
економічних партнерів, фінансових благодійників серед світового
єврейства.
Більшовицький режим розумів, лозунгами про інтернаціональну
дружбу та допомогу, питання залучення декласованих верств єврейського
населення до радянського будівництва не вирішиш і не встановиш
1
2
3

Гольде Ю.В. Вказана праця. – С. 28.
Гольде Ю.В. Вказана праця. – С. 28.
Финкель X.А. Землеустранение в Советском Союзе. – Харків, 1926. – С. 41.
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тотального контролю над життям громади. Потрібно шукати компроміси.
Товариство – новостворена добровільна організація, не заплямована
участю в заходах проти єврейських недержавних організацій, мала змогу
поширити свій вплив на єврейське населення містечка. Проводячи
обстеження економічного становища єврейства, ТЗЄТ мав виявити
прибічників і противників радянського режиму в містечках, виявити та
залучити до своїх лав молодь та декласований елемент. Тому Товариство
слід максимально наблизити до єврейської громади України, створивши
формально незалежне представництво в Україні.
У 1925 р. влада на допомогу Всесоюзному ТЗЄТу створює філію
Товариства в Україні. Філію мали очолити лідери єврейської громади
УСРР, тому Всеукраїнський ТЗЄТ очолив Ніколаєвський Л.С., до першого
президіуму увійшли Брагін А.Г., Каганов І.Ц., Левін, Соловейчик та інші.
Створення Товариства співпало з подальшим закріпленням більшовиків на
теренах України. Протягом 1924-1925 рр. відбувається розширення
контролю за діяльністю одного з компонентів системи громадських
організацій – добровільних товариств. Вводився новий механізм їх
реєстрації та підпорядкування через юридичний нагляд місцевих органів
НКВС при губвиконкомах над спробами філіалізації структури
добровільних товариств. Вже на середину 1925 р. агітпроп ЦК КП(б)У
вимагає від НКВС надіслати перелік усіх зареєстрованих добровільних
товариств України з вказівкою на адресу, за якою знаходяться їх
центральні правління. Фактично ця вимога була обов'язковою для всіх
громадських об'єднань радянського села.1
Стосувалось це і Товариства. Зокрема, статут Української філії
Товариства був зареєстрований НКВС УРСР 3 квітня 1925 р. (під номером
№34). Того ж дня НКВД УРСР розіслав усім губернським адміністраціям
циркуляр №51, у якому наголошувалося губернським, окружним і
районним адміністраціям не чинити спротиву новоствореним відділенням
Українського ТЗЄТу, а всіляко їм допомагати2. Згідно зі статутом
Товариства його членами могли бути будь-які особи, старші 18 років, які не
мали судимості (це давало змогу вступати до товариства позбавленим
політичних прав т. з. "лишенцям"), а також юридичні особи: колективи
підприємств, установ і організацій, крім релігійних громад та політичних
партій. ТЗЄТ декларував у статуті свою безпартійність3.
За статутом управління Всеукраїнським ТЗЄТом і його місцевих
відділень здійснювало правління Товариства і його місцевих філій,
ревізійні комісії Товариства, які обиралися та створювалися під час з'їздів
представників осередків товариства в округах. Крім того, проходили збори
місцевих організацій Товариства і з'їзди представників. На з’їздах
проходило обговорення й вирішення всіх основних питань, що входили до
1
Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських
об’єднань українського села (20-30 рр. ХХ ст..): Монографія. – К.: Наук. світ, 2002. – С. 8889.
2
Ларин Ю. Зачем переселяют евреев на землю // Спутник агитатора. – 1927. – № 2. –
С. 44.
3
Краткая еврейская энциклопедия. – Т. 6. – С. 139.
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переліку завдань Товариства й були записані до статуту, вибори керівних
органів на період до наступного в'їзду, затвердження звітів, вирішувалось
питання ліквідації Товариства та його місцевих філій1.
Справами Товариства в цілому завідувало Центральне правління
Всесоюзного ТЗЄТу. Йому підпорядковувалось українське Товариство.
Центральне
правління
обиралося
з'їздом
представників
усіх
республіканських філій. За статутом правління скликало і встановлювало
строки проведення з'їздів і загальних зборів, впроваджувало в життя всі
постанови з'їздів і загальних зборів, вело звіти, кошторис та розробляло
плани діяльності відділень Товариства на різних рівнях, здійснювало
прийом грошових платежів, згідно з кошторисом і постановами з'їздів і
загальних зборів. Місцеві відділення один раз на рік на загальних зборах
членів ТЗЄТу обирали правління відділення2.
Перший з’їзд Всесоюзного ТЗЄТу відбувся в листопаді 1926 р. у
Москві. На з’їзді було визначено основні напрями роботи товариства,
затверджено статут та обрано керівні органи товариства. Зокрема,
сформовано центральне правління товариства, обрано центральну раду та
президію3.
Перше правління Українського ТЗЄТу було обрано на першому
Всеукраїнському з'їзді ТЗЄТу 22 лютого 1926 р. До І з'їзду діяло правління,
яке було ініціатором створення на території УРСР філії Всесоюзного
Товариства. Повноваження його членів закінчились під час обрання нового
правління. До складу Правління увійшли 24 особи4.
До управлінської структури належали і ради Товариства та його місцеві
філії. Ради здійснювали загальний нагляд за веденням справ Товариством,
попередній розгляд його програми і кошторису, а також контроль за
виконанням програми діяльності Товариства та його місцевих відділень
після затвердження їх з'їздом і загальними зборами. Ради надавали дозвіл
на виділення коштів правлінню, для фінансування діяльності Товариства5.
Раду Товариства обрали на першому з'їзді у складі 92 осіб6.
На першому засіданні ради Товариства головою ради Всеукраїнського
ТЗЄТу було обрано Вольфа, його заступником професора Зільбергера від
Одеського ТЗЄТу і професора Зороховича від Харківського ТЗЄТу7. 3
березня 1926 р. правління Всеукраїнського ТЗЄТу обрало керівний склад
Товариства. Головою правління обрали Ніколаєвського. До складу
президії, яка діяла між засіданнями правління, увійшли Зісман, Кільмансон,
Соловейчик, Кантор, Каганов, Фінкеля, Левін, Зельдін8.
1
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі
ЦДАВО України ), ф. 5, оп 2, спр 1194, арк. 7.
2
Там само, арк. 6.
3
Жидовецкий М. Сетмасс-социум советского еврейства // Сборник статей по еврейской
истории и литературе / Сост. Моше С. Жидовецкий. – Израиль, 1992. – Кн. 2. – Ч. 1. –
С. 537.
4
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 1, спр 369, арк. 138.
5
ЦДАВО України, ф. 5, оп. 2, спр. 1194, арк. 11.
6
ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 369, арк. 139.
7
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 2, спр. 1, арк. 3.
8
Там само, арк. 4.
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Уся документація роботи правлінь (протоколи, періодична звітність)
надходили до Всеукраїнського правління, а протоколи засідань останнього
подавалися до Центрального правління, а ради ТЗЄТу надходили в копіях
до правління КОМЗЄТу1.
На першому з'їзді Всеукраїнського ТЗЄТу, який відбувся в кінці 1925 р.,
було створено ряд комісій Товариства, зокрема, фінансову, культурну,
ревізійну2.
Первинною формою Товариства за статутом був осередок ТЗЄТу.
Осередки створювалися на підприємствах, установах, клубах, кустарних
організаціях, при інших товариствах. Робітники декількох дрібних
підприємств або установ згуртовувались в один “ТЗЄТосередок”. Від
кожного осередку обирався уповноважений представник для контактів з
іншими осередками. В невеликих населених пунктах, де кількість членів
ТЗЄТу не перевищувала 100 осіб, створювався єдиний осередок, що
об'єднував усіх членів Товариства. Осередки об'єднували навколо себе
робітників, єврейських жителів міст і містечок. Особливо важливе місце
належало осередку в плані залучення до Товариства червоноармійців,
молоді, єврейських селян, інтелігенції3. На початковому етапі Товариство
було виключно єврейською організацією. Національний склад Товариства
пояснює завуальоване прагнення влади вивести з підпілля єврейський
національний рух та підпорядкувати його собі. Влада не вимагала від
керівництва Товариства його інтернаціоналізації, тобто залучення
представників інших національностей та перетворення Товариства на
масову добровільну організацію.
Склад окружного правління ТЗЄТу складали члени ревізійної комісії
губернії і Центрального правління Українського ТЗЄТу. При кожному
окружному відділення створювалося 5-6 комісій за аналогією з
Центральним правлінням. Зокрема, організаційна, що поділялась на секції,
що займалися залученням робітників, жінок, молоді та представників
інших соціальних груп до складу Товариства; фінансова – займалась
фінансово-господарською
діяльністю
відділення;
агітаційнопропагандистська – проводила усну пропаганду, а також розповсюджувала
різноманітну агітаційну літературу, інформувала в місцеву пресу про
досягнення радянської влади в галузі єврейського переселення та
облаштування; культурно-медична – займалась наданням допомоги
єврейським переселенцям; переселенська – проводила відбір переселенців,
допомагала сім'ям, годувальники яких перебували на переселенських
фондах. В окружних відділеннях, що проводили оперативну роботу з
господарського облаштування єврейських переселенців, створювались
агро-оперативні комісії, які мали керувати сільськогосподарським
облаштуванням переселенців. Один раз на шість місяців скликалися
загальноокружні або порайонні збори членів товариства. Іноді скликалась
окружна конференція представників місцевих осередків. Під час зборів і на
конференції заслуховувався звіт правління осередків про обсяг виконаної
1
2
3

ЦДАВО України, ф. 5, оп. 2, спр. 1194, арк. 7.
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 2, спр. 1, арк. 5.
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 1, спр. 265, арк. 11.
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роботи, а також обговорювалися і затверджувалися плани подальшої
роботи відділення. Кожні три місяці проводилися збори місцевого активу:
членів правлінь і комісій, секретарів і активістів осередків, а також
уповноважених від підприємств і установ.
Під час проведення планових обстежень осередків району проходили
об'єднані засідання правління, президії та окружних комісій, де
заслуховувалися звіти керівників осередків товариства. Для проведення
наочної агітації і залучення нових членів до ТЗЄТ, нерідко правління
окружних відділень проводили виїзні засідання на великі підприємства
округу. Через кожні три місяці окружні філії звітували перед центральним
правлінням, надсилаючи результати оперативної роботи1.
Для ведення фінансової роботи осередків на кошти оперативної комісії
Всеукраїнського ТЗЄТу на місцях створювався платний апарат.
У 1930 р. адміністративна реформа, проведена в Радянському Союзі,
встановила триступеневий адміністративний поділ: район – область –
республіка. Реформа знищила систему окружних філій Товариства, що
спричинило внесення деяких змін до статуту Товариства. Районне
правління з 1930 р. створювалося в районах, яких діяло три ТЗЄТ осередки,
до яких входили 300 членів Товариства. Відбулися зміни в структурі
районного відділення. Один раз на рік проводилася районна конференція
делегатів від міських, містечкових і сільських осередків. Чисельність
делегатів конференції встановлювала рада Всеукраїнського ТЗЄТу.
На районній конференції проводили вибори нового районного
правління, яке складалося з 7 членів, 4 кандидатів. Районне правління
звітувало одночасно про обсяг роботи, виконаної за попередній рік перед
районною конференцією. До функцій районного правління в 1930 р.
систематичний контроль за роботою відділення серед єврейського
населення з метою залучення його до роботи в певних галузях
промисловості та сільського господарства, проведення заходів щодо
притягнення єврейської бідноти до соціалістичного експерименту з
переселення єврейства до Біробіджану та Південних районів України.
Як зазначалося вище, Всеукраїнське товариство по землеустрою
єврейських трудящих отримало від Центрального правління статус філії
всесоюзного ТЗЄТу. Тобто в своїй діяльності Всеукраїнський ТЗЄТ
повністю керувався рішенням керівних органів Всесоюзного ТЗЄТу і в
правах прирівнювався до обласних філій Всеросійського ТЗЄТу. Філія, за
статутом Товариства, не мала права юридичної особи і не могла
здійснювати самостійно будь-яку господарську і фінансову діяльність,
оскільки правова база діяльності Всеукраїнського ТЗЄТу була обмежена.
Товариство не мало юридичного права укладати угоди про співпрацю з
іншими добровільними організаціями. Всі угоди, у яких мала місце
фінансова сторона, мав укладати всесоюзний ТЗЄТ. Це спричиняло до
затримки в укладенні необхідних угод з постачальниками, єврейськими
закордонними благодійними організаціями та товариствами.

1

ЦДАВО України, ф. 571, оп. 1, спр. 265, арк. 13.
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Протягом 1925 р., тобто в період становлення Всеукраїнського ТЗЄТу,
така ситуація влаштовувала керівництво і членів Товариства. Але вже на
початку 1926 р. постало питання про розподіл повноважень між
Центральним правлінням і його філією в Україні для здійснення
переселенських заходів. Ситуацію ускладнювала і відсутність в УРСР
відділення КОМЗЄТу, який керував переселенським рухом. Переговори
про отримання статусу відокремленої філії дали змогу розпочати в березні
1926 р. Всеукраїнським ТЗЄТом облаштувати 700 сімей єврейських
переселенців в Шолохівському районі1.
Всеукраїнське Товариство оперативно почало проводити роботу по
допомозі єврейським переселенцям Шолоховського району. До районного
відділення було направлено плани допомоги. Всі районні відділення
повинні були надати коней для проведення посівної кампанії2.
Всеукраїнське Товариство мало укласти договір на закупку лісоматеріалів
для побудови житла переселенцям на суму 8500 крб. Крім того, правління
Всеукраїнського ТЗЄТу за договорами мало закупити легковий і
вантажний автомобілі, насіння, посівний матеріал (ячмінь, просо,
пшеницю, баштанні культури)3. Але через обмеження юридичних
можливостей Український ТЗЄТ не зміг укласти потрібні договори з
тракторними станами округу для посилки 17 тракторів для проведення
посівної кампанії. Тільки після включення в роботу окрвиконкому
договори було укладено, але посівна кампанія затрималася а два тижні4. Не
допомогли і зібрані відділеннями для бідних переселенців 160 коней, 90
корів. Власним коштом переселенцям Товариство побудувало 500 будинків
і відкрило медичний пункт5. Проте і в будівництві ситуація була аналогічна
посівній кампанії. Будівництво простоювало через відсутність нових
договорів на поставку будівельних матеріалів.
Проаналізувавши ситуацію, правління Українського ТЗЄТу звернулося
з проханням до Всесоюзного ТЗЄТу про розмежування повноважень між
Центральним правлінням Товариства і його українською філією відносно
питань діяльності останньої на території України.
На початку квітня 1926 р. у Москві відбулося засідання президії
Центрального правління ТЗЄТу, на якому було розглянуто прохання
Всеукраїнського ТЗЄТу. 10 квітня 1926 р. Центральне правління
Товариства прийняло постанову відносно майбутнього статусу української
філії ТЗЄТу6. В постанові зазначалося: "Йдучи назустріч бажанням
УкрТЗЄТу і беручи до уваги загальне орієнтування роботи Центрального
правління на майбутнє, всю розпочату роботу УкрТЗЄТом по
обслуговуванню переселенців на Україні передаючи у відання УкрТЗЄТу.”
За центральним правлінням збереглося лише питання про попереднє
затвердження всіх проектів, планів діяльності УкрТЗЄТу. Вони
1

ЦДАВО України, ф. 571, оп. 2, спр. 1, арк. 9.
Там само, арк. 11.
Там само, арк. 13.
4
Там само, арк. 14.
5
Там само, арк. 15.
6
ЦДАВО України, ф. 413, оп. 1, спр. 164, арк. 8.
2
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затверджувалися Всесоюзним ТЄТом та розглядалися в КОМЗЄТі СРСР по
українській роботі.
Всеукраїнський ТЗЄТ отримав можливість керувати розробкою
додаткових планів роботи, визначати кількість сімей, які потребували
допомоги в районах поселення, визначати вартість побудови нових
будинків, потреби переселенців у мертвому та живому інвентарі і розміри
допомоги при проведенні посівних та збиральницьких кампаній весною і
восени, умови і порядок кредитування однієї переселенської сім’ї. Крім
того, Всеукраїнський ТЗЄТ отримав можливість укладання договорів з
банками, трестами, громадськими організаціями і т. д., що стосуються
матеріальних зобов’язань (банківські суди, закупки в кредит). Загальний
інструктаж переселенців, консультації і роз'яснення особливо важливих або
принципових питань за постановою мали проводити інструктори та
співробітники Всеукраїнського ТЗЄТу.
Отже, за постановою УкрТЗЄТ отримав від Центрального Правління
ТЗЄТу права юридичної особи в тому об'ємі і в тих випадках, коли це
необхідно для оперативної роботи, а також права на проведення
інспекційного контролю над кошторисом, звітністю, діловодством і
виконанням прийнятих на себе УкрТЗЄТом зобов'язань1.
Керуючись постановою, було розроблено і затверджено проект
договору за яким Центральне правління передавало УкрТЗЄТу ведення
всієї переселенської роботи на території України. Зокрема, у проекті
зазначалося, що Центральне правління всю оперативну роботу на місцях
переселення проводить через правління УкрТЗЄТу, але створює для
виконання цієї справи відповідний апарат в Харкові і на місцях.
Використовуючи місцеві відділення, УкрТЗЄТ мав здійснювати
контрольно-інструкторську роботу з питань переселення. Правління у своїй
роботі повинне було керуватися загальними директивами і планами
Центрального правління, а про кожний етап виконаної роботи
Всеукраїнський ТЗЄТ мав звітувати перед Всесоюзним ТЗЄТом. За даним
проектом, Центральне правління зберігало за собою лише право
направляти матеріальні і грошові кошти, а також окремих службовців на
місця переселення, інформуючи правління Всеукраїнського ТЗЄТу2.
Проект став першим кроком у напрямку отримання Всеукраїнським
ТЗЄТом статусу автономної одиниці Товариства.
Наступним кроком на шляху до відокремлення Всеукраїнського ТЗЄТу
стало створення проекту договору про розподіл повноважень у сфері
обслуговування переселенців в цілому по Україні. В проекті зазначалося,
що до компетенції УкрТЗЄТу переходила заготівля і доставка лісу, скла та
інших будівельних матеріалів, заготівля і забезпечення переселенців
сільськогосподарським інвентарем, затвердження проектної документації
будівництва типових і господарських споруд на місцях переселення,
створення і визначення складу переселенських груп та плани роботи по їх
переселенню. До УкрТЗЄТу за проектом переходило право вільного
1
2

ЦДАВО України, ф. 413, оп. 1, спр. 164, арк. 9.
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 2, спр. 1, арк., 29.

382

Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини

використання отриманих від Всесоюзного ТЗЄТу коштів. Проте було
обумовлено, що перелічені повноваження УкрТЗЄТ отримує лише на
1926 р. і лише для обслуговування Московського, Ніколаєвського,
Запорізького і Маріупольського районів1. Такі умови договору не
задовольняли правління Всеукраїнського ТЗЄТу. За рішенням правління до
Москви 21 квітня 1926 р. для проведення переговорів поїхав представник
УкрТЗЄТу Кантор. Провівши переговори, 27 квітня 1926 р. сторони
підписали договір між Центральним правлінням ТЗЄТу і УкрТЗЄТу2.
У новому договорі зазначалося, що Центральне правління звільняє всіх
уповноважених Всесоюзного ТЗЄТу в Україні від виконання обов’язків,
покладених на них, і пропонує їм здати справи й роботу уповноваженим,
котрі будуть призначені УкрТЗЄТом. За договором Всеукраїнський ТЗЄТ
отримував заготовлені для України лісові матеріали, інвентар, трактори й
обладнання та матеріали, за умови виконання останнім відповідної частини
зобов'язань Центрального правління перед банками, трестами і т. д., з
правом обов'язкового дотримання попередніх зобов’язань, а також
освоєння коштів, отриманих з цільових позик держбюджету, наданих
КОМЗЄТом для розвитку в Україні переселення.
Всеукраїнський ТЗЄТ мав укласти договір з КОМЗЄТом про співпрацю
з питань переселення єврейства по Україні3.
За договором Всеукраїнський ТЗЄТ отримав статус і права юридичної
особи, а також право здійснювати оперативну роботу в Шолоховському і
Одеському районах, а після виходу 10 червня 1926 р. постанови президії
Центрального правління ТЗЕТу – у Херсонському, Криворізькому й
Одеському округах. До УкрТЗЄТу переходила вся робота з питань
переселення й обслуговування єврейських переселенців на всій території
Україні4.
Отже, у 1926 р. УкрТЗЄТ, завдяки укладанню ряду договорів з
Центральними органами, що займалися єврейським переселенням став,
повноправним учасником переселенської кампанії відносно єврейства
України.
Протягом 1925 - 1926 рр. у УкрТЗЄТ пройшов процес становлення.
Протягом двох років сформувалися структура і мережа осередків
Товариства. Організація в 1926 р. нараховувала 45 тис. членів на
підприємствах, установах, органах державної влади. Отримавши статус і
права юридичної особи, Всеукраїнський ТЗЄТ самостійно укладав
договори з підприємствами, установами, організаціями з питань
єврейського переселення та облаштування, вів самостійну грошову
політику.
Товариство мало свої осередки практично на всій території
тогочасної УСРР. На кінець 1928 р. у 30 округах України діяло 968
осередків, вони об’єднували 93,5 тис. чоловік5. Цьому сприяло
1

Там само, арк. 30.
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 2, спр. 1, арк. 44-45.
ЦДАВО України, ф. 413, оп. 1, спр. 164, арк. 10.
4
ЦДАВО України, ф. 413, оп. 1, спр. 165, арк. 38-39.
5
ЦДАВО України, ф.571, оп. 1, спр. 353, арк. 147; спр. 265, арк. 15.
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проведення значної агітаційно-пропагандистської роботи. УкрТЗЄТ
тиражував ряд спеціальних видань, зокрема, брошуру Епштейна “В
єврейських селищах”, у якій змальовувалася “ідилія” переселенського
життя на землях, виділених тзетівським організаціям. За дорученням
Одеського округового правління ТЗЄТу редакція місцевої газети
“Одеський робітник”, що виходила єврейською мовою, підготувала
окремий інформаційний номер про завдання, структуру та діяльність
товариства1. Однією з форм ТЗЄТ-пропаганди були місячники ТЗЄЄу.
Для проведення місячника в кожному районі створювалися місцеві
комісії, до складу яких залучалися представники комсомолу, профспілок
та інших громадських об’єднань. Під час перебігу місячника в
Уманський окрузі упродовж листопада-грудня 1928 р. було задіяно 1382
активісти, розповсюджено 1400 примірників різноманітної агітаційної
літератури і проведено до дев’ятнадцяти загальних зборів на
підприємствах та установах2.
На початковому етапі Товариство було чисто єврейською
організацією, а з 1929 р. воно перетворюється в інтернаціональне за
складом об’єднання. В 1929 р. чисельність Київської організації зросла
на 33% і налічувала 16256 членів, із яких 61,3% були представники
неєврейської національності3. Сумська окружна філія того ж року зросла
на 1650 осіб, із яких – 1090 неєвреїв. У 1930 р. чисельний склад
товариства досяг 175 тис. чоловік4. У 1933 р. було заплановано довести
чисельність української організації ТЗЄТу до 400 тис. чол. Уже в квітні
1933 р. керівництво УкрТЗЄТу звітувало про наявність у товаристві 200
районних відділень, що об’єднували 186 тис. членів5. Ці цифри не
відображали реального стану речей. Так, в Одеський області з 39
районних
організацій
більше
половини
не працювали,
у
Дніпропетровській – із восьми райвідділів ознаки життя подавали лише
три6. Поряд з агітаційно-пропагандистськими акціями діє засобом
активізації роботи Товариства усе частіше були репресії. Через
бездіяльність розпускається Алчевська тзеторганізація, оголошуються
догани з опублікуванням у пресі керівникам Харківського комітету
ТЗЄТ7. На 1935 р. у УкрТЗЄТі нараховувалося 200 тис. членів, у
республіці діяло понад 2 тис. низових осередків, 90 районних та міських
організацій, 7 обласних товариств. Як свідчать архівні матеріали, ця
масовість товариства була показовою, багато членів ТЗЄТу записувалися
до організації для звітності, примусово8.
Отже, проведення державними органами політики монополізації і
підконтрольності державним каральним органам всього суспільного,
політичного та ідеологічного життя країни потребувало поступового
1

Там само, спр. 265, арк. 16.
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 2, спр. 119, арк. 60, 61.
3
Там само, оп. 1, спр. 046, арк. 8.
4
ЦДАВО України, ф. 571, оп. 2, спр. 39 арк. 10;арк. 201.
5
Там само, оп. 2, спр. 9, арк. 7.
6
Там само, арк. 13-15.
7
Там само, арк. 6.
8
Трибуна. – 1932. – № 5-6. – С. 18; 1936. – № 12. – С. 11.
2
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зменшення впливу, а згодом і розпуску національних громадських
організацій, якими були недержавні громадські організації та
представництва закордонних добровільних товариств. Влада прагнула
поставити під свій контроль єврейську самодіяльність в особі єврейських
добровільних організацій. Силові заходи, що використовувалися на
початку 20-х років могли відвернути від Радянського Союзу закордонне
єврейство та посилити еміграційні тенденції серед радянського
єврейства. Через відсутність серед містечкового єврейства значного
прошарку єврейських комуністів та соціально-благонадійного елементу,
владні структури робили ставку на добровільний рух населення та його
підтримку добровільних недержавних організацій. Створення нової
добровільної „формально” незалежної від держави організації, яка не
брала б участі в заходах радянських каральних органів, давало змогу
владі контролювати економічне та політичне життя єврейської громади
СРСР. Товариство замінило собою Єврейський громадський комітет,
який на початку 20-х років керував процесами допомоги єврейським
громадам у СРСР. Товариство нагадувала свого попередника, як дитина
нагадує батьків. Така ж структура та організація керівних органів, така ж
система осередків на місцях та філії в багатьох союзних республіках,
зокрема, і в Україні. Характерною ознакою була підконтрольність у
своїй діяльності державним органам та каральній системі.

Гулай В.В. (Львів)
ЕКСТРЕМІЗАЦІЯ ЕТНІЧНОЇ
САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА
ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ
ПІД ЧАС КОНФЛІКТУ 1943-1944 рр.
У статті на основі критичного опрацювання наукової літератури
зроблено спробу комплексного аналізу процесу екстремізації етнічної
самосвідомості українського та польського населення Волині в 19431944 рр. На початку автор детально зупиняється на вихідних поняттях
етнічної самосвідомості та етнічної самоідентифікації. Предметом
докладного розгляду стали структура етнічної самосвідомості та
механізми взаємодії компонентів, що зумовлюють зростання ваги
крайніх ірраціональних уявлень, ідей, поглядів та переконань.
Обрана тема дослідження зумовлена потребою аналізу процесу
екстремізації етнічної самосвідомості як вагомого чинника, що може
перешкоджати гармонійному розвитку міжнаціональних відносин та,
відповідно, мати небезпечні негативні наслідки. Отримані при аналізі
наукові
результати
стосовно
українсько-польських
відносин,
сприятимуть розробці цієї проблеми, і можуть бути використані для
дослідження історії та стану міжетнічних відносин в Україні взагалі.
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Поняттю етнічної самосвідомості, її характерних рис та структури
присвячено роботи багатьох українських та російських дослідників1.
У західній науковій літературі для означення вказаного феномена
використовується поняття етнічної (національної) ідентичності2.
Питання українсько-польських стосунків під час Волинського
конфлікту 1943-1944 рр. особливо в останні роки стало предметом
активних пошуків істориків обох країн3.
У запропонованій автором постановці проблема не є предметом
окремого наукового розгляду.
Метою роботи є визначення причин, механізмів та наслідків
екстремізації етнічної самосвідомості українців та поляків Волині в
1943-1944 рр.
Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних
завдань:
визначення поняття ”етнічна самосвідомість”;
характеристика механізмів етнічної самоідентифікації особистості;
з’ясування впливу етнічної самосвідомості на розвиток етнічної
спільноти в кризові періоди її існування;
аналіз причин виникнення та впливу країніх конфронтаційних ідей,
уявлень, переконань на міжетнічні стосунки.
Історію міжетнічних стосунків можна розглядати як неперервний
ланцюг етноконтактних ситуацій – соціальних ситуацій міжетнічного
спілкування.
Останню можна розглядати як когнітивно-комунікативну міжетнічну
взаємодію, що має за мету вирішити комплекс пізнавальних та

1
Бромлей Ю.В. Этнос и этнографии. – М.: Наука, 1973. – 272 с.; Гнатенко П. И.,
Павленко В.Н. Этнические установки и этнические стереотипы. – Днепропетровск: ДГУ,
1995. – 200 с.; Козлов В.И. Современные этнические процессы в СССР // Советская
этнография. – 1969. – № 2. – С. 60-72; Левкович В.П. Социально-психологические аспекты
этнического сознания // Советская этнография. – 1983. – № 4. – С. 75-78; Хотинец В.Ю.
Этническое самосознание. – СПб.: Алетейя, 2000. – 240 с. та ін.
2
Брас П. Етнічні групи і формування етнічної ідентичності // Націоналізм: Антологія /
Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 462-467; Ґрінфелд Л. Типи
націоналізму // Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип,
2000. – С. 688-703; Сміт Е. Національна ідентичність / Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. –
224 с.
3
Дрозд Р. Навколо причин антипольської акції ОУН - УПА в 1943-1944 рр. // ”Ї”.
Незалежний культурологічний часопис. – 2003. – № 28. Волинь 1943: війна за землю. –
С. 180-187; Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943-1944 рр. – К.: Ін-т. історії України НАН
України; Київський славістичний університет, 2003. – 313 с.; Ільюшин І. Протистояня УПА
і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в
Західній Україні. – К.: Ін-т. історії України НАН України, 2001. – 290 с.; Мотика Ґ.
Антипольска акція ОУН-УПА // ”Ї”. Незалежний культурологічний часопис. – 2003. –
№ 28. Волинь 1943: війна за землю. – С. 31-47; Мотика Ґ. Польська реакція на дії УПА:
масштаб і перебіг каральних акцій // ”Ї”. Незалежний культурологічний часопис. – 2003. –
№ 28. Волинь 1943: війна за землю. – С. 48-56; Сергійчук В. Поляки на Волині у роки
Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. – К.:
Українська Видавнича Спілка, 2003. – 576 с.; Сергійчук В. Трагедія Волині. Причини й
перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. - Київ: Українська
Видавнича Спілка, 2003. – 140 с. та ін.
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комунікативних завдань, а репрезентація рішення можлива на рівні
конкретної дії1.
У цьому процесі кожна етнічна група прагне до самовідображення,
виділення себе в континуумі етносоціальних утворень, зокрема, через
систему образів своєї спільноти.
Процес усвідомлення особливостей інших етнічних груп відбувається
за принципом ”ми” – ”вони”. Тому крім знань про свій народ, в етнічних
суб’єктів формуються знання, що відображають особливості інших
етнічних груп, ставлення до них, що передбачає сприйняття їх
представників.
Етнічна група, яка застосовує культурні символи для того, щоб
виокремити себе від інших груп, є суб’єктивно самосвідомою
спільнотою, яка встановлює деякі критерії для включення в групу та
виключення з неї2.
Етнічна самосвідомість виникає тоді, коли існує істотне
протиставлення етнічної групи навколишньому світу. Індивід може
відчувати саму етнічну спільність або спільність етнопсихологічних
ознак.
У найширшому визначенні, етнічна самосвідомість – усвідомлення
етносом у цілому та кожним його представником своєї належності до
цього етносу, який базується на спільності мови, культури, історичного
минулого.
Джерелами формування етнічної самосвідомості є:
етноформуючі чинники (територія);
об’єктивні адекватні (мова) та вибіркові (особливості культури)
ознаки етносу;
компоненти-уявлення, що існують на суб’єктивному рівні, при цьому
вони не виступають відображенням ні етноформуючих чинників, ні
ознак етносу, наприклад, уявлення про ”вибраність” свого народу3.
Етнічна самосвідомість виникає та розвивається в межах етнічної
свідомості. Усвідомлення особливостей інших етнічних груп передбачає
й усвідомлення специфіки своєї групи. Уявлення про себе як про
особливу реальність дає змогу етнічній групі дивитися на себе як на
особливий об’єкт4.
Етнічна самосвідомість існує в тісному взаємозв’язку з іншими
факторами суспільної свідомості. При цьому в етнічних процесах
почуття належності до попередньої культурної спільності часто не
витісняється повністю новою самосвідомістю та продовжує ще певний

1
Сергійчук В. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в
роки Другої світової війни. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – 140 с.
2
Брас П.Р. Етнічні групи і формування етнічної ідентичності // Націоналізм: Антологія
/ Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 462.
3
Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 22.
4
Левкович В.П. Социально-психологические аспекты этнического сознания //
Советская этнография. – 1983. – № 4. – С. 76.
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час існувати поряд з ним, утворюючи своєрідну ієрархію етнічної
самосвідомості1.
Г. Старовойтова виокремює такі головні емпіричні індикатори
етнічної самосвідомості:
етнічну самоідентифікацію;
уявлення про етноконсолідуючі та етнодиференціюючі ознаки;
уявлення про ”національний характер”;
уявлення про спільність рис зовнішнього вигляду етнофорів2.
Л. Ґрінфелд зазначає, що суттєвою характеристикою будь-якої
ідентичності є те, що вона з необхідністю залежить від того, як дана
дійова особа сприймає себе саму. Отож, вона або існує, або ж не існує;
вона не може бути приспаною, а потім враз пробудженою як напад
якоїсь хвороби. Її не можна припускати, спираючись на об’єктивні
характеристики, хоч би як вони не були тісно пов’язані з нею в певних
випадках. Ідентичність – це сприймання (perception). Якщо певний
різновид ідентичності нічого не означає для даного населення, то це
населення просто не володіє даним типом ідентичності3.
Цілком можна погодитись з М. Обушним, що спроби перетворити
процес
етнонаціональної
ідентифікації
у
самоціль,
поза
загальнолюдськими, демократичними, соціальними і духовними
цінностями є явищем, що здатне зруйнувати процес утвердження
етнонаціональної ідентичності4.
Етнічна ідентифікація часто вивчається в комплексі з іншими
близькими феноменами. Одним із таких варіантів є співвідношення
понять етнічної ідентифікації та етнічної переваги. Вважається, що існує
сильний зв’язок цих понять, і люди, які ідентифікують себе з певною
етнічною групою, будуть одночасно виявляти й інгруповий фаворитизм,
тобто віддавати перевагу членам своєї національної групи при
соціальному порівнянні 5.
Нерідко самосвідомість виявляється у формі побудови низки
суб’єктивних образів, що доволі часто перешкоджають формуванню
об’єктивного уявлення про власну групу, без чого не варто сподіватися
на її гармонійний розвиток. Домінуючою в таких конструкціях стає
етноцентристська орієнтація, причому стосовно іншої етнічної групи.
Стереотип (від гр. stereos – твердий і typos – відбиток) – це стійкий і
спрощений образ певного об’єкта, що складається в умовах дефіциту
інформації як результат узагальнення особистісного досвіду індивідів та
уявлень, прийнятих у певній групі чи суспільстві загалом.
1
Козлов В.И. Современные этнические процессы в СССР // Советская этнография. –
1969. – № 2. – С. 64.
2
Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 86.
3
Ґрінфелд Л. Типи націоналізму // Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко,
В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 698.
4
Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української
нації. Автореф. дис.… д-ра політ. наук. – К.: Ін-т політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України, 1999. – С. 29.
5
Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Этнические установки и этнические стереотипы. –
Днепропетровск: ДГУ, 1995. – С. 129.
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На думку американського вченого У. Вайнекі, головним у стереотипі
є не сама істинність, а переконаність у ній, що характеризується
стійкістю та міцністю1.
Вибір, деталізацію та наповнення стереотипу в процесі його
формування та структурування можна пояснити не тільки його
(індивіда) особистими потребами чи психологічними механізмами, а
також процесом збереження своєї ідентифікації з групою та своїм
статусом у ній2.
Відображаючи прагнення людей до збереження позитивної
етнокультурної ідентичності, етностереотип відіграє важливу соціальну
роль як чинник консолідації та фіксації етнічної групи. Проте він може
не лише сприяти гармонійному розвитку даної етнічної групи, а навпаки,
створити додаткові перешкоди її спілкуванню з іншими етнічними
спільнотами.
Зсув у структурі етнічного стереотипу відбувається внаслідок
накопичення негативного емоційного заряду і перетворення стереотипу
в негативне утворення, дає початок етнічним упередженням та є умовою
формування забобонів.
Етнічне упередження – перехідне утворення між такими стійкими
структурами як етнічний стереотип та етнічний забобон3.
Психологічною основою формування упереджень є поглиблення
тенденції до перебільшення відмінностей між власною та іншими
етнічними групами, з одного боку, та мінімізація відмінностей всередині
власної групи – з другого.
Наявність упереджень в етнічній самосвідомості особистості чи
групи є передумовою та основою формування етнічних забобон.
Обумовлені історичними, соціально-економічними, політичними та
ідеологічними чинниками національні установки посідають вагоме місце
в масовій свідомості. Нерідко вони набувають виразно конфронтаційної
спрямованості, що закладає основу для виникнення та побутування
національного екстремізму як орієнтації на крайні погляди, ідеї та
заходи представників однієї етнічної спільноти стосовно іншої.
Особливої гостроти та масштабності взаємні кривди та образи набули
в роки Другої світової війни. Грунтуючись на об’єктивно протилежних
інтересах українсько-польські відносини на Волині набули рис
виразного антагонізму.
Після знищення Польської держави в 1939 р., шукаючи винуватців
власної національної трагедії поляки нерідко вказували на українців, які
заплямували себе вбивствами поляків у вересні 1939 р. безпосередньо

1
Шихирев П.Н. Современная социальная психология в США. – М.: Наука, 1979. –
С. 116.
2
Там само. – С. 120.
3
Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Этнические установки и этнические стереотипы. –
Днепропетровск: ДГУ, 1995. – С. 99.
3
Там само.
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перед вступом Червоної армії в червні 1941 р. разом з нацистами та
особливо на Волині від квітня 1943 р.1
Раціональні аргументи в поясненні причин конфлікту в масовій
політичній свідомості все більше поступалися місцем демонізованим
образам ”українця-різуна” чи ”українця-зрадника”. Яскравим прикладом
такого зомбування пересічних мешканців може слугувати одна з
численних листівок: ”За кільканадцять днів мине рік від кривавої неділі
11 липня 1943 р., коли свавільні українські банди по-звірячому вбивали
сотні поляків на Волині… Українці, п’яні від крові, далі знищують
поляків заради самої насолоди від убивства… Якийсь страшний
нелюдський шал охопив звиродніле українське суспільство, яке свою
історію пише кров’ю й пожежами, бажаючи одного – прославитись як
суспільство катів і злочинців.
Ми, польський народ, єдиний пан і господар цієї землі, мусимо
зробити з цих фактів належні висновки. Український народ відповідно
до його вчинків треба визнати народом катів і злочинців та найстрогіше
покарати.… Злочинне українське суспільство як запеклого ворога
польського народу і Польської держави ми повинні позбавити всіх
політичних прав”2.
Ще з міжвоєнного періоду в масову свідомість значної частини
поляків краю утвердилася думка, що ”східні креси мають стати бойовим
окопом польськості на всіх ділянках життя. Польськість мусить вибрати
на них таке глибоке тавро, щоб їхній справжній характер не підлягав
ніякому сумнівові. Наша дорога мусить вести великим шляхом
послідовної й інтенсивної місії сполонізування східної частини
держави… з’єднання українських мас з польським народом, його діями й
амбіціями, а щоб дійти до того, треба розвинути спочатку програму
великого наступу наших сил… Польське осадництво має завдання не
тільки вдержати землю безпосередньо в польських руках, не тільки
безпосереднє чисельне збільшення польського населення, але має стати
вогнищем для зміцнення дотеперішньої польськості, помножуючи її
здібність впливати організаційно, національно й цивілізовано”3.
Гіпертрофовані етноцентристські оцінки українців польською
спільнотою свідчили про перехід взаємної національної неприязні у
відкрите насильство. Стадія насильства вже виходить за межі не тільки
етнічних, а й національних відносин, бо в нього виявляються втягнутими
люди не тільки за етнічним походженням, а й політичними настроями,
включені в ті чи інші статусні групи, чи просто за місцем проживання у
зоні конфлікту4. На цій стадії політичний конфлікт вже ставав формою
політичної діяльності та засобом досягнення політичних цілей.
1
Siwicki M. Dzieje konfliktόw polsko-ukraińskich. – Warszawa: TYRSA, 1994. – Т. 3. –
S. 320.
2
Armia Krajowa w dokumentach. – Londyn, 1973. – T. II. – S. 83.
3
Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських
архівів і польські публікації. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 7.
4
Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. – СПб.: Изд-во
Михайлова В. А., 1999. – С. 53.
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Як тут не згадати сподівання гауляйтера України Е. Коха, щоб «поляк
при зустрічі з українцем убив його і навпаки, щоб українець хотів убити
поляка. Якщо при цьому по дорозі уб’ють по одному євреєві, то ми
досягнено саме того, що нам потрібно»1.
На жаль, лише для незначної частини критично мислячих польських
діячів було зрозуміло, хто інспірує збройний конфлікт між поляками та
українцями. До таких належав і окружний волинський делегат уряду
Польської Республіки, який 28 липня 1943 р. зазначав, що ”німець і
москаль... роздмухали антипольську пропаганду. Вони множать,
збільшують стократ, перебільшують до колосальних розмірів невеликі
непорозуміння
і
польсько-українські
суперечки.
Нацькувати,
роздражнити, спрямувати один проти іншого, створити духовний кордон
між поляками і українцями. Створити на довгі роки привід до боротьби.
Запрягти й використати найманих злочинців і злочини. В поляках і
українцях вони зміцнюють образи, розпалюють у їхніх душах ненависть,
жагу і відпору. Тим самим вони завдають удар по історичній польській
ідеї – ідеї духовного, братнього співжиття з сусідніми народами. І при
тому руками українців знищують польське населення. Одночасно і німці,
і москалі роблять клоунські жести, представляють, що хочуть допомогти
полякам, хочуть їх захистити. Німці висилають у райони каральні
експедиції, які спалюють українські поселення, вбивають жінок, дітей і
невинних – справжніх же вбивць вони не намагаються спіймати, бо
справжній убивця потрібен їм і є їхнім спільником”2.
На думку американського соціолога К. Хьюіта, етнічне насилля
завжди пов’язане з будь-яким суперечливим питанням, що впливає на
становище однієї етнічної спільноти стосовно іншої3 .
При цьому, якщо звичайні громадяни повинні утримуватися від
насильства, то народові який вільний від будь-яких моральних
зобов’язань притаманними є імпульсивність, войовничість, чутливість до
свого ”гонору” та готовність до війни4.
Особливо сприяє розпалюванню міжнаціональної ненависті принцип
колективної відповідальності. Ось як про це згадує один із учасників
Поліської Січі Я. Бричко: ”Стали бити німців, а німці нас. Поляки тоже
нас били. І ми не давали спуску полякам і ковпаківцям. Почалася різня,
поляки палили наші села, а ми їх, бо поляки були разом з
ковпаківцями… Може то робилося неправильно, бо було усе на руку
німцям і комуністам. Вони зуміли нацькувати поляків на нас”5.
За спогадами вояка одного з батальйонів польської поліції (так
званого Шуцманншафту) їхній командир перед початком чергової
1
Сергійчук В. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в
роки Другої світової війни. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – C. 37.
2
Там само. – C. 38.
3
Козлов В.Б. Проблема насилия в условиях межэтнических конфликтов. Лекция. – М.:
Московская академия МВД России, 2001. – С. 3.
4
Еренрайхм Б. Ритуали крови // Ї”. Незалежний культурологічний часопис. – 2003. –
№ 28. Волинь 1943: війна за землю. – С. 247.
5
Сергійчук В. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в
роки Другої світової війни. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – C. 37.
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”відплатної” акції наказував: ”Не стріляйте в невинних людей, але
знайте, що на селі кожен українець – бандит, чи жінка, чи дитина”1.
Позиція ненависті до всього, що є українським, породжувала з боку
української спільноти ненависть до всього, що є польським. Для
прикладу, як описується антипольська акцію в селах Гірка Полонка і
Городище Луцького району в червні 1943 р. у звіті українського
підпілля: ”Повстанці здобували будинок за будинком. З під будинків
витягали ляхів і різали кажучи: ”Це вам за наші села і родини, які ви
попалили”. Поляки, викручуючись на довгих совітських штиках,
благали: ”На мілосць Бога, даруйте нам жицє, я ніц нє віннен і нє вінна”.
А ззаду чотовий О., з розбитою головою, відзивається: ”Наші діти, наші
старці, чи були винні, що ви їх кидали живцем в огонь?” І робота йде
далі… По короткому бою ми підпалили будинки з ляхами, де вони
погоріли”2.
На думку американського професора В. Волкан, за дегуманізацією
ворога, як правило, йде ”віктимізація” (від victim – жертва), коли велика
кількість жертв у стані ”противника” сприймається як перемога3.
Загострення міжнаціонального протистояння давало вихід найгіршим
людським інстинктам, коли мордування людей відбувалося у
найжахливіший спосіб з використанням сокир, кіс і тому подібного, а
серед загиблих поряд з чоловіками були жінки і діти 4. У спогадах
одного з очевидців тих трагічних подій командувача дільницею АК у м.
Рожище і коменданта Здолбунівського району В. Романовського
вказується: ”…поляки у своїх діях застосовували принцип колективної
відповідальності і на напади, розбій і грабунок відповідали вбивствами,
реквізиціями, пограбуванням. Вбивства вважалися справою честі.
Молоді хлопці, які втратили родини, на прикладах гвинтівок робили
помітки, рахуючи таким чином кількість своїх жертв. Людське
правосуддя перетворювалося на звірячу помсту”5.
Нерідко єдиною можливістю врятуватися від розправи була відмова
від власної ідентичності. У цьому зв’язку можна згадати документи ОУН
про те, що частина польського населення ”виявила охоту перейти на
православіє, а то й змінити національність”6.
Трагічні спомини про події шістдесятилітньої минувшини міцно
утвердились у свідомості частини поляків та українців. Звичайно, що
постраждалі та їхні родини мають право на моральну компенсацію,
1
З анонімного ”повідомлення поліцейського” // ”Ї”. Незалежний культурологічний
часопис. – 2003. – № 28. Волинь 1943: війна за землю. – С. 305.
2
Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943-1944 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України;
Київський славістичний університет, 2003. – С. 194-195.
3
Нагорна Л.П., Савельєв В.Л. Сучасні етнічні процеси // Укр.. іст. журнал. – 1993. –
№ 9. – С. 9.
4
Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943-1944 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України;
Київський славістичний університет, 2003. – С. 184.
5
Ільюшин І. Протистояня УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на
тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. – К.: Ін-т історії України НАН
України, 2001. – С. 166-167.
6
Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських
архівів і польські публікації. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 102.
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проте якщо тягар провини за страждання та смерті визначатиме
подальший розвиток українсько-польських стосунків, то, очевидно, що
опиняться вони в глухому куті взаємних звинувачень та виправдовувань.
Отже, формування етнічної самосвідомості – складний та
суперечливий процес, що виявляє безпосередній вплив на існування
даної етнічної спільноти. Надзвичайно важливу роль у життєдіяльності
відіграє національна самосвідомість як вища форма етнічної
самосвідомості.
У роки Другої світової війни етнічна самосвідомість переважної
більшості польського та українського населення Волині перебувала під
непосильним тягарем низки як традиційних, так і модифікованих до
нових військово-політичних реалій, крайніх етноцентристських
орієнтацій стосовно своїх сусідів. Оперування ірраціональними
емоційними конструкціями зумовлювало подальше загострення
взаємних суперечностей, які все частіше прагнули розв’язати через
фізичне винищення протилежної сторони, коли чим більша кількість
жертв з її боку вважалася адекватною відплатою за власні як фізичні
втрати, так і емоційні страждання.
Предметом подальшого дослідження, на нашу думку, може стати
аналіз домінант масової свідомості українського та польського
населення Західної України в роки Другої світової війни.

Пилипенко В.Ю. (Одеса)
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ: СТАНОВИЩЕ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті досліджуються національні меншини Півдня України.
Автор фахово аналізує стан національних відносин та деякі проблеми
національних меншин на прикладі Півдня України.
Як відомо, у світі існує близько 4 тисяч етносів, тому жодну країну не
можна вважати моноетнічною, або однонаціональною. Це стосується
також і України, де за останнім переписом 2001 р. проживає понад 130
народностей, етнічні меншини складають 22,8% населення, тоді як у
Європейських країнах вони становлять у середньому 15%, у Росії – 17%,
у США – близько 20%. У зв’язку з цим набирають особливої ваги і
повинні бути досліджені та глибоко вивчені питання, пов’язані з
процесом появи інших народностей у межах нашої країни, участі поряд з
автохтонним населенням у політичному, соціально-економічному та
культурному розвитку держави, що є необхідною умовою створення
найсприятливіших умов для розвитку як українського етносу, так і
національних меншин, гармонізації етнонаціональних процесів.
У сучасних умовах створюються сприятливі умови для розвитку всіх
етнічних меншин, які є складовою народу України. Автор ставить собі за
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мету в запропонованій статті проаналізувати на прикладі Півдня України
стан національних відносин та деякі проблеми розвитку національних
меншин.
Що стосується теоретичних засад та історіографії проблеми, то слід
зауважити, що робота в цьому напрямку вимагає подальших
дослідницьких зусиль. Наприклад, до цього часу немає однозначного
визначення такого поняття як нація, у процесі наукової розробки
знаходяться теоретичні проблеми етнонаціональної політики в Україні.
У своїх пошуках з метою вивчення міжетнічних відносин науковці
опираються на цікаві концепції, теорії і школи, що виникли за кордоном.
Зокрема, ґрунтовно розроблені моделі асиміляції, „плавильного котла”,
„культурного плюралізму”, „центру – периферії та внутрішнього
колоніалізму” тощо. Високої оцінки заслуговує розробка питань щодо
особливостей взаємовідносин у поліетнічних суспільствах і державах,
причин виникнення міжетнічних конфліктів і шляхів їх вирішення.
Разом з тим, українські вчені змогли на рівні західноєвропейської
політичної думки дати оригінальне визначення понять „етнонація” і
„держава”, оцінити етнонаціональний поступ в Україні та інших країнах
Європи. Без вивчення методологічних засад цих поглядів та праць
сучасних дослідників не можна зрозуміти сутності етнодержавних
процесів, що відбуваються на зламі століть.
Особливої уваги заслуговують праці з національно-державницьких
питань видатного українського історика і політичного діяча
М.С.Грушевського, який також прагнув реалізувати свої концептуальні
підходи на практиці у вирі політичного життя початку ХХ ст. Під його
впливом українські депутати у ІІ Державній думі домагалися автономії
України, запровадження української мови в школі, суді, церкві.
Очолюючи Українську Центральну Раду, він намагався нормалізувати
відносини між етносами, був противником гноблення інших народів,
його можна вважати засновником української етнополітики.
Говорячи про дві народності – українську і російську,
М.С. Грушевський відзначав їх етнічну індивідуальність і особливості.
Пропонуючи нові перспективи у книжці „На порозі нової України” він
зазначав, що українське життя повинно насамперед знайти себе,
з’ясувати свої можливості, завдання й інтереси, брати для себе все, що
може бути корисним.
Важливою складовою частиною концепції М.С. Грушевського була
думка про те, що Україна існує „не тільки для українців, а для всіх, хто
живе на Україні, а живучи – любить її, а люблячи – хоче працювати для
добра краю і його людності служачи їй, а не обирати, не експлуатувати
для себе”. Для України з її багатоетнічним складом населення це мало
ключове значення. На його думку, державний уклад цивілізованих
народів – це суверенний союз народу, який шляхом планової діяльності
задовольняє індивідуальні, національні та загальнолюдські солідарні
інтереси у напрямі послідовного розвитку суспільства. Ідеї демократії у
державно-національному
питанні
пронизувала
проголошений
М.С.Грушевським проект Конституції УНР.
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Аналіз революційних подій 1917-1920 рр., причини поразки
національних сил, теоретичне обґрунтування національних прав
України, перспективи її політичного розвитку знайшли ґрунтовне
висвітлення в працях Ю.Липи, С.Шелухіна, С.Рудницького, що вийшли
в світ в 20-30 роки ХХ ст. Незважаючи на відмінність підходів цих
вчених, їх об’єднує погляд на український народ як окрему етнічнокультурну спільність з багатими традиціями народоправства. Кожний з
них вважає республіканську форму правління такою, що найбільше
відповідає духові української нації та забезпечить участь широких
народних мас в управлінні державою.
У радянські часи „класовий підхід”, „теорії” про поступове
зникнення національних відмінностей, формування нової спільності
„радянського народу” загальмували дослідження проблем національних
відносин, етнодержавотворення.
В умовах незалежності в працях І.Ф.Кураса, В.Ф.Панібудьласки,
А.Пономарьова,
Ю.І.Римаренко,
В.А.Смолія,
О.І.Гуржія,
Т.М.Рудницької та інших авторів1 розкриті концептуальні підходи до
трактування понять етнос, нація, етнічна група, історія етногенезу
українців, співвідношення етнічного та соціального в національному,
сутність української національної ідеї тощо. Сучасне бачення цих
проблем знайшло також відображення у „Малій енциклопедії
етнодержавознавства”2.
Формуванню сучасної етнополітики присвячено спеціальний розділ у
монографії В.М.Литвина „Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.)3.
Ґенеза державної етнополітики, її вплив на соціально-політичні
процеси, національно-культурне відродження України розглянуті в
книжці Д.С. Шелеста і М.М. Юрченка „Політико-правові основи
етнодержавотворення в Україні”4. Цікавою є стаття М.Ларченко
„Національні меншини. Правові запобіжники дискримінації”5,
В.Котигоренка „Тенденції в етнічній та етномовній динаміці населення
України у 1959-2001 роках”6.

1
Див.: Курас І.Ф. Етнополітика: історія та сучасність // Статті, виступи, інтерв’ю 90-х
років. – К.: ІПіЕНД, 1999; Пономарьов А. Українська етнографія. – К.: Либідь, 1994;
Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К., 1995;
Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватись українська нація. – К., 1991;
Рудницька Т.М. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін. – К., 1998;
Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / За ред. В.Наулка. – К., 2001 та
ін.
2
Мала енциклопедія етнодержавознавства / Відп. ред., кер. авт. кол. Ю.І.Римаренко. –
К.: Генеза, 1996.
3
Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.) / 15-том. Вид. „Україна
скрізь віки”. – К.: 2000. – Т. 14.
4
Шелест Д.С., Юрченко М.М. Політико-правові основи етнодержавотворення в
Україні. – Одеса: Астропринт, 1999.
5
Ларченко М. Національні меншини. Правові запобіжники дискримінації // Віче. –
2004. – № 4. – С. 11-13.
6
Котигоренко В. Тенденції в етнічній та етномовній динаміці населення України у
1959 – 2001 роках // Людина і політика. – 2003. – № 2. – С. 12-26.
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Центром регіональних досліджень при Одеському філіалі
Української Академії державного управління в 1996 р. була проведена
регіональна науково-практична конференція „Сучасна етнокультурна та
етнополітична ситуація на півдні України і проблеми державного
управління”. Видано дві частини матеріалів конференції – „Етнічна
карта півдня України: Одеська область” і аналогічна карта по
Херсонській області1. У 2001 р. на базі Запорізького державного
технічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція „Державна етнонаціональна політика: правовий та
культурологічний аспекти в умовах Півдня України”.
У середині 90-х років вийшли також інші збірки документів, нарисів
та матеріалів, у тому числі присвячені етнічній ситуації в Одесі та на
Одещині2. Але вони не враховують змін, що сталися в останні роки,
даних перепису 2001 р. Авторка поставила за мету заповнити цю
прогалину, проаналізувати найновіші тенденції й особливості здійснення
регіональної національної політики в Україні, з урахуванням історичних
тенденцій, що склалися в заселенні краю за попередні століття.
Яскравим прикладом багатоетнічності України є Причорноморський
Південь, певні особливості заселення якого проявилися чи не з доби
палеоліту. Пізніше, у ІІІ – ІІ тис. до н.е. через цю територію або рухалися
кочовики, змітаючи все на своєму шляху, або формувалися європейські
землеробські народи як автохтонне населення з відчуттям певного
впливу міграційних процесів. Так, у ІІІ тис. до н.е. внаслідок контактів
трипільців-землеробів із степовиками-скотарями утворюється т.зв.
„усатівська культура” зі змішаним господарством (землеробство і
скотарство), побутом (осілий і кочовий), культурою (збереження
трипільських традицій і степовий поховальний обряд тощо). Подальший
розвиток усатівської культури продовжився в наступній місцевій
буджацькій, яка, в свою чергу, на початку ІІ тис. до н.е. не менше
століття співіснувала з прийшлим населенням катакомбної культури.
З середини ІІ тис. до н.е. в регіоні формується землеробська
спільність під назвою сабатинівська культура, яка протягом двох століть
була стійким етнічним утворенням, залишила яскраві матеріальні і
духовні пам’ятки.
Період з І тис. до н.е. – початок нашої ери можна визначити як
черговий етап в етнічній історії краю, що характеризується стрімкими
міграційними подіями: кіммерійці, скіфи, греки, сармати, римляни, готи,
гуни, населення, яке брало участь у так званому великому переселенні
народів.
1
Етнічна карта Півдня України (Соціокультурні та етнополітичні аспекти). Вип. 1.
Одеська область. – Одеса: УАДУ, 1996; Етнічна карта Півдня України. Вип. 2. Херсонська
область. – Одеса: Астропринт, 1997.
2
Одесса: город – агломерация – портово-промышленный комплекс / Под общей ред.
О.Г. Топчиева. – Одесса: АО Бахва, 1994; Одесі – 200 // Матер. Міжнар.наук.-теор. конф.,
присв. 200-річчю міста. – Одеса, 1994; Багатонаціональний Одеський край: образ та
реальність: Документи, нариси, матеріали / За ред. М.Н.Губогло, О.П.Якубовського. – М.,
1997; Шелест Д.С. Одеса: час випробувань і надій (ХХ століття): Історико-краєзнавчий
нарис. – Одеса, 2000 та ін.
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Важливою сторінкою в історії значних міграційних процесів стали
події ХVІІІ – ХІХ століть, що значною мірою визначили сучасний
етнічний склад населення Північного Причорномор’я. В освоєнні цього
регіону брали активну участь не лише селяни України та губерній
Європейської частини Росії, а й представники держав Західної і
Південної Європи, Туреччини. Але саме слов’яни, які протягом століть
боролися за домінування в цьому регіоні, зробили основний крок у
освоєнні краю. І хоча систематична колонізація Таврійської губернії
розпочалася ними у 1783 р. після приєднання Криму до Російської
імперії, присутність як українців, так і росіян відчувалася тут значно
раніше. „Ухідники” займалися в цей період рибальством, полюванням,
чумацтвом, випасом худоби.
Уже в ХVІ ст. уздовж правого берега р. Дніпра були розташовані
слободи та курені Запорозької Січі, яку можна вважати осередком
колонізаційного руху. В різні роки існувала Хортицька, Томаківська,
Базавлуцька, Микитівська, Чортомлицька Січі. З території цих поселень
українці здійснювали освоєння „Дикого поля”. Західна частина
степового материкового півдня та пониззя Дніпра також активно
колонізувалася козаками Івана Мазепи, що у 1709 р. під тиском
російської зброї змушені були залишити батьківщину. Їх поселення
проіснували на півдні до кінця ХVIII ст., коли Запоріжжя остаточно
перейшло під владу Московської держави. З ліквідацією Запорозької
Січі царський уряд намагався не лише якнайшвидше стерти пам’ять про
Гетьманщину, а й обмежити колонізаційні прагнення українців.
Козацтво, яке вважалося давнім володарем Півдня України, заважало
планам Катерини ІІ щодо заселення та освоєння таврійського степу.
Знищення козацтва дало можливість уряду заселити північну частину
Бердянського повіту представниками російського етносу, особливого
поширення набрало й іноземне переселення.
Німецьку колонізацію Півдня України відкрив Найсвітліший
Маніфест від 4 грудня 1762 р., пізніше доповнений Маніфестом від 22
червня 1763 р. За урядовими документами колоністи здобували низку
привілеїв: безкоштовне надання земель, звільнення від сплати податків
терміном на 10 років, видача безвідсоткових позик, звільнення від
військової служби, їм не заборонялося займатися ремеслом та
торговельними операціями, будувати фабрики, вступати до цехів. Ці
пільги поширювалися також і на нащадків іноземних переселенців. У
кінці 80-х рр. у Херсонській губернії, до складу якої входила частина
Одещини, нараховувалося вже 139 німецьких колоній (104,6 тис. чол.)1.
Після поділів Польщі на Півдні України засновуються єврейські
землеробські поселення – Бобровий Кут, Сейдеменуха в Херсонській
губернії чисельністю близько 2 тис. чоловік.
З початку ХІХ ст. у краї значно збільшується кількість переселенців з
Болгарії, які на початку ХХ ст. одержали офіційний статус колоністів. За
ними була закріплена територія в 557 тис. десятин землі, яка в
1

Кушнір В.Г. Народознавство Одещини. – Одеса, 1996. – Ч. 1. – С. 10.
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адміністративному відношенні була поділена на чотири округи:
Прутський, Кагульський, Ізмаїльський, Буджацький. У 1821 р. було
засновано місто Болград1.
Російське населення було представлено в Ананіївському повіті 9
колоніями, Одеському – 11, Тираспольському – 16. Молдавани селилися
переважно в Побужжі. В Ананіївському і Тираспольському повітах у
хуторах проживала значна частина польського населення. Греки
віддавали перевагу великим припортовим містам, зокрема Одесі.
Уже в середині ХІХ ст. у сільській місцевості Херсонської губернії
проживало 597,2 тис. (89,2% ) українців, 64,6 тис. (9,5%) росіян, 9,25%
молдаван, 7,02% євреїв, 4% німців, 1,1% білорусів, 1% болгар. Інші
народності складали до 0,5% населення2.
Таким чином, Північне Причорномор’я заселяли представники різних
за походженням народів, які опинилися в незвичному для себе
середовищі – у меншості і жили по сусідству з представниками інших
етносів. У таких умовах необхідно було, по-перше, мирно співіснувати з
сусідами, а по-друге, зберегти свою віру, традиції, культуру, мову, тобто
свої етнічні особливості.
Першим юридичним документом незалежної України, у якому було
зафіксовано визначення терміна „національна меншина”, став Закон
України „Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992 р. У
ст. 3 закону закріплювалося таке положення: „До національних меншин
належать групи громадян України, які не є українцями за
національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та
спільності між собою”3.
У зв’язку з необхідністю внесення змін і доповнень до цього Закону у
березні 1999 р. Кабінетом Міністрів України було представлено новий
проект Закону „Про національні меншини в Україні” з дещо іншим
визначенням цього терміна. На жаль, у проекті не була врахована досить
поширена в інших країнах тенденція юридично закріпленого врахування
відмінності історичних меншин, які традиційно проживають на території
даної держави (автохтонних), від меншин, що складаються з мігрантів та
біженців; взагалі не передбачено терміна „місця компактного
проживання національних меншин” та дієвого механізму визначення цих
територій, а також низка інших моментів, на що звернули увагу
представники національних меншин.
У зв’язку з цим протягом 2002 -2003 рр. народними депутатами
І.Гайдошем (голова Демократичної спілки угорців України) та
О.Фельдманом (президент Асоціації національно-культурних об’єднань
України) було розроблено альтернативний проект Закону. В його
першому розділі подано таке визначення: ”національні меншини” – це
1
Українознавство – наука самопізнання українського народу / Матер. Х Міжнар. наук.практ. конф. „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”, 18 – 20 жовтня
2001 р. – К.: НДІУ, 2001. – С. 89.
2
Кушнір В.Г. Народознавство Одещини. .... – С. 11.
3
Закон України „Про національні меншини в Україні” // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 36. – С. 529.
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групи громадян, які не є українцями за національністю (походженням),
історично проживають на території України, демонструють етнічні,
культурні та / або мовні характеристики, усвідомлюють і виявляють
бажання зберігати свою самобутність та чисельність яких складає менше
половини населення України”1.
Законопроектом передбачаються додаткові компенсаторні заходи у
царині освіти, мови, діяльності органів влади у місцях компактного
проживання меншин, реалізацію їх права на національно-культурну
автономію. Діяльність та повноваження таких автономій будуть
урегульовані окремим законом. На відміну від урядового, депутатський
законопроект містить чіткі обов’язки держави щодо підготовки
національних кадрів, виконання цільових програм економічного,
соціального і культурного розвитку територій компактного проживання
національних меншин.
З прийняттям цього законопроекту права національних меншин
будуть значно розширені, як і джерела фінансування їхніх потреб,
вирішено низку спірних питань.
Теоретичної розробки і подальшого юридичного закріплення вимагає
проект закону „Про Концепцію державної етнополітики України”, який
ще навесні 1997 р. розроблено Державним комітетом України у справах
національностей та міграції. Здійснення державної етнополітики, згідно
з Концепцією, передбачається через довгострокові державні програми,
спрямовані на прогнозування та регулювання етнонаціональних процесів
в Україні. Головною метою Концепції є забезпечення індивідуальних і
групових прав на основі домінування перших. Актуальним залишається
прийняття закону „Про статус кримськотатарського народу”. Це має
бути окремий суб’єкт етнополітичних відосин з низкою специфічних
прав, що гарантуватимуть збереження етнічної самобутності.
Створюючи власну законодавчу базу, Україна, як учасник
загальноєвропейського процесу, орієнтується на міжнародні стандарти в
захисті прав меншин, приєднується до базових загальноєвропейських
документів. Так, при вступі до Ради Європи у вересні 1995 р. Україна
підписала, а в грудні 1997 р. ратифікувала Рамкову Конвенцію про
захист національних меншин, які проживають у межах територій
держав-учасниць. Конвенцією гарантуються права та свободи
збереження та розвитку елементів національної самобутності – релігії,
мови, традиції та культурну спадщину (ст. 5), свободу мирних зборів та
асоціацій (ст. 7), право створювати та використовувати друковані засоби
масової інформації з метою одержання і поширення інформації та ідей
мовою своєї національної меншини (ст. 9). Забороняється будь-яка
дискримінація на підставі належності до національної меншини2.
Ще одним міжнародним документом, підписаним нашою державою у
Страсбурзі у травні 1996 р., стала Європейська хартія регіональних мов
або мов меншин, що вимагає забезпечення правової рівності мов
1
2

Див.: Віче. – 2004. – № 4. – С. 11.
Див.: Віче. – 2004. – № 4. – С. 12.

399

Збірник наукових праць НДІУ, том VІ

національних меншин незалежно від чисельності. Виходячи з реалій
етнополітичного життя нашої країни, Верховна Рада визнала, що
положення Хартії застосовуватимуться до 13 мов таких національних
меншин: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської,
кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської,
румунської, словацької та угорської1. Зараз готується доповнення до
Закону „Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або
меншин” з метою включення до списку ще й вірменської та ромської
мов і взяття під захист держави як таких, що перебувають під загрозою
зникнення, караїмської та кримчакської мови.
До національного етнополітичного законодавства входять також
двосторонні і багатосторонні міжнародні договори, що гарантують права
національних меншин у різних сферах життя. Тільки протягом 19911999 рр. Україна підписала 26 договорів, зокрема, з такими країнами як
Угорщина, Республікою Польща, Республікою Узбекистан, Республікою
Білорусь, Румунією, Молдовою, Російською Федерацією. У договорах та
в діяльності змішаних міжурядових комісій розглядаються також
питання забезпечення освітніх, культурних та інформаційних потреб
української меншини в перелічених країнах.
Таким чином, в Україні створено досить широку політико-правову
базу щодо забезпечення прав національних меншин, ратифіковано
більшість з чинних міжнародних документів.
Якою ж є їх дієвість на Півдні України? Як враховуються тут
особливості етнічного складу населення, які зміни відбуваються в його
середовищі?
Коректне проведення національної політики потребує врахування
чисельності етносів на півдні України. Згідно з переписом населення в
2001 році в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, а також
Автономній Республіці Крим національний склад мав такий вигляд:
українці (відповідно по регіонах) 62,8%; 81,9%; 82%; 24,3%, росіяни –
20,7%; 14,1%; 14,1%; 58,3%2.
Тобто абсолютну більшість населення, як і по всій Україні, крім
Криму, складають українці. Їхня питома вага серед жителів регіону
порівняно з переписом 1989 р. зросла на 23,2%.
Друге місце за чисельністю посідають росіяни. Їхня кількість
порівняно з попереднім переписом зменшилася в регіоні на 25,4%, а в
цілому по Україні – на 26,6%3. Слід зазначити, що на зміну
співвідношення питомої ваги різних етнічних груп мала вплив міграція
між Україною і колишніми республіками СРСР.
Росіяни в регіоні мають сприятливі умови для культурно-освітнього
розвитку. Тільки в Одеській області функціонує 230 російських шкіл –
25% від загальної їх кількості, 185 змішаних українсько-російських,
російсько-болгарських, російсько-молдавських шкіл. Два університети –
Одеський національний і Південноукраїнський – готують фахівців з
1
2
3

Там само. – С. 12.
Див.: Урядовий кур’єр. – 2002. – 28 грудня. – С. 11-12.
Там само.
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російської мови та літератури1. У всіх областях Півдня є центри
російської культури. Росіяни певною мірою представлені в органах
державної влади та місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що, навпаки, багатоетнічність регіону у зв’язку з
розповсюдженням російської мови як мови міжнаціонального
спілкування, утворює сприятливий грунт для мовної русифікації
українського населення. Наприклад, за останнім переписом у Одесі
частка українців, які вважають рідною мовою мову своєї національності,
становить лише 47,8%, а російську мову вважають рідною – 52%2. У
цілому ж по Україні ці показники складають відповідно 85,2% і 14,8%,
тобто значно відрізняються3. Майже суцільно русифікованим є Крим.
Таке становище вимагає від місцевих органів управління довготривалої
гнучкої політики, уникнення силових методів. На це звертали увагу
учасники регіональної науково-практичної конференції „Проблеми
впровадження державної мови в навчальних закладах Одещини”
(жовтень 2003 р.)4.
Окрім того, в Одеській області болгари склали 6,1%, молдавани – 5%,
гагаузи – 1,1%, євреї, білоруси – по 0,5%. У Миколаївській області
молдавани склали 1%, білоруси – 0,7%. У Херсонській області за
українцями й росіянами йдуть білоруси – 0,7%, а в Криму кримські
татари – 12%, білоруси – 1,4 %, татари – 0,5%5.
Як уже зазначалося, історико-географічні особливості заселення
території Одещини обумовили формування тут районів з компактним
проживанням ряду національних груп – молдаван, болгар, гагаузів.
Найбільш численними після українців і росіян є болгари. У 2001 р.
загальна кількість болгар склала 150600 чол. (6,1% від усіх жителів
області). Болгарське населення компактно проживало в 46 населених
пунктах 12 районів Одещини. Найбільша їх концентрація
спостерігається в міжріччі Дністра та Дунаю: Арцизькому,
Болградському, Тарутинському та інших районах Одеської області.
Переважна кількість болгарського населення – 70% проживає в сільській
місцевості. В Одесі мешкає 13300 болгар, що становить 1,3% від
загальної кількості жителів міста6.
Мову своєї національності вважають рідною 73% болгар обласного
регіону. У 33 загальноосвітніх школах Одещини болгарську мову як
дисципліну вивчають близько 8 тисяч учнів, у багатьох школах діють
також факультативні групи.

1
Одеський регіон: природа, населення, господарство: Навч. посіб. / О.Г. Топчієв,
І.І.Кондратюк, О.І. Полоса та ін.; За заг. ред. О.Г. Топчієва. – Одеса: Астропринт, 2003. –
С. 48.
2
Итоги Всеукраинской переписи населения 2001 года по Одессе // Одесский вестник. –
2003. – 20 февраля. – С. 6.
3
Див.: Урядовий кур’єр. – 2002. – 28 грудня. – С. 11.
4
Див.: Проблеми впровадження державної мови в навчальних закладах Одещини:
Матеріали регіон. наук.-практ. конф. 21 – 22 жовтня 2003 р. – Одеса, 2003.
5
Див.: Урядовий кур’єр. – 2002. – 28 грудня. – С. 12.
6
Див.: Одеський регіон: природа, населення, господарство... – С. 48-49.
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У місті Болграді функціонує болгарсько-українська гімназія.
Педагогічні кадри для шкіл з болгарською мовою навчання Одеської
області готують Південноукраїнський педагогічний університет
(м. Одеса), Одеський національний університет (м. Одеса), Ізмаїльський
державний
гуманітарний
університет,
Білгород-Дністровський
педагогічний коледж. В області виходить телевізійний тижневик „Роден
край”, видаються болгарською мовою підручники, художня література.
Культурно-мистецьке життя болгар представляють 106 самодіяльних
художніх колективів. У Болградському, Іванівському, Ізмаїльському,
Тарутинському районах діють фольклорно-етнографічні центри
болгарської культури1.
У Криму діє болгарське культурно-просвітницьке товариство, що
займається вирішенням питань про повернення депортованих болгар.
Бессарабські болгари об’єднані в Бессарабське регіональне товариство
ім. Кирила і Мефодія, головною метою якого є розвиток освіти, офіційне
використання болгарської національної символіки і мови.
Молдавське населення, загальна кількість якого в Одеській області
досягає 123 800 чол. (5 % ), компактно проживає в районах, що межують
з Молдовою – Котовському, Ренійському, Тарутинському, де його
питома вага складає 18 – 49%, а також в інших районах Одеської області.
7 тисяч учнів навчаються в 11 загальноосвітніх школах з молдавською
мовою навчання, ще 3 тисячі – у змішаних російсько-молдавських і
українсько-молдавських школах2. В області діє 23 молдавські
фольклорні колективи. Інтереси молдавського населення в Одесі
представляє товариство „Лучаферул” і обласний християнськодемократичний альянс молдаван.
В Одеській області проживає також 27600 гагаузів – 90% всіх
гагаузів, які мешкають в Україні.
Одним з найстаріших етносів південного краю є євреї. Їх чисельність
помітно зменшилася у складі населення, наприклад, лише в Одеській
області з 2,6% до 0,5% за період після перепису 1989 р.3, що пов’язано з
їх від’їздом за кордон до Ізраїлю та інших країн. В Одесі і Херсоні
функціонують школи з єврейською мовою навчання. В Одеській області
діють єврейські культурні товариства. Об’єднана єврейська громада
Криму випускає газету „Шолом”, пропагує національну культуру. На
Херсонщині працює Херсонське міське товариство єврейської культури.
Плідно працює також одеський центр грецької культури „Елада”,
фонд грецької культури, товариство греків у Херсоні, община греків
„Відродження”. Крім того, у південному регіоні діють польські,
азербайджанські, грузинські, чеські, дагестанські, чеченські, італійські,
корейські та інші національно-культурні товариства та установи. На
Одещині в жовтні 1993 р. була створена Асоціація національно-

1
Конституція України та відродження культури національних меншин Одещини:
Наук.-практ. конф. 12 – 13 червня 1997 р. – Одеса: Маяк, 1998. – С. 64.
2
Одеський регіон .... – С. 49.
3
Див.: Одесский вестник. – 2003. – 20 февраля. – С. 6.
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культурних і культурно-просвітницьких об’єднань Одеської області, що
вже в 1997 р. нараховувала 18 членів1.
У межах цього регіону доводиться вирішувати проблему повернення
в Україну німецького населення, незаконно депортованого сталінським
режимом, зокрема, ведеться робота по облаштуванню депортованих
німців, компактно розселених у Березівському, Комінтернівському,
Овідіопольському районах Одещини. Одеське відділення німецького
національно-культурного товариства „Відергебурт” („Відродження”)
ставить собі за мету досягнення повної реабілітації німців, відродження
рідної мови, традицій, культури, релігії, сприяння в поверненні німців із
інших регіонів. До розв’язання цього питання підключилася й
Німеччина. Але залишаються великі труднощі, пов’язані з недостатністю
правового механізму, обмеженістю матеріальних і фінансових ресурсів
тощо.
Особливої уваги заслуговує сучасний стан етнічної ситуації в
Автономній Республіці Крим, зокрема, соціально-культурна і правова
адаптація репатріантів. В цілому за останнім переписом з усього
населення у 2 млн. 24 тис. осіб на росіян припадає 1 млн.180400 чоловік
(58,3%, зменшення на 7,3%); на українців - 492,2 тис. (24,3%, збільшення
на 2,4%). Порівняно з переписом 1989 р. кількість кримських татар на
півострові збільшилася у 6,3 рази (з 1,9% до 12%) і складає 243400 осіб,
вірменів – у 3,6 р. (8700 осіб)2. Місцеві органи влади намагалися в
рамках наявних можливостей задовольнити негайні проблеми
репатріантів. У жовтні 1990 р. за рішенням Кримського облвиконкому
було створено Комітет у справах депортованих народів, що займався
облаштуванням кримських татар. З проголошенням незалежності
України ця проблема вийшла на новий рівень. Позитивним було те, що
вдалося запобігти міжетнічних зіткнень. У червні 1992 р. при Раді
Міністрів Криму було створено управління у справах депортованих
вірмен, болгар, греків і німців, яке приступило до розробки схемипрогнозу розселення репатріантів, що дало змогу уникнути потоку
стихійної міграції. В листопаді 1993 р. запрацював Державний комітет
Криму у справах національностей, а в 1995 р. у складі міськвиконкомів і
райдержадміністрацій були створені відділи міжнаціональних відносин.
Вони майже повністю складалися з кримських татар.
Перший Державний бюджет незалежної України передбачав
виділення в 1992 р. на заходи по поверненню і облаштуванню
депортованих 6,76 млрд., у тому числі 4,1 млрд. крб. – на капітальне
будівництво і 2,1 млрд. крб. – на надання допомоги індивідуальним
забудовникам3. Ці кошти були освоєні.
Повернення репатріантів усіх національностей триває. Але
починаючи з 1994 р. все виразніше виявляється тенденція до зниження
1
Див.: Конституція України та відродження культури національних меншин Одещини
.... – С. 15-23.
2
Див.: Урядовий кур’єр. – 2002. – 28 грудня. – С. 11.
3
Див.: Шелест Д.С., Юрченко М.М. Політико-правові основи етнодержавотворення в
Україні .... – С. 84-86.
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обсягів бюджетного фінансування програми по їх облаштуванню. Без
використання додаткових джерел фінансування цей процес може значно
затягнутися. Тому, розглядаючи проблему кримськотатарського народу
як загальнодержавну і міждержавну, слід добиватися участі ООН та
країн СНД, де раніше проживали депортовані громадяни, в
облаштуванні переселенців, наданні довгострокових кредитів тощо. При
розробці програми зайнятості населення слід передбачити можливості й
умови для різних форм самозайнятості та залучення прибулих громадян
в особистому підсобному господарстві і садово-городницьких
кооперативах, надомній і індивідуальній праці, малому і середньому
бізнесі, розвитку національних промислів. При цьому бажані податкові
пільги для жінок, які доглядають за дітьми, випускників шкіл і
профтехучилищ, вузів, бронювання робочих місць для молоді,
розширення обсягів оплачуваних громадських робіт та інших заходів,
що стимулюватимуть розвиток економіки Криму.

Бабіч О.І. (Київ)
ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Запропоноване дослідження є частиною наукових розробок, що нині
ведуться в нашій державі у сфері забезпечення, гарантування,
розвитку, стану прав національних та етнічних меншин.
Досліджуються права, що мають національні меншини в Україні на
сьогодні. Спираючись на існуючу нормативно-правову базу, що регулює
цю сферу життя України, автором виявлено тісний взаємозв’язок
українського законодавства з передовими документами міжнародного
права.
Зі здобуттям незалежності, розбудовуючи правову демократичну
державу, Україна взяла чіткий курс на утвердження політико-правових
засад забезпечення прав і свобод людини та національних меншин
відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів, сприяючи
консолідації та розвиткові української нації.
Гарантії прав і свобод національних меншин – це система заходів
міжнародного і національного характеру. Ці гарантії мають бути
спрямовані на дотримання та реалізацію прав національних меншин.
Захист прав національних меншин – це невід’ємна частина міжнародноправового захисту прав людини, важливий елемент забезпечення
стабільності, демократії, миру та міжнародного співробітництва.
У 1992 р. на 48 сесії ООН було прийнято Декларацію про права осіб,
які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних
меншин. Цей документ закріплює основні загальнолюдські цінності –
гідність людської особистості, рівність великих і малих націй. У
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Декларації наголошується, що держава визначає основні права
національних та етнічних меншин, охороняє їхню самобутність. До
основних прав належать: право створювати свої асоціації, підтримувати
зв’язки з громадянами інших країн, з якими їх єднають походження,
історія, мова, культура, релігія, право користування надбаннями своєї
культури, право вивчати і використовувати свою мову в приватному і
громадському житті.
Найважливішим та найбільш повним конкретизованим спеціальним
міжнародно-правовим документом у сфері захисту прав національних
меншин для всіх європейських країн і для України також є Рамкова
конвенція про захист національних меншин.
У Рамковій конвенції наголошується на зовнішньополітичному
аспекті, оскільки захист прав національних меншин є надзвичайно
важливим для забезпечення стабільності, розвитку демократії та миру на
європейському континенті, а також конкретно визначені зобов’язання
держав щодо належного забезпечення до вільного доступу, створення й
використання засобів масової інформації національних меншин та право
поширення інформації рідною мовою. Приділяється багато уваги
вивченню історії, культури, мови та релігії національних меншин.
Відповідно до Рамкової конвенції захист національних меншин має
здійснюватися лише в межах закону з повагою до територіальної
цілісності, національної та політичної незалежності держав, а вивчення
рідної мови нацменшин не повинно задавати будь-якої шкоди вивченню
державної мови. Рамкова конвенція є найвищим міжнародно-правовим
досягненням у сфері захисту прав національних меншин.
Ставши на шлях суверенного існування, перед Українською
державою на перший план було поставлено завдання забезпечення
основних прав та свобод людини, а також прав осіб, які належать до
національних меншин.
Основним нормативно-правовим гарантом в Україні є Конституція,
прийнята 28 червня 1996 р. Вона створює передумови для гармонізації
міжнародного і внутрішньодержавного права, норми якого покликані
виконувати властиву для них функцію забезпечення захисту прав
національних меншин. Одним з визначальних завдань держави, як
проголошено в ст. 11 Конституції України, є сприяння консолідації та
розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій, а також
розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх
корінних народів і національних меншин України.
Першими найбільш важливими і значимими законодавчими актами,
що стали правовою основою формування державної етнополітики, у
тому числі й заходів для забезпечення потреб національних меншин у
незалежній Україні стали: Декларація про державний суверенітет,
прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р., Акт проголошення
незалежності України схвалений 24 серпня 1991 р., Декларація прав
національностей, ухвалена Верховною Радою України 1 листопада
1991 р. Закон України «Про національні меншини в Україні», а також
інші законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України. Це
засвідчує, що протягом періоду свого незалежного існування Україна
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поступово розвиває національну нормативну базу для забезпечення
захисту національних меншин і приведення національного
законодавства у відповідність з міжнародними зобов’язаннями держави
у цій сфері.
Декларація прав національностей, що започаткувала процес
формування самостійного етнонаціонального розвитку, на сьогодні
залишається одним із найнеобхідніших актів для забезпечення прав
національних меншин, оскільки вона надає всім національним групам,
які проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та
культурні права. Українська держава взяла на себе обов’язок по
забезпеченню належних умов для розвитку всіх національних мов і
культур. Держава також гарантує всім національностям право
сповідувати свою релігію, використовувати свою національну
символіку. Приділяючи багато уваги національній культурі, законодавці
надали право національним меншинам створювати свої культурні
центри, товариства, земляцтва.
У Декларації про державний суверенітет зафіксовані особливо
важливі положення для повного забезпечення усіх прав членів
національних меншин. Так, визначено що народ України є єдиним
джерелом державної влади, причому народом України є громадяни всіх
національностей. Цим підкреслено їх високий статус, адже в управлінні
державою можуть брати участь представники всіх національностей, які
проживають на її території. Закріплено положення про забезпечення
державою рівності перед законом усіх громадян незалежно від
походження, соціального і майнового стану, расової та національної
належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших
обставин. Такими принциповими засадами в Україні було закладено
принципи побудови держави за моделлю визнання як колективних,
групових прав національних меншин, так і специфічних прав
національностей, тобто етнічних груп, а також відкрито можливість
створити власну незалежну етнополітику у сфері гарантій та захисту
прав національних меншин.
Наступним кроком стало прийняття Верховною Радою України
Закону України “Про національні меншини в Україні” від 25 червня
1992 р. Цей закон, закріплюючи попередні розробки, чітко визначає
основні правові засади державної етнополітики та права й обов’язки
національних меншин. У законі підкреслено, що він має на меті
гарантувати національним меншинам право на вільний розвиток.
У ст. 3 документа вперше в українському законодавстві подається
визначення терміна “національна меншина”: “До національних меншин
належать групи громадян України, які не є українцями за
національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та
спільності між собою”.
Важко переоцінити значення цього документа, він став важливим
кроком для забезпечення правового регулювання складних міжетнічних
відносин, усталення міжнаціональної злагоди в країні та регулюючим у
сфері державної етнополітики.
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Світовий досвід та історія України доводять, що тільки завдяки
реальному розширенню правового поля стосовно забезпечення прав і
свобод корінних народів і національних меншин Україна стане
високорозвиненою демократичною державою. Сьогодні Україна, де
створено потужну базу для розвитку законодавства з питань
забезпечення прав національних меншин, вже належить до числа
передових прогресивних держав з питань щодо забезпечення та
дотримання прав і свобод національних меншин.
Свідченням цього є закріплення прав національних меншин не лише
у спеціальному законі, а й у правовому акті, що має вищу юридичну
силу – Конституції України. Так Конституцією України (ст. 24)
встановлено, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками. Дотримання цього
конституційного положення забезпечується всією судовою системою
України, Президентом України, який є гарантом дотримання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Кабінетом
Міністрів України, який координує діяльність інших органів виконавчої
влади для всебічного задоволення інтересів національних меншин, як
громадян України, розробляє спеціальні програми розвитку
національних меншин з місцевими державними адміністраціями, які
разом з органами місцевого самоврядування забезпечують виконання
відповідних правових актів по забезпеченню прав національних
меншин.
Права людини – це насамперед рівність прав для всіх без винятку
членів суспільства та відсутність обмежень на основі їх етнічного
походження чи раси. Важливим моментом є те, що права людини
відображають взаємовідносини держави й особи, а права національних
меншин є груповими.
Конституція України і чинні нормативно-правові акти є основними
державними гарантами забезпечення прав і свобод національних
меншин в Україні. Не останню роль у житті національних меншин
відіграють і спеціальні (корпоративні) нормативно-правові документи,
що приділяють особливу увагу соціально-економічному захисту.
Права національних меншин – це юридичні норми, якими
закріплюється можливість національних меншин вільно розвиватися без
будь-якої дискримінації, гарантуються умови рівної з національною
більшістю реалізації своїх потреб та прагнень. Система гарантій прав та
свобод національних меншин включає: загальносуспільні та юридичні
гарантії. Серед загальносуспільних гарантій розрізняють політичні,
економічні, соціальні та духовні гарантії. Юридичні гарантії
поділяються на нормативно-правові й організаційно-правові гарантії.
Правове забезпечення прав і свобод національних меншин – це фактор
формування громадянського суспільства.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. на території
країни проживає 48,5 млн. осіб та представники понад 130
національностей і народностей.
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Процеси державотворення в незалежній Україні переконливо
засвідчили, що запорукою громадянського миру стало проведення
зваженої й ефективної національної політики. Україна дотримується
принципу множинності – підтримки і розвитку етнічної та культурної
самобутності всіх національностей країни. Об’єднуючим чинником у
процесі державотворення стала ідея України як Вітчизни всіх громадян,
які пов’язали свою долю з українською землею. Для забезпечення
національних прав Україна виходить з безумовної поваги до прав
людини, її основних свобод. Держава створює вагоме політико-правове
підґрунтя для врахування, поєднання й пошуку оптимального балансу
інтересів національних меншин і української титульної нації.
Основними напрямами державної політики у сфері міжнаціональних
відносин є: забезпечення рівних конституційних прав і свобод усім
громадянам незалежно від раси, національності, етнічного походження;
перетворення поліетнічності суспільства, його багатокультурності як
консолідуючий фактор творення громадянського суспільства; створення
сприятливих умов для розвитку етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобугності національних меншин; інтеграція в українське
суспільство етнічних груп, що були незаконно депортовані, здійснення
заходів для їхьої політичної, правової, соціальної і культурної
реабілітації; розширення співробітництва з українцями, які проживаюь
за кордоном, піклування про їхні національно-культурні потреби;
утвердження у міжетнічних відносинах духу толерантності, дружби,
взаємної довіри, поваги до мови, культури, традицій, звичаїв і релігій
етнічних груп; зміцнення гарантій, що протистояли б виявам
екстремізму, дискримінації громадян за національною, релігійною або
мовного ознаками; вдосконалення правових основ регулювання
міжнаціональних відносин1.
Актуальним завданням етнонаціональної політики на сьогодні є
конкретизація зусиль на завершенні формування нормативно-правової
бази. Але рівень демократичності у сфері міжнаціональних взаємин
оцінюється не тільки крізь призму ухваленого у цій сфері законодавства
та зобов’язань, узятих на себе державою щодо збереження культур тих
чи інших етнічних груп, а й крізь призму їх реального здійснення.
У процесі побудови демократичної, соціально орієнтованої
правової Української держави особлива увага звернена на
забезпечення у правовому полі основних прав національних меншин.
Повноправна участь у політичному житті представників національних
меншин розглядається як необхідна умова розбудови демократії в
Україні.
Враховуючи те, що права національних меншин є невід'ємною частиною
прав людини, особам, які належать до національних меншин, гарантується
право звернення до органів правосуддя з питань захисту своїх прав. Так,
Конституція України (ст. 55) проголошує: "Права і свободи людини і
1

1995.

Див.: Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К.,
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громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та право
звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини. Кожен має право після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх
прав і свобод до відповідних органів міжнародних організацій, членом
або учасником яких є Україна".
Ст. 5 Закону України "Про національні меншини в Україні"
забезпечується врахування інтересів і потреб національних меншин
законодавчою
і
виконавчою
владою,
органами
місцевого
самоврядування через постійні чинні комісії з питань міжнаціональних
відносин і дорадчі органи з представників національних меншин .
Ст. 9 Закону України "Про національні меншини в Україні"
закріпила положення, згідно з яким "Громадяни України, які належать
до національних меншин, мають право, відповідно, обиратися або
призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів
законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого і регіонального
самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах і організаціях
".
Велика увага у вітчизняному законодавстві приділена міжнародним
стандартам прав на збереження та розвиток етнокультурної самобутності
національних меншин, які мають багатоаспектний характер і включають
права, пов'язані з розвитком та збереженням їхніх культури, мови, освіти,
релігійною й інформаційною діяльністю та ряд інших.
У ст. 6 Декларації прав національностей України зазначено, що
"Українська держава гарантує всім національностям право
створювати свої культурні центри, товариства, земляцтва,
об'єднання. Ці організації можуть здійснювати діяльність,
спрямовану на розвиток національної культури, проводити в
установленому законом порядку масові заходи, сприяти створенню
національних газет, журналів, видавництв, музеїв, художніх колективів,
театрів, кіностудій ".
Українська держава розглядає проблеми збереження та розвитку
культур національних меншин як невід'ємну важливу складову
загальнонаціонального культурного розвитку.
Значне місце українське законодавство відводить мовним
правам національних меншин. Порядок застосування мов в Україні,
зазначається у Конституції (ст. 92), визначається виключно законами
України. Відповідно до Основного Закону: "В Україні гарантується
вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов
національних меншин України" (ст. 10); "Громадянам, які належать до
національних меншин, відповідно до закону гарантується право на
навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і
комунальних навчальних закладах або через національні культурні
товариства" (ст. 53); "Не може бути привілеїв чи обмежень за мовними
ознаками" (ст. 24). Законом УРСР "Про мови в Українській РСР" (ст. 8,
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частина 1) також забороняються обмеження прав особи та дискримінація
за мовною ознакою, проповідь ворожнечі на мовному ґрунті.
У ряді законів України закріплено право національних меншин на
використання рідної мови поряд з українською в суспільно-громадському
житті. Ст. 8 Закону України "Про національні меншини в Україні"
встановлює, що "у роботі державних органів, громадських об'єднань, а
також підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях, де
більшість населення становить певна національна меншина, може
використовуватися її мова поряд з державною українською мовою ".
Подібна норма зафіксована у ст. 3, частині 1 та ст.11, частині 2 Закону
УРСР "Про мови..." Згідно з цим законом (ст. 18, частина 2), мови
національних меншин можуть використовуватись також і в судочинстві:
"судочинство може здійснюватись національною мовою більшості
населення даної місцевості. При розгляді в судах кримінальних і цивільних
справ осіб, які беруть участь у справі і не володіють мовою судочинства,
забезпечується право ознайомлення з матеріалами справи, участь у
судових діях через перекладача, право виступати в суді рідною мовою.
Слідчі і судові документи вручаються особам, які беруть участь у справі, на
їхню вимогу, у перекладі рідною мовою або іншою мовою, якою вони
володіють".
У правовому полі України закріплені і такі права, як право на
використання свого прізвища та імені мовою меншини та право на
написання топонімів, вивісок, написів, іншої інформації мовою
національної меншини.
Гарантії держави на право національним групам вільно користуватися
рідними мовами в усіх сферах суспільного життя і, зокрема, одержання і
розповсюдження інформації закріплено у Декларації прав
національностей України (ст. 3). Згідно зі ст. б Закону України "Про
національні меншини в Україні" держава взяла на себе зобов'язання
щодо задоволення потреб національних меншин у засобах масової
інформації. А Закон УРСР "Про мови в Українській РСР" (ст. 33,
частина 2) проголошує, що мовою офіційних засобів масової інформації
"можуть також бути мови інших національностей".
Ст. 53 Основного Закону закріплює положення, що "громадянам,
які належать до національних меншин, відповідно до закону
гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної
мови у державних і комунальних навчальних закладах або через
національні культурні товариства".
Право використання на всіх рівнях освіти (дошкільної,
початкової,
середньої, професійно-технічної, вищої) мовами
національних меншин зафіксовано у Законі УРСР "Про мови в
Українській РСР" (ст. 25,26, 27). Це право гарантовано ст. 6 Закону
України "Про національні меншини в Україні". Цим же Законом (ст. 7)
закріплено положення, що "держава вживає заходів для підготовки
педагогічних, культурно-просвітницьких та інших національних кадрів
через мережу навчальних закладів. Державні органи на основі
міждержавних угод сприяють національним меншинам у підготовці
спеціалістів в інших країнах".
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Отримавши незалежність, Українська держава набула здатності
виробляти і провадити власну політику щодо національних меншин і в
релігійно-церковній сфері. Кардинальні зміни відбуваються у
світоглядних та конфесійних орієнтаціях різних категорій населення.
На міжнародній арені Україна заявила про себе як про державу, де
поважаються релігійні свободи1.
Через систему законодавчих актів Українська держава підтверджує
право всіх його членів на збереження та популяризацію їхньої
культурної спадщини, гарантує повагу й рівноправну участь осіб, які
належать до різних етнічних спільнот, у всіх сферах життя українського
суспільства та допомагає їм в усуненні будь-яких перешкод на цьому
шляху.
Нещодавно Українським незалежним центром політичних
досліджень та Комітетом Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин був
представлений на обговорення громадськості проект державної
етнонаціональної політики.
Ця концепція повинна грунтуватися на загальновизнаних принципах
демократизму, рівноправності і самовизначення народів, суверенітету,
територіальної цілісності, права народів на мир, безпеку і розвиток,
доступ до досягнень світової цивілізації та їх використання.
Найголовніше те, що Концепція державної етнонаціональної політики,
за задумом розробників, має стати документом безперервної дії та
обов’язковим для врахування при підготовці та затвердженні законів,
підзаконних актів, урядових та регіональних програм з питань, що
стосуються етнополітичної сфери суспільства.
Робота над подальшим удосконаленням українського законодавства
щодо забезпечення ефективного захисту національних меншин та прав і
свобод осіб, які належать до цих меншин, триває. Поступова зміна
соціальних, економічних, демографічних і інших умов у країні, розвиток
державного й адміністративного устрою держави вимагають
продовження теоретично-прикладних досліджень, пов’язаних, зокрема, з
правовим забезпеченням основних соціально-політичнних потреб
національних меншин2.
1
Див.: Биков О. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав
та свобод національних меншин в Україні // Право України. – 2000. – № 5. – С. 51-55.
2
Використана література: Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996р. // Голос України. – 1996. – 13 липня; Декларація про
державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня
1990р. // ВВР УРСР. – 1990. – № 31; Закон України “Про національні меншини в Україні”
від 25 червня 1992р. // ВВР України. – 1992. – № 36; Декларація прав національностей
України: прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991р. // ВВР України № 53;
Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996; Римаренко Ю.І. Національний розвій
України: проблеми і перспективи. – К., 1995; Права людини. Міжнародні договори
України. Декларації, документи / Упор. Ю.К.Качуренко. – К., 1992; Антонович М. Україна
в міжнародній системі захисту прав людини. – К., 2000; Попеску І. Права національних
меншин у новій Конституції України та перспективи їх розвитку // Нова політика. – 1996. –
№ 5. – С. 29-31; Антонюк О.В. Світові стандарти захисту прав нацменшин в українському
законодавстві // Трибуна. – 2002. – № 11-12. – С. 36-43; Стогова О. Марно шукати аналоги
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Семко В.Л. (Київ)
ПРОБЛЕМА ЕТНІЧНИХ РОСІЯН
УКРАЇНИ У ПРОГРАМАХ УКРАЇНСЬКИХ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ:
МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ
У статті досліджується проблема етнічних росіян України у
програмах українських політичних партій пострадянської доби. Автор
акцентує свою увагу на методології вивчення питання.
При вивченні українсько-російських етнополітичних відносин після
1991 р. неодмінно постає необхідність вивчення такої складової цієї
проблеми, як ставлення українських політичних партій до російської
меншини в Україні та всього комплексу питань і проблем, пов’язаних з
ними. При цьому виникає ризик спрощення цієї проблеми, зведення її до
категоричного “за” чи “проти” росіян виступає та чи інша політична
партія. Специфіка цієї проблеми полягає в тому, що росіян не можна
розглядати як одну із більш ніж ста етноменшин, які проживають в
Україні. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. росіяни
складають 17,3% усього населення України1. Український і російський
народи мають великий ступінь спорідненості та великий термін
спільного співіснування в межах однієї держави. Це обумовлює великий
ступінь толерантності у стосунках між українцями та росіянами навіть
після того, як росіяни в Україні перетворилися на етнічну меншину2.
У той же час не можна не визнати, що українсько-російські
міжетнічні стосунки після набуття Україною незалежності ускладнились
низкою факторів. Відбувся достатньо болючий злам у психології росіян,
оскільки багато з них на побутовому рівні взагалі не відчували різниці
між росіянами й українцями, відчули, що вони – росіяни. “З мовчазної
більшості імперії вони перетворились на мовчазну меншість України”3.
Національно-патріотичні гасла, під якими Україна на початку
дев’яностих років набула незалежності, викликали у росіян неабиякі
побоювання, адже в їхній свідомості міцно прижився культивований
– їх треба творити гуртом // Віче. – 2002. – 11 (128). – С. 56-59; Биков О.
Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав та свобод
національних меншин в Україні // Право України. – 2000. – № 5. – С. 51-55; Товт М.
Міжнародно-правовий захист національних меншин в Україні та система контролю Ради
Європи // Право України. – 2001. – № 1. – С. 28-31; Мицик В. Права національних меншин
у міжнародному праві. – К., 2004. – 287 с.
1
Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Державний
комітет статистики України, 2003. – С. 8.
2
Головаха Е.И., Панина Н.В. Национальная толерантность и проблемы развития
национально-культурных автономий в Украине // Политическая культура населения
Украины: результаты социологических исследований. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 90.
3
Видрін Д. Росіяни в Україні: під час референдуму, до і після // Політологічні читання.
– 1992. – № 1. – С. 240.
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радянською владою міф про “український буржуазний націоналізм”, і
про його спрямованість не стільки проти радянської влади, скільки
проти, власне, росіян і Росії. І хоча набуття Україною незалежності
пройшло порівняно з іншими республіками колишнього СРСР досить
мирним, “оксамитовим” шляхом, можна казати, що побоювання росіян
не були безпідставними. Так, за даними Всеросійського центру
дослідження суспільної думки, у вересні 1991 р. у західних областях
України погіршення ставлення до росіян відзначили 59% російських
респондентів1. Навіть якщо допустити певну заангажованість російських
соціологів, підсумки Всеукраїнського перепису населення певною мірою
це підтверджують; на тлі загального скорочення чисельності росіян в
Україні порівняно з 1989 р. на 4,8%, найбільше скорочення – від 56% до
40% припало саме на західні області України2.
Значною проблемою, на думку автора, є своєрідна “полярність”
російського населення в Україні. Вона виражена географічно, оскільки
переважна більшість етнічних росіян проживає у східних та південних
областях України3. Демографічна “полярність” полягає в тому, що, як
свідчать результати переписів населення СРСР, росіяни в Україні
традиційно проживають переважно в містах.
Значною мірою ситуація ускладнюється зовнішньополітичними
реаліями, що склалися на пострадянському просторі у перше десятиліття
після розпаду СРСР. Певні політичні кола Російської Федерації зайняли
відверто неоімперську, реваншистську позицію і прагнуть відповідним
чином впливати на зовнішню політику Росії по відношенню до колишніх
республік СРСР. Велике значення при цьому надається росіянам, які
після 1991 р. опинилися за межами Росії. На цьому тлі все частіше
можна почути про політичну поляризацію України у площині “СхідЗахід”, пов’язану з етнодемографічною структурою населення України.
Так, ще на початку дев’яностих років побоювання західних політиків і
сподівання російських націоналістів були пов’язані зі становищем
російського населення в Україні. Зарубіжні аналітики висловлювали
побоювання, що росіяни в Україні можуть відколотись або здійснити
тиск на Українську державу за для того, щоб вона ввійшла у новий союз
із Росією4. А офіційні представники Росії у приватних бесідах
погрожували, що, якщо Україна буде займати антиросійські позиції, то
уряд Росії активізує росіян в Україні з метою розколу, ослаблення або
взагалі руйнування Української держави5. На жаль, майже через
п’ятнадцять років після набуття Україною незалежності ми бачимо, як у
ході останньої президентської виборчої компанії широко застосовуються
1
. Быков А.А. О русофобии в постсоветском пространстве // Социс. – 2000. – № 4. –
С. 128.
2
Там само. – С. 8.
3
Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Державний
комітет статистики України, 2003. – С. 9.
4
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003. – С. 255-257.
5
Ливен А. Русскоязычные регионы Украины: троянский конь? // Украина и Россия:
общества и государства. – М.: «Права человека», 1997. – С. 224.
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спекуляції на тему протиставлення “українського” Заходу і
“російського” Сходу.
Усі ці фактори, дають змогу усвідомити велике значення
“російського питання” для України. Інакше кажучи, російське населення
України – це настільки потужний фактор не лише етнополітичних
процесів, а й внутрішньої та зовнішньої політики України, що не можна
зводити проблему росіян у програмах політичних партій і рухів до
простого “подобаються чи не подобаються” їм росіяни. Питання слід
ставити значно ширше: наскільки відповідають чи не відповідають
інтересам та політичним переконанням і уподобанням росіян ідеологічні
засади та гасла тих чи інших партій і рухів України.
Тому для вивчення означеного питання слід розробити методологію,
яка б охоплювала увесь спектр проблем, пов’язаних з російською
етнічною складовою українського суспільства. Ця методологія повинна
ґрунтуватися, з одного боку, на матеріалах соціологічних досліджень
російського населення України, які б давали змогу скласти уявлення про
весь комплекс соціально-політичних поглядів та переконань росіян, які
мешкають в Україні, а з іншого – на програмних документах політичних
партій України. Порівняльний аналіз цих двох складових повинен дати
відповідь на поставлене питання.
Автор пропонує виявити певні критерії, які були б, з одного боку,
загальними для всіх українських політичних партій, а з іншого – мали б
безпосереднє відношення до українських росіян, їхніх інтересів та
політичних переконань, і відповідно до цих критеріїв проаналізувати
програмні документи політичних партій України. Причому повноту та
об’єктивність аналізу забезпечить застосування критеріїв двох типів –
прямі та непрямі.
Такий методологічний підхід дає змогу не обмежуючись лише
національно орієнтованими переважно національно-радикальними
партіями, у програмах яких російське питання розглядається відкрито,
охопити весь спектр політичних партій України 1990-х років і з’ясувати,
як співвідносились інтереси російської меншини в Україні з цілями й
завданнями її політичних партій. Тобто розглядати росіян не лише в
рамках етнополітичних відносин, а як впливовий фактор у контексті
політичної системи Української держави.
За роки незалежності України накопичена велика джерельна база як у
галузі соціологічних досліджень російського етносу в Україні, так і в
області програмних матеріалів українських політичних партій і
аналітичних праць про них.
Серед соціологічних джерел слід виділити праці Т. М. Рудницької, і,
передусім, її монографію “Етнічні спільноти України: тенденції
соціальних змін” (К., 1998), у якій на загальному етнічному тлі України
добре показана етносоціальна структура російського етносу порівняно з
іншими етнічними групами України. Великий інтерес для дослідника
становлять видання Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень та матеріали багатьох науково-практичних конференцій,
зокрема, конференцій, які відбулися у 1996 і 1999 рр. і були присвячені
діалогу української і російської культур. Серед загальних джерел з
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етнополітичної проблематики безумовний інтерес для дослідника
становлять праці В.Ф. Панібудьласки та І.О. Кресіної. Передусім – це
двотомник “Національні процеси в Україні” (К., 1997) та численні статті
в науковій періодиці.
Великий інтерес становлять також праці російських дослідників з
приводу стану та перспектив росіян близького зарубіжжя, які почали
з’являтися відразу після розпаду СРСР. Передусім, – це дослідження
таких авторів, як С.С. Савоскул та Ю.В. Арутюняна. Серед наукових
періодичних видань матеріали з вказаної тематики друкувались у
журналах “Поліс” та “Социс”, а також у ряді тематичних збірників
наукових праць.
Джерелами програмних матеріалів українських політичних партій є
довідники, які періодично видавалися протягом дев’яностих років, і де
подано статути й політичні програми партій, з якими вони брали участь
у парламентських виборах. Дуже важливим джерелом є також партійні
періодичні видання та збірники партійних матеріалів – ухвал, заяв та
резолюцій.
Щоб дослідити висвітлення російського питання у програмах
політичних партій, слід, насамперед, визначитися з типологією самих
партій. На думку багатьох дослідників, політична боротьба в Україні
розгорнулася здебільшого між трьома політичними силами –
соціалістично-комуністичною,
ліберально-демократичною
та
національно-демократичною. Їх прийнято ділити на лівих, центр і
правих. Проте це лише умовний поділ, адже серед лівих є лівіші і
правіші, центр також може тяжіти праворуч чи ліворуч, праві діляться на
тих, хто тяжіє до центру або від нього аж до екстремізму1. Для вивчення
російського питання у контексті програм політичних партій більш
раціональною є класифікація партій, яку запропонували В. Кремень та
Є. Базовкін. Вони виділили чотири основних ідеологічних спрямування
українських політичних партій: націонал-радикальне; націоналдемократичне; соціал-комуністичне та центристське (прагматичне)2.
Принципово ця типологія повторює поділ на три основні ідеологічні
течії, але національно-орієнтовані партії розглядаються в ній більш
детально, а саме ці партії, природно, викликають найбільший інтерес,
коли мова йде про етнополітичну проблематику.
Для націонал-радикалів і націонал-демократів головним чинником
діяльності є розбудова незалежної Української держави і все, що
пов’язане з цим завданням. Саме державницькій ідеї вони схильні
підпорядковувати всі інші важелі суспільного буття (економічні,
соціальні, духовні та ін.). Розділити радикалів і демократів
національного ґатунку можна за методами досягнення поставлених
цілей. Радикали у своїх програмних документах роблять наголос на
1
Панібудьласка В. Етнонаціональні проблеми в передвиборчих програмах політичних
партій та блоків України // Вісник Київського ін-ту “Слов’янський університет”. – К., 1998.
– Вип. 1: Історія. Культура. Політологія. Міжнародні відносини. – С. 125.
2
Кремень В.Г., Базовкін Є.Г. Політичні партії України: Порівняльний аналіз
програмних документів. – К.: КНІСД, 1993. – С. 11.
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радикальних методах, тоді як демократи декларують еволюційні методи.
До перших можна віднести Всеукраїнське політичне об’єднання
“Державна самостійність України” (ДСУ), Конгрес українських
націоналістів (КУН), Українську консервативну республіканську (УКРП)
і Українську національну консервативну (УНКП) партії, Організацію
українських націоналістів в Україні (ОУНУ), Українську національну
асамблею (УНА), Українську народну самооборону (УНСО).
До націонал-демократів слід віднести Українську республіканську
партію (УРП), Народний рух України (НРУ), Демократичну партію
України (ДПУ), Українську селянську демократичну партію (УСДП),
Християнсько-демократичну партію України (ХДПУ), Республіканську
християнську партію (РХП), Ліберально-демократичну партію України
(ЛДПУ), політичне об’єднання Конгрес національно-демократичних сил
(КНДС), Всенародний рух України (ВНРУ). До цих же партій з найбільш
принципових питань примикає Партія демократичного відродження
України (ПДВУ) і Соціал-демократична партія України (СДПУ).
До політичних партій соціал-комуністичної орієнтації слід віднести
Соціалістичну і Комуністичну партії України, Союз комуністів України,
Фронт трудящих та Прогресивну соціалістичну партію. Вони
визначають своїми принциповими опонентами націонал-радикалів і
націонал-демократів у питаннях вибору напрямів соціальноекономічного розвитку України й у ставленні до механізмів співпраці з
колишніми республіками СРСР.
Центристські, або прагматичні партії відповідно до вищеозначеної
типології, були також значно представлені у політичній системі України
дев’яностих років. Яскраво вираженої національно-ідеологічної
забарвленості в програмних документах цих партій не спостерігається.
Як правило, їх національна програма зводиться до декларації загальних
демократичних принципів, рівноправ’я усіх людей незалежно від
національності та віросповідання, рівних умов для розвитку мов та
культур усіх народів, які проживають в Україні. Типовими партіями
такої спрямованості були Партія економічного відродження, Партія
зелених України, Партія національно-економічного розвитку України,
Партія “Міжрегіональний блок реформ”, Християнсько-народний союз,
Аграрна партія України тощо. Деякі політичні партії представляли
політичні інтереси вузьких професійних груп або соціальних верств,
наприклад, Партія “Жінки України”, Всеукраїнська партія жіночих
ініціатив, Селянська партія України, Всеукраїнська партія трудящих
тощо. У їх програмних документах питання міжетнічних відносин в
Україні, а, тим більш російське питання взагалі не піднімається.
Отже, можна зробити висновок, що найбільший інтерес для
дослідження російського питання у програмах політичних партій
становлять національно-орієнтовані (радикальні та демократичні) та
соціал-комуністичні партії, як принципові опоненти національноорієнтованих партій.
Скласти уявлення про етнокультурні та соціально-політичні
характеристики й установки росіян України принаймні протягом
дев’яностих років дозволяє аналіз соціологічних досліджень. Найбільш
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ґрунтовною публікацією з цього питання була праця М.І. Білецького і
А.К. Топлиго “Национально-культурные и идеологические ориентации
населения Украины. По данным социологических опросов”1. Цінність
цього дослідження полягає в оригінальній методиці, яку застосували
автори. Ставлячи перед собою мету дослідити соціо-політичні населення
України в цілому, національну належність респондентів вони свідомо не
з’ясовували, даючи можливість самим респондентам визначити свою
етнічну належність. Але в цілому дослідження проводилось у площині
“українці-росіяни”, саме тому респонденти були поділені на такі
етнокультурні групи, як “українці”, “росіяни”, “україноруси” та “інші”.
Територія України була поділена на частини – Правобережжя та
Лівобережжя, регіони – Захід, Центр-Захід, Схід, Схід-Центр, Південь,
та субрегіони – Галичина, Волинь, Буковинсько-Закарпатський, Київ,
Поділля, Київщина, Чернігівсько-Полтавський, промислові області,
Причорномор’я, Крим, Донбас. При цьому автори не приховували, що
“насправді членування України на дві частини проведене по “лінії
Хантингтона”2.
За підсумками цього дослідження соціально-політичні та
етнонаціональні установки тих респондентів, які ідентифікували себе як
росіян, вимальовуються наступним чином. У ході опитування російську
мову для відповідей на запитання обрали 88,8% росіян і лише 3,5% з них
відповідали українською. У різних регіонах частка тих, хто
ідентифікував себе як росіянина, різнилась від 24,3% на Півдні і 16,7%
на Сході, до 2,9% на Заході України. Регіональний розподіл правого і
лівого електорату на виборах 1998 р. виглядав наступним чином: за ліві
партії на Лівобережжі проголосувало від 20,0% до 25,7%, тоді як за праві
партії у цьому регіоні віддали свої голоси від 4,6% до 8,4% виборців. На
Лівобережжі найбільшою популярністю користувалися такі лозунги, як
“За дружбу й партнерство з Росією!” – 59,3%, “За єдину слов’янську
державу!” – 26,5%, а такі лозунги, як “За українську мову й культуру в
усій Україні!” і “За вільний ринок!” у регіоні, де спостерігається
найбільша частка росіян, підтримують 10,5% і 11,8% відповідно.
Конфесійні уподобання на Лівобережжі розподіляються наступним
чином: прибічниками Української Православної Церкви Московського
Патріархату і Російської Православної Церкви визнали себе 13,6% і
28,2% відповідно, а прибічниками Української Автокефальної
Православної Церкви й Української Греко-Католицької Церкви на
Лівобережжі визнали себе відповідно 2,7% і 0,2%. Для порівняння, на
Правобережжі прибічниками Греко-Католицької церкви визнали себе
23,2%, а Автокефальної Православної Церкви – 4,9%. У виборі
спільноти, належність до якої важлива для респондента, більшість
мешканців Правобережжя вказала людей своєї віри, людей своєї
національності, громадян України. На Лівобережжі більше було тих, для
1
Белецкий М.И., Топлыго А.К. Национально-культурные и идеологические ориентации
населения Украины. По данным социологических опросов // Полис. – 1998. – № 4. – С. 7489.
2
Там само. – С. 75.
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кого важлива належність до свого соціального класу, землякам –
мешканцям своєї місцевості й людству в цілому. Про свою належність
до радянського народу на Лівобережжі заявили 12,5%., а на
Правобережжі таких виявилось лише 3,2%.
На питання про бажану державну політику по відношенню до
російської мови відповіді розподілились так: у Західному регіоні взагалі
усунути російську мову з офіційного вжитку пропонують 34,6%
респондентів, а в Південному та Східному регіонах кількість тих, хто
бажає, щоб російська мова отримала статус офіційної або другої
державної складає від 62,7% до 66,4%.
Серед респондентів, які визначили себе росіянами за об’єднання з
Росією й Білоруссю готові були віддати свої голоси 61,6%, за
відновлення СРСР – 51,9%, тоді як відродження української нації
підтримали лише 26,3% респондентів Лівобережжя, а зміцнення
незалежності Української держави – 36,8%. Серед росіян 55,5% виразили
бажання об’єднатись з Росією в одну державу, а 40,7% бажали б бачити
відношення України й Росії незалежними, але дружніми.
Слід також відзначити, що політичні установки росіян західного й
східного регіонів України різняться. Так, росіяни Західних областей
України більш схильні підтримувати зміцнення незалежності України і
відродження української нації, серед них менше прихильників
відновлення СРСР і об’єднання з Росією й Білоруссю. Проте, ці
показники значно різняться між росіянами й українцями.
Усе це дає змогу скласти наступну соціо-політичну картину
політико-ідеологічних уподобань росіян України. У сфері культури
росіяни прагнуть до спілкування переважно російською мовою при
визнанні теоретичного рівноправ’я української й російської мов і
ствердженні, що мова спілкування не має значення. Серед росіян
спостерігається різка антипатія до націоналізму. У сфері зовнішньої
політики – орієнтація на дружбу, але не обов’язково інтеграцію з Росією,
негативне відношення до НАТО та планів євроінтеграції України. У
партійній сфері серед росіян спостерігаються підвищені, але далеко не
абсолютні симпатії до лівих партій. В економіці – недовіра до ринку,
підтримка державної економіки. У релігійно-церковній сфері серед
росіян спостерігається значний вплив Російської Православної Церкви й
Української Православної Церкви Московського Патріархату.
Спираючись на це можна виробити систему прямих та непрямих
критеріїв оцінки програми будь-якої політичної партії на предмет її
відповідності чи невідповідності інтересам росіян України.
До прямих критеріїв слід віднести таки; 1) будь-яке виділення
російського населення в Україні, розглядання росіян окремим пунктом
програмного документа партії; 2) будь-які звинувачення та претензії
історичного, політичного, територіального, культурного характеру, що
висуваються до Росії або росіян; 3) в етномовній політиці, проголошення
української мови єдиною офіційною в Україні й обов’язкове її знання
при призначенні на державні посади; 4) критика СРСР, Російської
імперії та відповідних періодів історії України.
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Непрямими ознаками негативного відношення до росіян слід вважати
ті програмні засади, які йдуть у розріз з політико-ідеологічними
установками росіян в Україні. Це такі ознаки; 1) декларування курсу на
євроінтеграцію слід вважати тим, що йде у розріз з політичними
уподобаннями росіян, оскільки більшість з них прагне до інтеграції
України у СНД та інші Євразійські структури, очолювані звичайно
Росією; 2) будь-яке звинувачення, критика комуністичної ідеології та
проголошення українського націоналізму офіційною державною
ідеологією України, оскільки серед росіян міцні ліві погляди, і навіть ті
росіяни, які не поділяють їх, негативно ставляться до націоналістичних
гасел; 3) заклики до об’єднання всіх християнських конфесій у єдину
українську церкву слід вважати такими, які йдуть у категоричний розріз
з релігійними переконаннями росіян України, оскільки більша їх частина
є прихожанами Української Православної Церкви Московського
патріархату. А об’єднання усіх конфесій має означати злиття в єдину
церкву й Української Православної Церкви Київського патріархату, і
Української Автокефальної Православної Церкви, і Греко-католицької
церкви, а, можливо, також, Римо-католицької церкви та протестантських
конфесій. До всіх з них без винятку УПЦ Московського патріархату, а
значить, і віруючі росіяни відносяться вкрай негативно; 4) декларування
права депортованих народів, і зокрема, кримських татар на повернення
та прагнення сприяти цьому процесу. Оскільки мова йде насамперед про
повернення кримських татар до Криму, то в силу низки об’єктивних
історичних і соціально-політичних обставин це неминуче викликає
негативну реакцію росіян, і перш за все в Криму.
Значення подібної методики бачиться у двох аспектах – практичному
й теоретичному. Практичний аспект полягає в тому, що Україна в
1991 р. отримала незалежність під національно-патріотичними гаслами
українського націоналізму, які етнічні росіяни в основній своїй масі не
сприйняли. Більш того, ці державні гасла, викликали у росіян відверту
антипатію.
Історія
українсько-російського
співіснування
та
етнодемографічна структура розселення росіян в Україні обумовили
потенційну “розірваність” Україні на Схід і Захід. Фактично лише
завдяки спорідненості українського і російського народів, а також
значному прошарку т. зв. “українорусів”, які виступили своєрідним
об’єднуючим та стабілізуючим компонентом українського суспільства,
вдалося уникнути в дев’яностих роках силового сценарію розвитку
подій, із яким зіштовхнулись інші колишні республіки СРСР. Росіяни
розчарувалися більшою мірою у ліберально-демократичних ринкових
реформах, а в зовнішньополітичному плані дотримуються орієнтації на
Росію, яка зберегла в Україні значний економічний і політичний вплив.
Усе це викликає необхідність коригування програм українських
політичних партій з оглядом на такий впливовий політичний фактор, як
етнічні росіяни, які мешкають в Україні. Саме для цього може виявитися
необхідною система критеріїв відповідності чи невідповідності
політичних програм партій, їх проектів та ініціатив прагненням,
переконанням та установкам російської етноменшини.
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Теоретичний аспект запропонованої методики полягає в тому, що
аналогічний принцип виділення ключових етнополітичних позицій та
аналіз програм партій, законодавства, дій уряду, зовнішньополітичних
рішень, тощо можна застосувати для вирішення низки етнополітичних
проблем, пов’язаних не лише з російським етносом.

Козанкевич А.М. (Люблін, Польща)
СТЕРЕОТИП ПОЛЯКА, РОСІЯНИНА І ЄВРЕЯ
У СТУДЕНТІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
У статті досліджуються стереотипи поляка, росіянина та єврея,
якими їх уявляють собі студенти Західної України. Існує три головні
гіпотези образу польського, російського та єврейського народів:
1. Щодо поляків – це позитивні стереотипи, пов’язані з розбудовою
демократії в Україні; 2. Відносно росіян існували найчастіше негативні
стереотипи, через політику, що призвела до винищування української
культури; 3. Щодо євреїв – також негативні стереотипи, перенесені з
радянських часів.
Східна Європа – цікава “лабораторія” для досліджень про стереотипи
й упередження, що дасть змогу пізнати людську природу в умовах
переломних суспільно-політичних і економічних змін1. Це є перехід від
комуністично-тоталітарного устрою до демократії. Радикальні зміни є
явищем дуже рідкісним. Тому важливим є пізнання стереотипів і
упереджень для пошуку нових шляхів співпраці України із Західною
Європою. Найширший і найважливіший елемент цього емпіричного
аналізу складається з трьох основних характеристик меншин, які
проживають в Україні. Аналізуючи їх, можна порівняти стереотипи цих
трьох народів і визначити закономірності.
Шнайдер стверджує, що стереотипи є основними темами суспільної
психології2. Колись стереотипи вважали проявом неправедності в
культурі. За проблеми світу були відповідальні люди, які мали погані
характери або неповноцінний інтелект. Сьогодні стереотипи є тільки
узагальненнями – позитивними або негативними.
У літературі в різний спосіб описано стереотипи. Один із способів
протиставляє дескрипцію еволюції, другий – одиницю групі. За
дескрипційною теорією, стереотипи є описом суспільної групи, що
1
Chlewiński Z. Koncepcja interkulturowych badań stereotypów, uprzedzeń oraz tożsamości
narodowej i religijnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt społeczny. – W:
Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej.
Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996.
2
Schneider D. J. Współczesne badania nad stereotypami: niedokończone zadania. – W: C. N.
Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone. Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 1999.
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асоціюється в семантичній пам’яті з назвою категорії1. Підхід
еволюційний говорить, що крім змісту, стереотипи оцінюють категорію
осіб, представлену в даній схемі2. Описаний стереотип є елементом
досвіду особи в суспільній групі3. Твориться він під дією контактів з
представниками різних груп і є модифікованим через різний
індивідуальний досвід особи. Підхід групово-культурний називає
стереотипи груповим знанням, що є спільним для всього суспільства4.
У дослідженнях використано метод “аналіз дискурсу”, що є одним з
найсучасніших методів дослідження стереотипів. Він дає змогу
респондентам у природних умовах висловлювати власні погляди, оцінки,
аргументи.
Процедура досліджень обіймала проведення дискурсу з трьома
студентами Західної України. Завданням дослідника було поставити
різні запитання, що стосуються стереотипів поляка, росіянина та єврея у
студентів. Питання були розділені на тематичні групи.
Дослідник реєстрував відповіді на касети. Опитування проводилося
українською мовою і тривало в середньому 60-90 хв. Студентів було
поділено на дві гомогенні групи (три жінки і три чоловіки), і дві
гетерогенні групи (дві жінки і один чоловік, два чоловіки й одна жінка).
Всього проведено дискурс із 120 студентами.
Досліджуючи зазначену проблему, слід відзначити, що вона є
частиною ширшого, європейського питання, пов’язаного з поверненням
до Європи держав колишнього Радянського Союзу5. Україна разом з
отриманням
незалежності
проявляє
мовно-релігійно-культурну
відмінність, історичну самостійність. Майбутнє польсько-російськоєврейсько-українських відносин буде залежати великою мірою від того
чи ці нації, не забуваючи про минуле, зможуть звільнитися від тягаря
тоталітарної системи. Результати досліджень зможуть відкрити нам
спосіб бачення цих проблем очима майбутньої інтелігенції України, яка
завтра буде відповідальна за розвиток держави.
Дослідження будуть представлені в трьох тематичних групах:
1. Зміст стереотипів. Йтиметься про основні джерела знань про поляків,
росіян, євреїв, ступінь інтерперсональних відносин та характеристику
меншин, які проживають в Україні. 2. Знання з культури, релігії, історії.
Це – ставлення студентів до проблем: а) внесок меншин в українську
культуру; б) ступінь релігійності поляків, росіян, євреїв; в) історія
1
Stangor Ch., Schaller M. Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. – W: C.
N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone. Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
2
Dovidio, J. F. , Gaertner, S. L. Prejudice, discrimination, and racism: Historical trends and
contemporary approaches. – W: J. F. Dovidio, S. L. Gaertner (red.), Prejudice, discrimination,
and racism. – New York: Academic Press, 1986. – Р. 167-193.
3
Fiske, S. T., Taylor, S. E. Social cognition. – New York: McGraw-Hill, 1991.
4
Gardner, R. C. Stereotypes as comsensual beliefs. – W: M. P. Zanna, J. M. Olson (red.),
The psychology of prejudice: The Ontario Symposium (t. 7, s. 1-31). Hillsdale, NJ: Erlbaum,
1994.
5
Kozak S. W stronę dobrosąsiedzkiej wspólpracy, czyli o Polakach i Ukraińcach. – W:
Biuletyn Południowo-Wschodni. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1997.
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меншин в Україні; г) взаємні кривди. 3. Стереотипи і загроза. Уявимо
ступінь відчуття загрози з боку Польщі, Росії й Ізраїлю відносно
України, а також вплив цих держав на сучасну економічно-господарську
ситуацію в Україні.
Аналізуючи відповіді студентів, подамо джерела інформації про ці
народи. Більше 28% респондентів відповіло що особисті контакти
відіграють найбільшу роль для створення уявлення про росіян, поляків і
євреїв. Студенти, оцінюючи свій рівень знань про ці три нації, сказали,
що найкраще знають росіян – мають з ними найчастіші контакти (45%),
а найменше – єврейську меншину (41%). Щодо поляків, то на основі
однієї групи осіб студенти узагальнюють побачені риси на всю націю.
Описуючи поляків, студенти приписували їм позитивні риси. Цей
показник був найвищий у групі чоловіків – 84,2%. Наголошувалося, що
поляки є найближчими для українців з усіх трьох націй. Є гостинні,
добрі, солідарні. Поляки толерантні, витривалі, інколи педантичні.
Звертають велику увагу на себе, на виховання своїх дітей, з тим, щоб
вони любили свою сім’ю, державу, землю.
Зверталась увага на зміну менталітету поляків: колись
ототожнювали нас з росіянами або з русифікованими поляками, тепер
бачать, що ми є іншою нацією. Тому маємо більш позитивний образ
поляків, ніж росіян. Польща є для нас тепер противагою комуністичної
системи Росії. Маємо наближатися до Польщі, бо вона ближче до
Західної Європи.
Близько 27% вказало і на їхні негативні риси. Зазначалася різниця
між поляками в Україні та Польщі. У Польщі, на думку студентів,
негативно ставляться до українців. Для поляків характерний шовінізм,
вони зневажають своїх східних сусідів, не рахуються з нашими
поглядами, вважають, що нас ніколи не існувало. Дивляться на нас
зверхньо, насміхаються з нас, вороже ставляться, можливо, тому, що
багато українців їздить до Польщі на заробітки.
Поглянемо тепер на феномен росіян, якими їх бачать українські
студенти. Більшість опитуваних (78%) звернула увагу на особисті та
загальні риси. Наголошувалося вміння допомагати один одному,
веселість, щирість, гостинність. На першому плані були вислови, що
свідчили про велич цієї нації. Вважають себе за народ більше
об’єднаний і сильніший. Студенти говорили також про їхнє вміння
спілкуватися – упевненість, відсутність комплексів, мудрість і
інтелігентність, широку російську душу. Відкритість і емоційність
доповнювали стереотип росіян в очах українських студентів.
22% студентів бачать росіян як людей гордих, упертих, підступних,
грубих у поведінці й агресивних на роботі. Описували їх як шовіністів,
людей влади, агресорів і імперіалістів. Опитувані висловлювали страх
супроти них. Часто називали їх москалями, людьми Азії, Далекого
Сходу. Наголошувалося, що росіяни трактують Україну як частину, що
належить Росії, а українців вважають другосортною нацією. Природною
реакцією української молоді є приписування недавнім своїм
завойовникам чимало негативних рис. Студенти часто згадували
символи: ведмедя, пляшку горілки й ікру. Ці символи пояснювали як
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знак сили, непокори, розпусти, відсутності пошани до жінок і
алкоголізму. Одночасно варто побачити, що в стереотипах є багато
правди і відповідного аналізу, яких слід остерігатися в майбутньому.
Продовжуючи тему, опитувані сказали, що відносини з
представниками Ізраїлю є поверхові і випадкові (41%). Основним
джерелом інформації є ЗМІ та думки їхніх батьків. Студенти
характеризували євреїв у категоріях позитивних рис особистості і рис
загальних. На думку опитуваних характерними рисами євреїв є,
передусім, їхня солідарність, уміння допомагати один одному,
вибраність Богом. Вони дбають один про одного в тяжких обставинах,
завдяки чому залишилися єдиною нацією, хоч і розпорошені по цілому
світі.
Більшість молоді відповіла, що може розпізнати єврея з Ізраїлю: за
інтуїцією їх розпізнаю – мають темне обличчя, прямі носи, кучеряве
волосся. Носять чорні бороди і довгі гарні пальта та ярмулки. Є дуже
задбані і багато одягнені. Студенти дійшли також висновку, що
феноменом євреїв є їхній спосіб спілкування. Активність розмови,
інтонація, акцент, особлива вимова звуків “ш”, “р”, “т”, часті паузи
однозначно вказують на єврейське походження.
Для 22% опитуваних характерною рисою євреїв є їхня поведінка.
Представники цієї нації дуже дбають про свої манери, культуру
поведінки, наголошують на свою мудрість і освіту.
Існує тенденція до узагальнювання рис, притаманних деяким
представникам на всю націю. Хоча опитувані описали свій рівень
знайомства з єврейською меншиною як низький, часто творять багату
картину народу, пов’язану з сильною дефаворизацією чужих і нахилом
до творення спрощених категорій1. Основні помилки, що виникають із
суб’єктивних переконань студентів, ведуть до: 1. Ілюзорного
співпадання, що полягає в неправильному переконанні про те, що
загальна позитивна інформація про якусь групу створює подібні погляди
і є оцінкою цілої групи. З другого боку, про осіб, яких менше знаємо,
формулюємо негативні думки. 2. “Явище соло” показує, що одиниця, яка
належить до групи меншості, якщо появиться САМА в іншій групі
(наприклад, єврей серед українців в Україні), то її вплив на процеси в
групі (культурні, політичні, суспільні) оцінюється краще порівняно з
впливом цієї самої особи в своїй групі або в мішаній групі.
Наступною темою, яку описували студенти, була професійна
активність меншин. З трьох запропонованих функцій полякам, як і
євреям найчастіше приписувалося вміння торгувати (полякам – 39%,
євреям – 48%). Студенти вважають, що керувати науковим інститутом
можуть: поляки (35%), євреї (42%) і росіяни (22%).
Ототожнення поляків із торгівлею студенти аргументували:
1. Економічним розвитком Польщі (створенням низки нових банків і
підприємств); 2. Заробітчанством українців у Польщі, а в минулому –
1
Jarymowicz M. Studia nad spostrzeganiem relacji Ja-Inni: tożsamość-indywiduacyjna,
przynależność. – Wrocław: Ossolineum, 1988.
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гендлюванням поляків в Україні; 3. Продаж на українському ринку
польських продуктів.
Талант до гендлювання в євреїв студенти пояснювали такими
причинами: 1. Історичними. Їм заборонялося торгувати землею і
займатися ремеслами, тому залишалася торгівля, і цього вони навчилися
найкраще; 2. Особистими рисами. Такі риси як ощадність,
інтелігентність, розсудливість, мудрість допомагають у бізнесі;
3. Генетикою. Це вроджений талант до примноження грошей тощо.
Далі студенти мали відповісти, чого вони хотіли б навчитися у своїх
сусідів. Феноменом є той факт, що молодь однаково ставилася до росіян
і євреїв. Так чоловіки наголошували на почутті гідності, патріотизму,
націоналізму тощо. Жінки хотіли б навчитися від цієї нації: відкритості,
впевненості у висловлюванні своїх поглядів, оцінювання самих себе,
поваги. Наголошувалося також на підвищенні рівня освіти, науки,
культури та релігійності.
Від росіян студенти хочуть навчитися щирості, доброти, правдивості,
простоти в ставленні до інших, відкритості в спілкуванні. Цінують
російську тверду волю, прагнення за всяку ціну мати свою державу і
зміцнювати її.
47 % молоді вбачають у євреїв інтелектуальні здібності (життєва
мудрість, широке поле бачення проблем, швидкість спостереження,
здібність досягнення успіхів, старанність у науці), солідарність і вміння
творити спільноту. Рисою, яку хочуть наслідувати опитувані, є народна
й індивідуальна тотожність. Наголошують, що український народ зможе
тоді розвиватися, коли зрозуміє потребу створення своєї держави.
Мусимо, як і євреї дбати про свою батьківщину, сім’ю і релігію – це має
бути наш спосіб життя.
Знання з культури, релігії і історії. Молодь вказувала про вплив цих
націй на українську культуру. Більше 33% опитуваних оцінило вплив
західних сусідів негативно. Аналогічно – негативно молодь поставилася
і до дій Росії – 55,3%. Цей результат підтверджує роль стереотипів у
творенні державної тотожності1. Студенти, які негативно ставилися до
поляків і росіян, показували свою лояльність до свого народу. Слід
також наголосити, що стереотипи, як і всі інші узагальнення, можуть
бути правдиві і фальшиві, незмінні і гнучкі. Аналізуючи відповіді
студентів, бачимо, що більшість із них вважає свої враження про
поляків, росіян і євреїв правдивими. Психологи повинні поставитися до
такої інформації серйозно.
Представляючи думки опитуваних на згадану вище тему, студенти
порівнювали негативний вплив Польщі й Росії. Молодь наголошувала на
полонізації, нав’язуванні римо-католицизму, знищенні православних
церков, забороні вживання української мови та введенні польської
культури, звичаїв і мови.

1
Berting J., Villain-Gandossi Ch. Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach
narodowych: podejście interdyscyplinarne. – W: T. Wallas (red.). Narody i stereotypy. Kraków:
Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995.
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Студенти (55,3%) пригадували негативні факти з українськоросійської історії, що свідчили про постійну русифікацію, офіційну
заборону вживання української мови, масове винищення інтелігенції,
засилання до Сибіру. Росіян звинувачували в руйнуванні і спотворенні
української культури, історії і релігії. Наслідки, на думку молоді, можна
побачити й сьогодні. Близько 50% українців (на Східній Україні)
розмовлять російською, більшість видавництв видає літературу
виключно російською, більшість телепрограм є також російськими.
Молодь вражає той факт, що голодомори в Україні 20-х, 30-х років
ХХ ст. були насправді геноцидом українського народу, але цілий світ
про це нічого не знав або не хотів знати.
Близько 30% опитуваних про вплив євреїв на українську культуру
відповіли, що не бачать жодного впливу з їхнього боку. Молодь
аргументувала свою відповідь тим, що в Україні дуже малий відсоток
цієї нації. Майже 26% студентів формулювали свої відповіді загально і
фрагментарно.
Наступною темою дискурсу була оцінка релігійності меншин. Серед
трьох меншин релігійність поляків студенти назвали найвищою – 71%.
Називали найчастіше три факти, що свідчать про пріоритет у
релігійності поляків: 1. Іван Павло ІІ є поляком і єднає всіх співгромадян
навколо церкви; 2. У Польщі є хороші релігійні теле- і радіо програми,
які слухають не тільки старші люди, а й молодь; 3. Існує договір між
Церквою і державою. Відносно росіян, 55% опитуваних вважають їх
атеїстами. На думку студентів, це наслідок комуністичної політики.
Наголошено, що Церква була знищена через підпорядкування її державі.
На другому місці по релігійності – євреї (65,5%). Аргументами були: 1.
Суворе дотримання усіх релігійних законів. 2. Святкування свят.
Також перевірено знання студентів з історії меншин. Першим етапом
був опис історії поляків, росіян і євреїв в Україні, другим – оцінка кривд,
завданих цим націям, останнім – опис кривд, завданих цими народами.
Щодо поляків, то 59,4% молоді аналізували події 1569 року –
Польсько-Литовську унію, загарбання українських земель та заселення
їх поляками, полонізацію української шляхти, переселення українців під
час операції “Вісла” в 1946. 51% опитаних дійшла висновку, що Україна
у відносинах з Росією є постраждалою стороною. Оскільки, вона
підпорядковувалася, Росії або Польщі, українці не могли пригнічувати
інші нації.
Про стереотип євреїв у свідомості українців свідчать думки студентів
щодо українсько-єврейської історії. На питання, коли євреї поселилися в
Україні, більшість відповіла: євреї розпорошені по всьому світі і тому є
також в Україні. На думку автора, більшість студентів не володіє
знаннями про єврейську меншину достатньою мірою і це є чинником
упередженого ставлення до цього народу.
На питання “Чи хотіли б євреї панувати над світом?” більшість
(60,9%) опитуваних відповіла ствердно. Вони хочуть панувати і
панують, але спокійно і тихо, на відміну від крикливої Росії.
Щодо українсько-російських відносин, то більше як 73% опитуваних
відповіли, що Росія прагне панувати над світом, а особливо над
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державами колишнього Радянського Союзу. Стільки ж опитуваних
вважають, що існує реальна загроза з боку Росії відносно України.
Відносно Польщі більшість студентів однозначно сказала, що ця
держава не претендує до панування над світом, а тим більше над
Україною – 84%. Основні аргументи були такими: 1. Поляки за своєю
природою мирні та гуманні. 2. Польща вступила до НАТО,
Європейського Союзу та дбає про добрий статус своєї держави.
3. Польща була першою державою, яка офіційно визнала незалежність
України та заявила що не має жодних територіальних претензій.
Ці дослідження не відтворюють об’єктивної картини стереотипів цих
трьох народів. Застосована процедура аналізу дискусії дала змогу
отримати відповіді в ситуаціях, наближених до природних. Аналізуючи
стереотипи поляка, росіянина чи єврея, бачимо, що найбільш критично
молодь ставиться до росіян, та особливо прихильно – до поляків.
Результат цей пов’язаний з українсько-російсько-польською історією та
з концепцією Української держави у майбутньому.
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УКРАЇНОЗНАВЧІ ЦЕНТРИ

Лучканин С.М. (Київ)
УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ
В УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БАБЕША-БОЛЯЙ
МІСТА КЛУЖ-НАПОКА (РУМУНІЯ)
У статті досліджуются українські студії в університеті імені
Бабеша-Боляй міста Клуж-Напока (Румунія). Автор переконаний, що
розвиток українознавчих студій у Румунії буде сприяти зближенню та
взаєморозумінню українського й румунського народів.
Давнє румунське місто Клуж-Напока бере свої початки з ІІ ст. н.е.,
коли римський імператор Траян після двох переможних воєн з
войовничими даками приєднав землі сучасної Трансільванії до Римської
імперії, створивши провінцію Дакія. Під назвою Клуж місто вперше
фіксується 1275 р., а 12 травня 1581 р. у ньому засновано
університетський коледж з трьома факультетами – теологічним,
філософським і юридичним. Румунський університет було відкрито 3
листопада 1919 р., після возз’єднання Трансільванії з Румунією 1 грудня
1918 р. (“Велике возз’єднання”, “Marea Unire”, нині в Румунії 1 грудня
щороку відзначають як Національне свято). До 1948 р. він називався
іменем короля Фердінанда, а після насильницької ліквідації монархії в
Румунії 30 грудня 1947 р. отримав назву імені двох визначних учених –
румунського математика Віктора Бабеша та угорського вченого Яноша
Боляя. Зараз у складі Клузького університету імені Бабеша-Боляя
функціонує 18 факультетів, серед яких філологічний (facultatea de litere),
де з 1999 р. як перша спеціальність вивчається й українська мова і
література. Мені особливо приємно писати про розвиток українських
студій у Клужі ще й тому, що протягом березня-травня 2003 р. мені
пощастило стажуватися на філологічному факультеті Клузького
університету імені Бабеша-Боляй, що й дало можливість ґрунтовно
ознайомитися з українською філологією в цьому старовинному
мальовничому румунському місті.
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Місто Клуж-Напока (так воно офіційно називається з 1974 р.)
розташоване у центрі історичної провінції Трансільванія, до якої входить
і Мараморощина (Північно-Західна Румунія), де здавна проживала
значна українська національна меншина. “Друга світова війна ще не
закінчилася, як українці Мараморощини були охоплені загальним
історичним процесом оновлення та розвитку. До того вони жили в цьому
просторі впродовж багатьох віків майже в повній ізоляції та відсталості
лише на основі своїх культурних традицій і звичаїв. Початок історичних
змін та модернізації суспільного й особистого життя українців цього
регіону було безпосередньо пов’язане із заснуванням Українського
ліцею в Сігеті (сучасне румунське місто Сігету-Мармацієй на кордоні з
Україною – С.Л.) 1945 року і, кількома роками пізніше, Українського
педучилища”1. Однак як відомо, в часи правління Ніколає Чаушеску
(1965-1989) й офіційної доктрини румунського “націонал-комунізму”
діяльність національних меншин Румунії утискувалася, не оминула ця
доля й етнічних українців, коли Український ліцей у Сігеті було закрито,
а викладання української філології в Бухарестському університеті, яке
хоча й не припинялося, набуло дещо елітарного характеру.
Нові умови розвитку для української діаспори (як і для інших
національних меншин – угорської, німецької, єврейської та ін.) у Румунії
з’явилися після Грудневої революції 1989 р., що зняла обмеження для
розвитку мов і культур національних спільнот Румунії, 1997 р. знову
було відновлено Український ліцей у місті Сігету-Мармацієй, в
урочистому відкритті якого взяв участь тодішній Президент Румунії
Еміл Константінеску. Пережила справжній розквіт Українська
православна церква на Мараморощині, помітного імпульсу для розвитку
отримала й тамтешня Українська греко-католицька церква. Слід
зазначити, що поряд із національним пробудженням постали й негативні
чинники, пов’язані з економічними труднощами, які так само переживає
економіка Румунії перехідного періоду (як і українська економіка).
Відділення україністики Бухарестського університету, попри свою
потужну наукову традицію, не могло задовольняти всі потреби
української національної меншини Румунії, а особливо вихідців із сіл
далекої Мараморощини (Верхня Рона, Кривий, Поєнілє де суб Мунте
тощо), яким уже й до Бухареста діставатися стало дещо проблематично
через дорожнечу залізничного сполучення в Румунії. В цих умовах для
можливості вивчення рідної мови представниками, передусім,
українського населення Мараморощини (а також і Сучавського повіту)
з’явилася нагальна потреба заснування відділення української мови й
літератури в давньому славетному Клузькому університеті імені БабешаБоляя, що й було здійснене за сприяння ректорату університету, та
завдяки титанічним зусиллям заслуженого професора Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктора honoris
causa Клузького університету нашого незабутнього “українця з
1
Семенюк І. “Рідне слово” – новий крок на шляху самоутвердження української
інтелігенції Мараморощини // Рідне слово. Видання Культурного Товариства “РумуніяУкраїна”, 2004. – Ч. 1. – С. 1.
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румунським серцем” Станіслава Володимировича Семчинського (19311999), який за два місяці до свого відходу у вічність на запрошення
тодішнього Президента Румунії Еміля Константінеску здійснив візит до
Румунії й узяв участь у відкритті кафедри україністики університету
міста Клужа. Варто також відзначити, що поява українських студій в
університеті міста Клуж-Напока стала можливою і завдяки
подвижницькій діяльності Івана Семенюка – віце-президента Товариства
“Румунія-Україна”, університетського конференціара, доктора філософії,
який доклав і продовжує докладати чимало сил і зусиль для
забезпечення функціонування цього відділення. Заснування відділення
україністики в місті Клуж-Напока стало можливим ще й тому, що в
Клужі віднедавна функціонує Культурне товариство “Румунія-Україна”
(єдине в Румунії з такою назвою, в Бухаресті його немає; доречно
зауважити, що в Києві ще з 1952 р. існує Товариство “Україна-Румунія”,
яким тривалий час опікувався С.В.Семчинський, а зараз ним кермує
визначний український письменник, перекладач із румунської Михайло
Ткач.
Отже, з вересня 1999 р. на філологічному факультеті Клузького
університету в межах кафедри слов’янської філології існує й відділення
української мови й літератури, на яке щорічно набирають на основі
бюджету до 10 студентів. Українська мова й література студентами
вивчається як перший фах, як другу спеціальність вони опановують
румунську або іноземну (переважно англійську) філологію. Практично
всі студенти українського відділення є представниками української
національної меншини з Мараморощини, переважно із сіл з численним
українським населенням. Термін навчання – чотири роки (так скрізь на
філологічному факультеті Клузького університету), протягом цього часу
студентам читаються як обов’язкові, так і дисципліни вільного вибору.
Обов’язковими предметами для студентів українського відділення є
наступні (тут і надалі ми використовуємо навчальний план спеціальності
“українська мова і література” філологічного факультету Клузького
університету імені Бабеша-Боляя, люб’язно наданий нам проф. Іваном
Семенюком): перший курс, семестр перший: “Вступ до мовознавства”,
“Прикладна інформатика”, “Сучасна українська літературна мова.
Фонетика”, “Практичний курс сучасної української розмовної
літературної мови”, “Українська культура і цивілізація” (щось на зразок
лінгвокраїнознавства України), “Палеографія і старослов’янська мова”,
“Давня українська література”; перший курс, семестр другий: “Теорія
літератури”, “Сучасна українська літературна мова. Лексика і
фразеологія”, “Практичний курс сучасної української розмовної
літературної мови”, “Палеографія і старослов’янська мова”
(продовження дисципліни), “Давня українська література”; другий курс,
семестр перший: “Порівняльна література (антична)” (на зразок нашої
“Історії зарубіжної літератури”, тільки в більшому компаративному
плані), “Сучасна українська літературна мова. Морфологія”,
“Практичний курс сучасної української розмовної літературної мови”,
“Практичний курс перекладу”, “Історія української літератури першої
половини ХІХ ст.”; другий курс, семестр другий: ”Загальне
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мовознавство”, “Порівняльна література. Література епохи середніх віків
і Відродження”, “Сучасна українська літературна мова. Морфологія”,
“Практичний курс сучасної української розмовної літературної мови”,
“Практичний курс перекладу”, “Українська література другої половини
ХІХ ст.”; третій курс, семестр перший: “Сучасна українська
літературна мова. Синтаксис”, “Практичний синтаксис сучасної
української мови”, “Практичний курс перекладу”, “Українська
література початку ХХ ст.”; третій курс, семестр другий: “Порівняльна
література (європейська література ХVII-XIX ст.)”, “Сучасна українська
літературна мова. Синтаксис”, “Історія української мови”, “Практична
стилістика української мови”, “Українська література 1920-1930-х рр.”;
четвертий курс, семестр перший: “Порівняльна література ХХ ст.”,
“Естетика (антична естетика)”, “Порівняльна граматика слов’янських
мов”, “Практичний курс розмовної української мови”, “Українська
література другої половини ХХ ст.”; четвертий курс, семестр другий:
“Естетика (нова й новітня естетика)”, “Порівняльна граматика
слов’янських мов”, “Практична граматика української мови”, “Сучасна
українська література”. Серед дисциплін вільного вибору студента є
такі: другий курс (перший і другий семестри): “Ономастика”, “Загальна й
експериментальна фонетика”, “Латинська мова”; третій курс:
“Контрастивна лінгвістика”, “Теорія тексту”, один зі спецкурсів з мови
або з літератури (їх назви варіюються), “Прикладна стилістика”;
четвертий курс: “Семіотика”, “Сучасна риторика”, “Теоретичне
мовознавство”, “Мовні контакти”, “Дисидентська література”,
“Східнослов’яно-східнороманські мовні контакти”. Завершується
навчальний процес написанням студентами дипломної роботи, при
цьому відзначимо, що серед тем студентських дипломних робіт
переважають дослідження, присвячені звичаям і традиціям українського
населення Мараморощини (як-от “Весільний обряд українського
населення Мараморощини”, “Церковні традиції українського населення
Мараморощини”,
“Особливості
говірок
українських
сіл
Мараморощини”, “Старослов’янізми в українському мовленні селян
Мараморощини” і под.) Ще раз підкреслимо, що окрім вищезазначених
дисциплін студенти-україністи вивчають і другу мову та літературу.
До викладання української мови і літератури в Клузькому
університеті залучаються й викладачі з вузів України. Так, з 2003 р. у
Клужі працює доцент кафедри української мови Ужгородського
національного університету Михайло Кондор.
Культурному Товариству “Румунія-Україна” вдалося 2004 р. видати
кілька примірників газети “Рідне слово”. Завдяки зусиллям Івана
Семенка щопонеділка існує 15-хвилинна радіопрограма українською
мовою на радіо Клуж-Напока. Студенти українського відділення
проводять вечори, присвячені творчості класиків української і
румунської літератур, сприяють румуно-українському культурному
єднанню, популяризуючи представників українського красного
письменства румунською, а геніїв румунської літератури – українською
мовою. Час від часу відбуваються наукові конференції, особлива увага,
безумовно, звернута на творчість українських письменників, що
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народилися в Румунії, передусім на Ольгу Кобилянську. До речі,
говорячи про дослідження творчості Ольги Юліанівни Кобилянської
літературознавцями Румунії і про переклади її творів (передусім “Землі”)
румунською мовою слід відразу наголосити, що популярність
письменниці, яка “зійшла з Карпатських вершин на буковинські доли”
(Ф.П.Погребенник) у Румунії зумовлюється як органічним поєднанням в
її творах різночасових культурних пластів, великих надбань зарубіжних
літератур і національної культурної традиції, так і, передусім, тим, що
коріння письменниці – у румунській частині Карпат (“у глибині гір
Карпатських”), де в невеличкому містечку Гура-Гуморулуй (рум. Gura
Humorului) серед чарівної природи побачила світ майбутня
письменниця. У своїй “Автобіографії” (1903) вона зазначала: “Прекрасна
і сильна, дико-романтична природа моєї батьківщини стала яким-то
світом моїм, котрий голубив і годував заразом голодну душу мою”1.
Саме “румунські коріння” О.Кобилянської, перебування письменниці в
румунському оточенні, яке позначилося на її творах (таких як “Земля”,
“Вовчиця”, “За готар” та ін., переважно на сільську тематику)
вкрапленнями лексики румунського походження, що відома переважно й
покутсько-буковинським говіркам галицько-буковинської групи говорів
південно-західного наріччя сучасної української мови, найбільше й
привертають увагу студентів-україністів Клузького університету, які
разом із викладачами організували 12 грудня 2003 р. науковий
симпозіум, присвячений 140-річчю з дня народження “буковинської
орлиці”. Ця подія пройшла в надзвичайно теплій атмосфері, студенти
згадували моменти з життя письменниці, декламували вірші, написані на
її честь, співали українські й румунські народні пісні. А 14 листопада
2003 р. у рідному місті Ольги Кобилянської – Гура Гуморулуй – було
урочисто відкрито погруддя письменниці, що справді стало виявом
любові й шани румунського народу до українського народу.
Серед проблем, що стоять перед відділенням україністики Клузького
університету, хотілося б назвати катастрофічну нестачу навчальних
посібників, майже цілковиту відсутність нової літератури (хоча й
С.В.Семчинський посприяв становленню бібліотечної бази відділення,
однак її не вистачає), обмеженість зв’язків з Україною (через економічні
труднації), майже цілковиту відсутність періодичної преси з України.
Однак хочеться вірити, що відділення української мови й літератури
філологічного факультету Клузького університету імені Бабеша-Боляя
попри всі складнощі й негаразди займе гідне місце в поширенні й
розвитку української школи, церкви та культури в Румунії, сприятиме
зближенню і взаєморозумінню українського й румунського народів,
їхньому духовному єднанню на основі життєдайності правдивого
рідного слова.
1

Кобилянська Ольга. Твори в 3-х т. (1911-1941). – К., 1956. – Т. 3. – С. 548.
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Єлісовенко Ю.П. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ
Рецензія книжки
Юрій Руденко. Основи сучасного українського виховання. –
К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – 328 с.
Плекання особистості, підростаючих поколінь – складне,
багатогранне і глибине явище національного життя. Саме виховання
покликане продовжувати в віках буття нації, готувати дітей до розвитку
в майбутньому її культури, духовності й державності.
У незалежній Україні надто мало дослідників, які на рівні сучасних
суспільних національно-державницьких потреб розв’язують важливі
проблеми виховання дітей та молоді. Не є таємницею, що нинішнє
виховання, як і вся педагогічна наука, перебуває в глибокій системній
кризі. Тому цілком закономірно виникає не риторичне запитання – чи
накреслює рецензована мною робота Юрія Руденка вихід із цієї кризи?
Аналіз книжки показує, що автор обрав, на нашу думку, продуктивні
шляхи і засоби розв’язання наболілих проблем виховання дітей і
юнацтва. Вже зовнішнє оформлення цього педагогічного бестселера,
насамперед титульної сторінки, свідчить про те, що процес виховання
має ґрунтуватися на міцних вітчизняних традиціях, вищих здобутках
української культури, науки та духовності. Це ті найвищі цінності
рідного народу, які в попередні століття заборонялися чужими й
ворожими політичними режимами, ідеологіями та педагогікою, що
повністю від них залежала, тому не була суто науковою. На титульній
сторінці зображена підбірка книжок із назвами “Українознавство”,
“Народна педагогіка”, “Українська педагогіка”, “Козацька педагогіка”,
“Національне виховання”. Милуючись теплим і приємним кольоровим
оформленням книжки, зображеннями українського рушника з
візерунками національного орнаменту, червоними кетягами калини,
педагоги роблять слушний і правильний висновок: реалізація в сім’ї,
навчально-виховних закладах (далі НВЗ) систем педагогічних знань,
сконцентрованих у щойно названих фундаментальних термінах-назвах,
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неодмінно дасть високі успіхи у вихованні підростаючих поколінь
українців. Продуманою є структура рецензованого посібника. Він
складається з восьми розділів. Знаменно, що 10 – 12 років тому майже
всі назви розділів, не говорячи вже про їх зміст, було неможливо навіть
уявити, бо вони на той час аж ніяк не вписувалися в радянську і
пострадянську педагогіку. Ось деякі з розділів: “З історії національного
виховання”, “Виховний потенціал давньоукраїнської міфології”,
“Символіка українського народу і виховання особистості”, “Основи
сучасного козацько-лицарського виховання”, “Ідеологія українського
народу і національне виховання” та ін.
У книжці висвітлюються науково-теоретичні засади, духовні цінності
сучасного українського виховання. Автор наголошує на тому, що
високоефективними засобами виховання є лише ті, які вміщують у собі
зміст національної ментальності, психології, характеру і світогляду,
моралі, способу мислення українського народу. Такими основними
засобами є рідна мова, народна педагогіка, міфологія, фольклор,
символіка, козацько-лицарські традиції виховання, цінності трипільської
культури, духовності язичницької і християнської доби розвитку
українського народу, його мистецтво, вищі культурні й наукові здобутки
інших народів.
Як і в інших своїх працях, Ю.Руденко в цій книжці розкриває високу
ефективність українознавчих підходів до виховання. Фактично в
кожному розділі автор з’ясовує потужний виховний потенціал
українознавства, його фундаментальні ідеї, що складають методологію
та стратегію розвитку нашої культури й духовності, націєтворення і
державотворення. Розкриваються виховні цінності концепцій, програм,
монографій і підручників, які написали академік П.Кононенко,
С.Наливайко, П.Масляк, А.Мокренко, В.Сніжко, Т.Усатенко та інші
працівники НДІ українознавства МОН України. В книжці
обґрунтовується необхідність вивчення українознавства в усіх НВЗ
нашої держави (с. 25 – 31, 34 та ін.).
Суспільну значущість, оригінальність рецензованої праці складає те,
що автор уперше в педагогічній науці досліджує невичерпні виховні
можливості давньоукраїнської міфології. Її засобами наші предки
виховували підростаючі покоління ще за кілька тисяч років до нашої
ери. Посилаючись на результати наукових пошуків В.Гнатюка,
Я.Головацького, І.Огієнка, С.Плачинди та інших відомих дослідників,
Ю.Руденко з’ясовує пізнавально-виховне значення персонажів міфівбогів – Сварога, Дажбога, Велеса (Волоса), Купайла, Перуна, Ярила,
богинь Берегині, Живи, Лади, Слави та ін. Міфи про наших далеких
пращурів, антів і сарматів, скіфів і укрів, про плем’я добричів, витязіввелетів Гука, Тура і Чура є вічно живими джерелами виховання в
української молоді людяності і працьовитості, доброти і чуйності,
звитяги і героїзму, шляхетності й патріотизму та багатьох інших якостей
лицарської моралі. Автор утверджує думку: давньоукраїнська міфологія,
фольклор, символіка – дорогоцінні джерела пізнання коренів,
першовитоків нашої національної самобутності, тому необхідно,
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тримаючи високий статус цих потужних засобів виховання, постійно
приділяти їм увагу.
Ю.Руденко переконливо доводить, що в процесі виховання потрібно
постійно, а не вряди-годи, застосовувати засоби романтики і символіки,
викликати подив, високе піднесення дітей, розкривати велич подвигу,
героїзму наших славних попередників. Особливо багатими на такі
виховні цінності є традиції козацько-лицарського виховання. Серед
педагогів України в сучасних умовах Ю.Руденко першим дослідив
високі цінності освітньо-виховної діяльності козацтва в цілісному вияві:
обґрунтував її системність, цілі і завдання, принципи і засоби, шляхи
творчого застосування в сім’ї і школі в наш час. У книжці автор
поглиблює розробку козацької педагогіки як вищого вияву української
народної педагогіки. На багатьох фактах і прикладах показано, що
козацька педагогіка, ввібравши в себе кращі наукові ідеї, духовні
цінності, стала в сучасних умовах перспективним і оригінальним
напрямом розвою педагогічної теорії і практики.
Важливо, що весь зміст книжки пронизує ідея: педагог має так
організовувати навчання і виховання, щоб кожну дитину, починаючи з
раннього віку, надихали високі, шляхетні, вічні цінності, якими є
виховні ідеали людей – патріотів України Я.Мудрого, Б.Хмельницького,
І.Богуна, І.Мазепи, П.Орлика, М.Грушевського, В.Вернадського,
С.Петлюри та ін. Треба домогтися разом із батьками, працівниками
дитсадків, щоб “із найбільш раннього віку діти знали своїх національних
героїв і могли влюбитися в них” (філософ І.Ільїн). У зв’язку з цим
кожному педагогу необхідно реалізувати, наприклад, таке положення
автора: “Пізнання і впровадження національних основ виховання
вимагають від усіх – і педагогів, і вихованців вважати непохибним
орієнтиром у плеканні культури, духовності особистості ш е в ч е н к і в
с ь к и й т и п л ю д и н и я к в и щ и й і д е а л нашого народу, ідеал
людини-патріота, людини-лицаря” (с. 4.).
Вплив на емоції, виховання моральних якостей учнів, їхньої любові
до України-Батьківщини автор вважає пріоритетними завданнями
кожного педагога. Одним з найважливіших шляхів розв’язання таких
завдань є надання відповідної емоційної забарвленості, моральної оцінки
знанням, а всьому процесу навчання – морально-сутнісного характеру.
Як пише автор, без цього школа – не школа, а “вертеп розбійників”
(М. Корф).
Аналіз книжки свідчить про те, що в нашій нпуці нагромаджується
цінний досвід за допомогою знань пробуджувати і формувати високі
цінності моралі, культури, духовності, створювати умови для виховання
людини-творця. Автор має глибоку рацію в тому, що творчі вміння дітей
найкраще пробуджуються і розвиваються засобами рідної міфології,
фольклору, народного мистецтва. У такому твердженні немає жодного
перебільшення.
Розділ восьмий рецензованої книжки “Ідеологія українського народу
і національне виховання” відзначається чи не найбільшою
оригінальністю, суспільною вартістю. Тут автор переконливо доводить,
що ідейна система українців зароджувалася і поглиблювалася впродовж
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століть і тисячоліть. Наша система ідей виникла разом і одночасно з
іншими етнічними системами знань, цінностей: народною філософією,
народною дипломатією, народною медициною та ін. Українці виробили
історично зумовлену власну ідейну систему, тобто ідеологію. Виховання
має бути спрямоване на те, щоб національна ідеологія проймала всю
морально-духовну сферу особистості, її свідомість і практичну
діяльність, поведінку, цементувала все багатогранне духовне,
державницьке життя нашого народу, захищала його націоналдьні
інтереси, спростовувала чужі, ворожі ідеї, теорії. Вона покликана
зберігати і поглиблювати національне “Я”, тобто “самосутність”,
“окремішність”, національну своєрідність, творчу індивідуальність і
неповторність українського народу.
Звичайно, ця книжка ще не дає вичерпної відповіді про багатства
засобів українського виховання. Нерідко автор накреслює лише загальні
шляхи виховання в учнів характеру, світогляду, морально-ідейної
спрямованості особистості. У якому співвідношенні перебувають
поняття “мета виховання” і “високі ідеали”? Які є основні шляхи
громадянського виховання молоді? Звичайно автор не ставив своїм
прямим завданням з’ясувати ці і близькі їм проблеми виховання. Нам
відомо, що Ю.Руденко готує до друку другу частину цієї праці.
Побажаємо ж йому успіхів у здійсненні таких творчих планів, украй
необхідних задля виходу з сучасної кризи в національному вихованні.
Книжка розрахована на широке коло громадськості: вчителів,
вихователів, керівників НВЗ, науковців, викладачів і студентів вищих
закладів освіти, батьків. Насамкінець, додам, що вона буде не лише
корисною, а й украй необхідною всім тим, хто вважає себе причетним до
виховання українського громадянина.
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