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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.
Цілком закономірно, що перед києвичами християнство постало як у
його внутрішній суголосності, так і в дисгармонії.
В українських дослідженнях та дисгармонія була помічена ще
первосвящениками митрополитом ХІІ ст. Іларіоном, а згодом
П.Могилою, І.Огієнком (митрополитом Іларіоном), В.Липківським,
пізніше Володимиром (Романюком), Мстиславом (Скрипником) і
Й.Сліпим, нині бачиться в шеститомному виданні проповідей патріарха
Філарета (Денисенка) й у працях А.Річинського («Проблеми української
релігійної свідомості», Т., 2002), І.Шевціва («Християнська Україна»,
К., 2003), авторів видання «Історія релігії в Україні» (К.-Д., 2003, за ред.
А.Колодного) і багато інших. При певних розбіжностях у фіксації та
оцінці окремих подій, процесів, тенденцій, явищ, поглядів
християнських ідеологів та догм усі вони солідарні в загальному:
Дисгармонія в тлумаченні релігійних догматів, пов’язаних із
християнством, має багатотисячолітню історію та тяглість й зумовлена
принциповими відмінностями в поглядах пророків та апостолів – з
одного боку, та в інтегральних засадах Старого й Нового заповітів, а
згодом – в підходах візантійської та римської (частин колись єдиної
Вселенської) церков – з іншого.
Не важко помітити й неофітові, що «існує безліч тлумачень
основних положень іудаїзму. Однак їх неможливо звести до єдиного
формулювання або до того, що у православ’ї чи католицизмі розуміють
1

Продовження. Початок в томах ІV, V, VІ.
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під символом віри. Тому вважається, що в іудаїзмі немає догматів.
Разом з тим, ми можемо говорити про основні поняття даної релігії. Це
віра в єдиного, безкінечного, безплотного Бога, віра в пророків, у прихід
Месії, у воскресіння мертвих. Особливе місце займає в іудаїзмі Закон
(Тора) і віра в його одкровення. Іудейська релігія вимагає від свого
прихильника також виконання певних заповідей, що передбачають, у
свою чергу, наявність у нього специфічного світосприйняття і
світогляду. Виконання 248 позитивних приписів і 365 заборон (!? –
П.К.), що стосуються етичних проблем, релігійного життя, санітарногігієнічних норм, сімейного інституту, обрядово-святкової сфери,
харчових настанов (див.: Барсела Моше. Уроки иудаизма: ценности,
традиции, эпизоды. – 1989; – П.К.) та інших звичайно ж нелегке…»1 І
особливо нелегко було для наших прапредків, які жили за абсолютно
іншими правилами.
Тимчасом з іудаїзмом вони зіткнулися в ході міждержавних зв’язків
із Близьким Сходом ще в І ст. н. е., про що є згадки в історичних
пам’ятках. І не могли не відчути часом непереборних труднощів:
найперше – у зв’язку з іудаїстським релігійним багатоголоссям, а тим
самим – розмитістю критеріїв істинного; а відтак – і в зв’язку з дуже
відмінними підвалинами та рисами буття і свідомості. І не лише у
порівнянні з буттям, свідомістю, релігією (язичництвом) наших
прадідів, а й у порівнянні з християнством Нового Заповіту, відомого
їм, нагадаємо, ще з І ст. нової ери. На доказ останнього наведемо факти:
1965 р. стали відомими наслідки археологічних розкопок грецької
колонії Танаїс (узбережжя Азовського моря). На її території була церква
І ст., що означає – ще з апостольського періоду. Церква чоловік на 50,
дуже подібна до наших храмів, а головне – з глиняною печаткою з
трьома листками – символом Пресвятої Трійці, яку витискали на
просфорі для святої літургії. Там же знайдено руїни і церкви ІІ ст. –
коли християн (після Нерона) переслідували; у тій церкві зберігся
вівтар, свічники і сім печаток на просфори, п’ять з яких мають хрести
(див.: Шевців. Християнська Україна. – К., 2003).
Не зайвим буде нагадати, що Танаїс знаходився на перехресті шляхів
Сходу, Заходу, Півночі й Півдня, отже, з’єднував нашу правітчизну з
усім світом; і цілком імовірно, що апостол Андрій з учнями швидше за
все рушив Дніпром до Києва саме з Танаїса. Археологічні розкопки та
документальні дані засвідчують, що апостольська діяльність Андрія
здійснювалася в Боспорському царстві, яке було під владою Рима.
Правдоподібно, що він рухався з Херсона до Криму, звідти – до
Тмуторокані і далі до Танаїса, на теренах яких проживали сармати,
анти, роксолани, аляни – прапредки українців. До Римської імперії
належав і Херсон, куди, до речі, свого часу було заслано учня св.
Апостола Петра папу Климентія (92-101 рр.), голову якого представник
папи Івана ХV передав великому князю (кагану) Володимиру, коли той
здобув Корсунь, і яка (голова) була використана 1147 р. синодом
1

Історія релігії в Україні. – К.-Д., 2003. – С. 210.
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Українських Єпископів для хіротонії київського митрополита Клима
Смолятича.
Свого часу Дакія (теперішня Румунія) була місцем заслання з Риму, і
ті засланці постійно контактували з народом Скуфії-України, якому,
очевидно, й принесли Євангелію Христа. Про християнство на наших
праземлях ще в І ст. свідчить і письменник Тертуліан (ІІІ ст.).
Закономірно, що в Скифії-Україні вже був єпископ, що зафіксовано в
списку учасників 1-го Вселенського Собору 325 року в Нікеї. На той час
іще функціонувала єдина Вселенська християнська церква, але вже тоді
різко стикалися не лише іудейство та християнство, а й різні єретичні
гілки християнства.
Природно, що в ту боротьбу не могли не втягуватися й праукраїнські
віруючі – і християни, і язичники. А в ході тих протистоянь особливої
ваги – як арбітр! – набувала держава. Саме держава, бо на тому етапі
релігійної, родової та етно-племінної диференціації вона виступала
єдиним об’єднуючим інститутом суспільства.
Так і визріла як внутрішня, так і міжнародна місія спочатку Орія,
Кия й Аттіли, а далі – Аскольда і Діра, Ольги, Святослава, Володимира
Великого: вони мали і об’єднати раніше розрізнені племена, і піднести
державу на рівень міжнародного розвитку. І все те – на грунті як
родових традицій, так і звичаєвого права.
Нагадаємо: коли княгиня Ольга запропонувала синові Святославу
прийняти християнство (оскільки, коли прийняла його вона сама, то в її
душу влилося почуття благодаті), – Святослав відповів відмовою,
зіславшись на те, що «дружина (військо) сміятиметься». Це пояснює і
одну з причин загибелі Аскольда: його вбив Олег за підтримки київської
«партії» язичників. А водночас підводить і до причини зарубіжних
походів Кия, Аскольда, Володимира та впровадження християнства:
останнє приходило на зміну язичництву скрізь – у Греції та Римі, в
центральній Європі та в Скандинавії, і не тому, що язичництво було по
природі гіршим, а тому, що на його основі розвивався відповідний
поліетнічному світові політеїзм, а політичний розвиток народів
стимулював інтегруючі ідеологічні процеси.
Не варто забувати, що вершинні здобутки еллінської, арабської,
індійської, китайської та інших культур розвинулись на язичництві. І
християнству не легко було завоювати панівне становище не лише на
початку нової ери, а й у пізніші часи. І тому є логічне пояснення:
численні племена силою обставин змушені були приймати
християнство, але при цьому не поривали з основами та джерелами
свого світогляду не лише в минулому, а й у ХХ-ХХІ століттях.
Приклад – вся наша історія.
Ще у «Велесовій книзі» зазначалося не лише воєнно-державне
протиборство русів упродовж 15 віків підлеглості, а й те, що «греки
нав’язували нам свою мову, щоб ми забули свою віру». А це означало:
своє первородство, своїх богів і героїв, свою історію, філософію,
релігію, традиції і культуру, зрештою – свою історичну місію. Зречення
самих себе як суб’єктів історії.
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Це суперечило сутності й закономірностям Природи.
І укри-руси-українці повстали!
Повстали й відчули себе справжніми, «лише ставши собою», а стали
собою лише завдяки відвойованій волі і суверенності, вірності своїм
Небу і Землі, Мові і Вірі, бо за своєю Вірою стояли віки й покоління,
свої Нава, Ява і Права, своя Матір-Слава й свої батьки, «котрі з Ірію
зрять на нас» і кличуть до гідного життя.
Харизматичні етноси в ім’я Будучини витворили свої
етнонаціональні міфи: як «Рамаяна» і «Магабгарата», «Шах-Наме»,
«Пісня про Нібелунгів», «Пісня про Роланда» і «Пісня про Сіда»,
«Калевала», «Витязь у тигровій шкурі», «Авеста», «Сказання про
Гільгамеша».
Аналогічним етно-національним міфом постає й «Велесова книга».
Є маестро, які, як Г.Грабович, не лише автентичність цього
архітвору ставлять під сумнів, а й нас грішних, заявляючи, що ми не
маємо тяглості ні історичної пам’яті, ні державності, релігії, права,
мови, художньої словесності. Є чинником, виходить, екзистенціальним:
в якийсь момент існуємо – в інший є фантомом невидимим.
Отже… Не враховується, що, по-перше, невидимість не є
тотожністю відсутнього існування; а по-друге, що моє незнання не є
тотожним об’єктивній реальності. Ми погано, а то й архипогано знаємо
свою історію, та це не означає як того, що її не існувало, так і того, що
істину (історію минувшини народу) не потрібно шукати.
Сусіди та їхні клеврети з числа українських псевдовчених істориків
зробили все, щоб поле нашого знання заросло бур’янами, а то й
блекотою антипатріотизму. Пора чистити авгієві конюшні. Тим більше,
що нині маємо доступ до численних джерел історичних знань і не лише
про Росію і Польщу, а й про Хозарію та Скандинавію, Туреччину й
Румунію (Візантію та Дакію), про справжні Рим і Європу, доказом чого
є тяглість знання і зарубіжних істориків, географів, політиків,
державців, і нашої орієнталістики від А.Кримського до О.Пріцака.
В руслі того процесу пізнання світу та самопізнання необхідно
розглядати як історичні твори типу «Літописа Аскольда», так і праці
синкретичного характеру – типу «Велесової книги». При цьому брати
до уваги як зміст: – суто історичний, можливий для документування;
так і форму – споріднену з історіософськими, з етно-фольклорними,
релігійно-міфотворчими, казково-фантастичними елементами. Бо таким
було мислення наших архепредків з їх культом Землі й Сонця та
Місяця, архетипів батьків, Матері-Слави та героїв, філософії антеїзму
та інтегруючого свідомість і біологічну волю серця.
А коли все те візьмемо як сакральне для творців «Велесової книги»
релігії, то побачимо: творець книги і не прагнув виділитися, зафіксувати
себе на скрижалях історичної пам’яті, бо він – виразник буття і
свідомості Роду, отже, формації, для якої визначальним було не «я», а
«ми»; особа ще не виділилася з маси. Вона світосприймає, думає,
почуває, оцінює, мріє і діє, як Рід – та зернина, що стане генотипом
племені, а згодом і нації, забезпечуючи спадкоємність буттєвих та
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тяглість світопізнавальних джерел і енергій, потужних і самих по собі,
але непереборних та всесильних, коли помножені на енергію Природи й
свідомої життєдіяльності, синтезовані в універсальній взаємодії всіх
чинників матеріального та духовного Космосу, енергетик життєвої
етнобіологічної волі та Слова. А тим самим – етнофілософії, релігії та
держави (див.: Сніжко В. Нариси з психоетнічної екології України).
Кий, син Орія, – глава роду й держави. Він бачить тенденції
розвитку цілого світу. Але київський родоначальник-князь бачив той
світ по-київськи, тому і його держава віддзеркалює київську домінанту
в розумінні сутності як світобудови, так і людини, життя і смерті, добра
і зла, правди й кривди, красивого й потворного, – і це все співвідносно з
вітчизняною концепцією богів і людей, земного і горішнього світів,
посмертного життя. Тому й бачимо, як органічно у «Велесовій книзі»
розглядаються питання віри і влади, минулого, сучасного і майбутнього,
рабства
й
свободи,
внаслідок
чого
звільнені,
завдяки
багатостраждальній боротьбі, праукраїнці вирішують відпустити рабів
на волю (так вони вирішують усім віче), а прихід Кия до
Константинополя сприяє еволюції рабовласницької системи у
феодальну. Язичницький триптих «свобода, справедливість і
демократія!» рельєфно протистоїть новорелігійному: справжнє життя –
після смерті, та й то внаслідок суду божого, з урахуванням, що всі люди
– рівні, але всі є рабами Його.
Непоступливі поборники РУН чи Мага Віри і на цій підставі
домагаються не просто повернути основоположну етновіру (див.: Лев
Силенко. Мага Віра». – Співвідношення віри, науки, філософії, історії. –
(979 рік Дажбожий), а повністю замінити нею християнство та інші
релігії. Цілком правомірно при цьому вимагається мати в українській
державі українську церкву.
І все ж маємо справу з багатьма натяжками, і особливо – в плані
механічно-фізичної, силової заміни.
Як і в поетичному фольклорі, в казках про тварин, людей і рослин, у
«Велесовій книзі», як ми бачимо, є своя космологічна система буття і
світогляду як хліборобських, так і кочових родів та племен. В ній
приваблює людяно-природна взаємозалежність та поетичність,
надзвичайної сили символіка, пов’язана з рідним довкіллям, а тому
особливо суголосна стану душі людини (роду, племені).
Тож не випадково на тій гео та космогонічній системі
світорозуміння народилися такі художні шедеври, як поезія Тараса
Шевченка, казки і притчі Івана Франка, «Лісова пісня» Лесі Українки,
«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, «язичницькі» поетичні
картини Олександра Олеся, Павла Тичини й Богдана-Ігоря Антонича,
кіноепопеї Олександра Довженка й Івана Миколайчука, Івана Драча,
Івана Ільєнка, картини Катерини Білокур та Емми Андрієвської,
«Страж-гора» Степана Пушика…
Ті шедеври досі воскрешають душі сучасників від цивілізаційної
«забетонованості» та одномірності, збагачують і напоюють енергією
єдності з Природою й Вічністю, з поколіннями померлих та з
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Вітчизною, а тим самим і з поколіннями живих та з вселюдством, бо
воно також знаходиться в системі всеземного тяжіння.
Так відкривається інтегральна енергія Буття і Свідомості, формулу
якої дала геніальна Леся Українка: «Я маю в серці те, що не вмирає».
Бо коли вмирає, то в людину вливається «найстрашніша із порожнеч –
порожнеча душі» (Павло Тичина).
Нагадаємо: Природа – це не тільки матеріал (фізичні явища), а й Дух
(див.: Україна-природа. – П.П.Кононенко. Українознавство. – К., 1996.).
І якщо спочатку весь спосіб взаємовідносин визначає природа (житло,
виробництво, обряди, архітектуру), то з часом, як переконливо показав
великий кристалограф за освітою і мислитель за характером
дослідження Природи В.Вернадський, все більшої влади набуває
людина, її інтелект, її думка. Вона може творити навіть нові форми
(елементи) природи. Однак: якщо спочатку не є лише об’єктом впливу
людина, так не є лише матеріалом метафізичний світ. Він і сприяє, а то
й чинить опір людині. Передусім завдяки Природі людина гармоніює
емоції та інтелект, мрії і дії, чим формує свою істинну сутність: або як
мислителя, діяча, творця, або лише як біологічного споживача,
раціоналіста. Маргінали – це люди, котрі не розвинули в собі чи
втратили те, «що не вмирає». Чорнобилі, Гулаги будували й ті, що мали
найвищу освіту. Але чи мали вони гуманістичне світорозуміння?
Природа формує критерії життя і не тільки тимчасовості,
прагматизму, а й вічності, романтизму; не тільки доцільності, а й
довершеності, етичності, естетичності, людяності. Природа – мати
Мови, отже – найуніверсальнішої форми буття і свідомості народу.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Недюха М.П. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
У статті досліджується українознавство як наука і навчальна
дисципліна. Автор переконанний, що актуальним завданням для вчених
постає розробка питань методики викладання українознавства,
визначення його структури, обгрунтування системної цілісності, вияв
впливу на процес викладання закономірностей педагогіки.
Показником розвитку будь-якої науки є її звернення до власних
теоретико-методологічних підвалин як визначальних смислотворчих
чинників, осягнення потенціалу галузі, її здобутків і прорахунків,
«вузьких місць», упущених можливостей, проблемних питань як
своєрідних «віх» на шляху становлення та розвитку. Зазначений підхід
може здійснюватися у контексті будь-якої парадигми знання,
атрибутивними вимогами якої є, як відомо, прагнення до поєднання
традицій і новаторства, класики і модерну. Останнє дає змогу
стверджувати, що українознавство є багатопарадигмальною і відкритою
до наукового співтовариства, наукою, де „працюють” і класичні, і
модернові теоретико-методологічні конструкти, засоби дослідження та
рефлексії, обґрунтування чи спростування ідей, поглядів, суджень,
отримання нового знання.
Українознавство, попри свою молодість, поступово утверджується
на вітчизняних і світових теренах як наука і навчальна дисципліна,
визначилося в цілому із засадничими об’єктно-предметними
підвалинами, поняттєво-категоріальним апаратом, статусом, знаходить,
попри труднощі становлення й визнання, своє місце у системі наукового
знання, а також як навчальний предмет у системі освіти та виховання.
Дискусії, що точаться на сторінках вітчизняних та зарубіжних
часописів, є свідченням, скоріше, правильності обраних напрямів
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розвитку галузі знання, її теоретико-методологічних, евристичних,
рефлексивних можливостей, а відтак і набуття „прав громадянства”.
Одна з проблем українознавства полягає в якості, обґрунтованості
власного теоретико-методологічного та методичного інструментарію,
визначеності предмета цієї науки. Адже не є таємницею той факт, що
предметна обумовленість є вирішальною щодо обґрунтування
проблематики, статусу, претензій науки, її структури, функцій,
експансіоністських можливостей та в системі суспільствознавчого
знання. Синтетичний статус науки передбачає систематизацію різних
підходів, результатів досліджень, має виходити скоріше з аналітичного,
а не описового визначення предмета. Хоча значення останнього
підходу, виокремлення предметної сфери описовими методами, не
можна недооцінювати, особливо на етапі становлення науки, адже
наголошено на пріоритетах пошуку, які не реалізуються в межах
предмета жодної з існуючих наук. Це – по-перше. По-друге, предмет
науки не може обмежуватися наперед заданим переліком напрямів,
завдань діяльності, пріоритетів дослідження. Українознавство, будучи
синтетичною наукою, не може не спиратися, як справедливо
наголошується в літературі, на потенціал таких наук, як історія України,
етнологія, націологія тощо, не може не запозичувати, а тим більше
ігнорувати, досягнення таких наук, як етатологія, політологія,
соціологія, історія й теорія держави та права і т.ін. Адже йдеться
насамперед про його (українознавства) науково-евристичний потенціал,
спроможність давати адекватні відповіді на виклики, небезпеки та
загрози століття, що наступило.
Визначення місця українознавства як науки в системі знання
передбачає, зокрема, знаходження відповідей на такі питання: а) які
науки утворюють щодо українознавства своєрідний теоретикометодологічний фундамент, є його засадничою підвалиною?; б) які
галузі знання є однопорядковими, а які – похідними? Не менш
важливого значення набуває сьогодні й праксеологічний „поверх”
українознавства як засіб позиціювання України як країни, держави і
суспільства в соціальному просторі і часі, в тому числі, розробка
різноманітних „прикладних” програм, концепцій, політико-правових
документів тощо. Звідси завдання об’єктивності, достовірності,
незаангажованості знання є визначальними пріоритетами, що висуває
особливі вимоги до якості українознавчих досліджень, його теоретикометодологічного інструментарію як засобу осягнення проблематики,
джерельної й емпіричної бази, методу та прийомів наукового
дослідження.
Необхідно зазначити, що для досягнення необхідної якості
українознавчих досліджень ми маємо первинний інструментарій
наукового пошуку, достатню емпіричну базу, своєрідними
індикаторами якої є видані підручники, навчальні посібники, довідники,
проведені міжнародні й всеукраїнські наукові та науково-практичні
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конференції, часописи, підготовлені та успішно захищені кандидатські і
докторські дисертації тощо1.
Не менш важливий і значущий доробок дослідження проблем
українознавства складають розвідки науковців, присвячені загальним
проблемам теорії етносу, націології, політології, державотворення тощо,
утворюють
свого
роду
теоретико-методологічні
підвалини
українознавства, його окремих напрямів2.
Аналіз емпіричної бази сучасного українознавства не дає змоги
дійти до однозначного висновку щодо статусу цієї галузі знання –
фундаментального чи галузевого, прикладного чи „відомчого”,
зважаючи на безпосередню підпорядкованість установи «Науководослідний інститут українознавства» Міністерству освіти і науки
України, чи то беручи до уваги домінуючу спрямованість наукових
розвідок. Адже фундаментальність – це, передусім, здатність зберігати
„стійкість” – науковий та дисциплінарний імідж, аналітичний потенціал
за будь-якої соціально-політичної кон’юнктури, визначитися з власним
предметом,
методом,
принципами
дослідження,
поняттєвокатегоріальним апаратом (як класичним, так і модерновим), окреслене
поле діяльності, в тому числі з використанням експансіоністських, по
доброму, засобів. Однак предметним полем цієї діяльності навряд чи
можуть розглядатися спроби „збирання” українознавчої проблематики в
її широкому науковому спектрі, оскільки це призводить скоріше до
„розмивання” власного предмета дослідження, тоді як вторгнення на
„територію” інших галузей знання веде до делегітимізації, втрати
наукою самостійності, самодостатності, як методологічної, так і
проблемно-пошукової.
Очевидною якістю українознавства як науки і навчального предмета
має бути синтетичність, яка б ґрунтувалася на його теоретикометодологічному потенціалі, традиціях і новаціях, способах рефлексії
тощо – як засобах збереження наукової та дисциплінарної ідентичності.
Зазначена площина аналізу потребує насамперед визначення предмета
вивчення українознавства, його місця в системі наук гуманітарного,
1
Кононенко П.П. Українознавство. Підруч. – К., 1996; Кононенко П.П. „Свою Україну
любіть...” – К., 1996; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Освіта ХХІ століття: філософія
родинності. – К., 2001; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: генеза і
перспективи. – Обухів, 2003; Мишанич О. Українознавство як світова наукова дисципліна
// Українознавство. – 2002. – № 1-2. – С. 32-35; Токар Л. Українознавство в системі наук і
навчальних дисциплін // Українознавство. – 2003. – № 2-3. – С. 46-49; Українознавство:
концепції, проблеми, документи. – К., 1995 та інші.
2
Варзар І.М. Політична етнологія як наука. – К., 1994; Варзар І.М. Із контекстів
минулих літ. Вибране в концептуальних і мемуарних вимірах. Кн.1: Держава і народ-етнос
у політологічному дискурсі. – К., 2004; Кафарський В.І. Нація і держава: культура,
ідеологія, духовність. – Івано-Франківськ, 1999; Гавриленко І.М., Мельник П.П.,
Недюха М.П. Соціальний розвиток. – К., 2001; Лозко Г.С. Етнологія України.
(Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект). – К., 2004; Українське
державотворення. Словник-довідник / Мироненко О., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б.,
Чехович В.А. – К., 1997; Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний
гравець Європи. Дрогобич – К., 2004; Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій. – К., 1997 та
інші.
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суспільствознавчого профілю, визначення системи вертикальних і
горизонтальних
зв’язків,
координації
та
субординації,
міждисциплінарних зв’язків. У цьому відношенні роль стабілізуючого
чинника може належати таким дисциплінам, як соціальна філософія,
соціологія, психологія, загальна теорія систем, етнологія тощо, які в
поєднанні з теоретико-методологічними концептами українознавства
можуть не тільки забезпечувати приріст нового знання, а й формувати
вихідну базу різноманітних дослідницьких програм і соціальних
проектів. Адже головне призначення фундаментальних досліджень –
прикладне. Вони мають забезпечувати професійну діяльність фахівців,
обслуговувати їхні пізнавальні, дослідницькі, просвітницько-педагогічні
інтенції, прагнення та практики, тобто давати вихідну інформацію про
теоретико-методологічні можливості українознавства як науки і
навчальної дисципліни.
Можна окреслити декілька предметних сфер українознавства як
науки.
1. Українознавство як єдність концентрів (Україна – етнос; Україна –
природа, екологія; Україна – мова; Україна – історія; Україна – нація;
Україна – держава; Україна – культура: матеріальна й духовна, освіта,
мистецтво, література, філософія, релігія, економіка, право, наука,
військо; Україна у міжнародних відносинах; Україна – ментальність,
доля) дає змогу окреслити предметне поле українознавства, його
системність, а, отже, і самодостатність, кваліфікувати як одну з перших
вдалих спроб ідентифікації предмета українознавства1.
2. Вивчення процесу генези, становлення України як країни, держави
і суспільства в його історичному контексті, з’ясування місця та ролі,
перспектив розвитку України в її різних вимірах: етнічному,
національному, європейському, світовому, пострадянському і т.ін.
3. Осягнення сутності українського національного духу та форм його
практичного втілення, реалізації в діяльності різних суб’єктів,
індивідуальних і колективних, національних і світових. Сюди ми
можемо віднести насамперед українську національну ідею, ментальні,
світоглядні засади українського народу (його світовідчуття та
світовідношення, укоріненість у світі тощо), Україну й світове
українство як цілісність. Про „дух народу” та його значення в
життєдіяльності народів і держав писали німці: Г. Гегель, М. Лацарус,
Х. Штенталь, американець І. Даугелл. Й. Фіхте обґрунтував своєрідний
закон розвитку духу, якому підпорядковується будь-який народ як
сукупність людей, які живуть разом. Англійці К. Вільямс, А. Гіданс
засобом консолідації нації, її увічнення в історії вважали духовність –
розуміння спільності предків, мови, звичаїв, традицій, пам’яті тощо2.
1
Кононенко П.П. Концепція навчальної дисципліни „Українознавство” //
Українознавство: концепції, програми, документи. – К., 1995. – С. 29-42; Кононенко П.П.
Українознавство. Підруч. – К., 1996. – С. 24-31.
2
Княжинський А. Дух нації. Соціологічно-етнопсихологічна стадія. – Нью-Йорк;
Філадельфія; Мюнхен, 1959; Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994.
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4. Дослідження процесу взаємодії глобального і локального,
планетарних за масштабом своєї дії тенденцій з національно,
регіонально особливими у різних площинах та вимірах цієї
суперечливої взаємодії. Значення національного як інструментарію
системного дослідження полягає в тому, що дає можливість здійснити:
а) вертикальну ідентифікацію з процесом становлення та розвитку,
теперішнім станом та подальшими перспективами етносу, народу,
рефлексивно осягнути спадщину, сьогодення та експектації
майбутнього (осьова функція); б) горизонтальну ідентифікацію з
наявною спільнотою, етносом, народом, громадянським суспільством
(системотворча функція). Здається, що поєднання зазначених функцій,
імпліцитно обумовлених предметом українознавства, посприяє розгадці
таємниці нашого буття, усвідомленню меж, можливостей, укоріненості
в світі, дасть змогу відповісти на одвічні питання: Хто ми такі? Звідки і
куди йдемо?
Шлях до вселюдської спільності полягає в здатності всіх і кожного
суб’єкта індивідуальної чи колективної дії виразити свою
індивідуальність, неповторність, своє власне „Я” і водночас
продемонструвати готовність сприйняти, зрозуміти інших як
суверенних творців, при всій можливій їхній інакшості, несхожості,
відмінності. Через різноманіття в його національному розвої – до
загальнолюдського єднання, через розв’язання національних, етнічних,
класових, регіональних проблем – до загальнопланетарного
благополуччя, процвітання як вищого сенсу життя, як єдиного шансу
людства вижити, зберегти себе, забезпечити власне безсмертя.
Загальнолюдські інтереси невіддільні від національних, і навпаки.
Більше того, останні виявляють себе як зняте партикулярне, що містить,
несе в собі смислові значення планетарного масштабу. Єдність, синтез
окремих станів національного, суверенних національно забарвлених
перспектив розвитку в їх загальнолюдській співвіднесеності і породжує
загальноцивілізаційні інтереси (проблеми, суперечності), їх безумовну
пріоритетність,
окремішність,
імперативність,
які
можуть
розв’язуватися лише спільними зусиллями народів світу. А це означає,
що змістовні компоненти предмета українознавства (перехід від
протидії до конструктивної взаємодії основних суб’єктів національного
та світового цивілізаційного процесу, ненасильницького світу в цілому,
реалізація принципу „не за рахунок людини”, а „задля людини”,
визначення пріоритетів соціальних змін, моделей розвитку України як
суверенного суб’єкта світової історії, сутність та шляхи трансформації
української національної ідеї у відкриті до світу і власного народу типи
ідеології, подолання усталених психологічних та пропагандистських
стереотипів, міфів і кліше, фрустрованої, дезорієнтованої свідомості,
ціннісного релятивізму; утвердження традиційного розуміння цінностей
як безумовного абсолюту тощо) обумовлюють функціональні й
інструментальні, пізнавальні можливості, засоби дослідження, дають
змогу використати все багатство накопиченого соціальною наукою
знання – усталені парадигми, методи й прийоми пізнання, соціальні
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технології, а також спиратися на результати міждисциплінарних
досліджень.
Зазначене розуміння предмета українознавства як науки дає
можливість: а) обґрунтувати статус науки як синтетичний, тобто такий,
що дає змогу дослідити діалектику взаємодії загальнолюдських і
національно обумовлених факторів, застерігає як від абстрактного, так і
вульгарного, примітивізованого підходів. Помилки в інтерпретації,
поясненні, оцінці, реалізації атрибутивних вимог предмета науки не
можуть не відобразитися на самому розумінні національного в його
співвіднесеності із загальнолюдським, визначенні місця і ролі останніх
у долі народів, держав, країн, земної цивілізації; б) здійснити
систематизацію знання, його основних „поверхів”, поняттєвокатегоріального апарату, співвідношення як з фундаментальними
(філософія, політологія, соціологія тощо), так і дотичними до
українознавства науками (історія України, етнологія (націологія),
історія культури, фольклористика, етнографія тощо); в) обґрунтувати
статус українознавства як самостійної, самодостатньої науки, що має
свій об’єкт та предмет дослідження, функції, проблемне поле діяльності
та перспективи розвитку, соціальне призначення тощо.
Важливе значення в контексті забезпечення прикладних досліджень
українознавства належить загальнонауковим парадигмам як світським,
так і релігійним. Перші набули ознак загальновизнаності, широкого
поширення та практичного застосування. Дещо складнішою є ситуація з
релігійними теоретико-методологічними підвалинами як засобом
рефлексії та наукового пошуку. Хоча й на вітчизняних теренах ми
маємо зразки продуктивних досліджень прикладного характеру,
фундаментальних за своєю сутністю, виконаних за взірцями релігійної
парадигми. Зазначеному канону може, зокрема, відповідати наукове
видання на честь 2000-ліття Різдва Христового „Образ Христа в
українській культурі”1.
Потребує
уваги
науковців
і
проблема
співвідношення
українознавства як науки і навчальної дисципліни.
Прийнято вважати, що предметом науки є закони розвитку тієї чи
іншої сфери, сторони соціального життя, рівень їх осягнення й
оформлення у відповідні теорії, концепції, доктрини тощо.
Навчальну дисципліну можна розглядати як дидактично оформлену
систему знання, яка за своєю проблематикою є – на відміну від науки –
значно ширшою, оскільки включає до своєї структури низку тем,
розділів, вивчення яких обумовлюється логікою навчального процесу,
завданнями виховання студентів, місцем дисципліни в процесі
підготовки майбутніх фахівців тощо. Скажімо, українознавство як
навчальна дисципліна передбачає науково-методичну переробку змісту
науки відповідно до завдань навчально-виховного процесу (передусім,
виклад усталених теоретико-методологічних положень, фактів і
1
Образ Христа в українській культурі. 2-ге вид. / Горський В.С., Сватко Ю.І.,
Киричок О.Б. та ін. – К., 2003. – 200 с.
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процесів), врахування законів педагогіки, принципів дидактики,
міждисциплінарних зв’язків, обов’язковим є також вивчення
донаукового етапу свого становлення і розвитку тощо. Водночас
структура науки, на відміну від навчальної дисципліни, відображає
процес диференціації наукового знання, появу нових, відносно
самостійних її підрозділів, а також зв’язків між ними.
Навчальна дисципліна відображає той же предмет, що й наука, але
опосередковано, виходячи з її змісту та рівня розвитку. Чим більші
висоти підкоряються науці, чим всебічніше й ґрунтовніше вона
відображає свій предмет дослідження, тим повніше може бути викладена як навчальна дисципліна, як сукупність навчальних планів і
програм1.
Актуальним завданням у зазначеному контексті постає розробка
питань методики викладання українознавства, визначення його
структури, обґрунтування системної цілісності, вияв впливу на процес
викладання закономірностей педагогіки, принципів дидактики,
визначення міждисциплінарних зв’язків, місце цього навчального
предмета у процесі підготовки майбутніх фахівців. Завдання
відновлення й розвитку тисячолітньої вітчизняної та столітньої
зарубіжної традиції світового українознавства потребує унормування на
рівні навчального предмета як складової шкільного та вузівського
навчально-виховного процесу.

1
Про співвідношення науки і навчальної дисципліни див.: Недюха М.П. До питання
про предмет методики викладання (Постнекласичні та синергетичні аспекти) // Вища
освіта України. – 2003. – № 3. – С. 63-69.
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УКРАЇНА – ЕТНОС

Чирков О.А. (Київ)
СУЧАСНІ ТА МОЖЛИВІ
МАЙБУТНІ ЗМІНИ ЕТНІЧНОЇ БУДОВИ
ЛЮДНОСТІ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА
Автор розглядає зміни, що відбулися й відбуваються в етнічній
будові людності Кримського півострова (зокрема: новітнє зростання
частки кримських татар, збереження тенденції втрати етнічними
українцями питомо українських етнічних рис, характерної для царських
та совєтських часів), прогнозує розвиток етнічної будови людності
кримської частини України до 2011 р. та на подальшу перспективу.
Широке висвітлення результатів наукового українознавчого
вивчення матеріалів першого українського загального перепису
людності (що відбувся наприкінці 2001 р.) та відповідне оновлення
змісту українознавчої складової всіх суспільствознавчих навчальних
курсів середньої й вищої школи є конче необхідними задля
усвідомлення сучасним українським суспільством своєї нової
післяесесесерівської
якості,
глибокого
розуміння
сучасних
визначальних тенденцій розвитку України та його прогнозування. Хоч
висвітлення результатів вивчення переписних даних і має велике
суспільне значення, однак досі застосовуваній при цьому методології
бракує насамперед українознавчої спрямованості. Цього недоліку
прагне уникнути автор, розглядаючи розвиток етнічної будови
кримської людності комплексно, застосовуючи не лише суто
демографічний підхід, але й етнодемографічний, етногеографічний,
етносоціологічний, етнополітологічний.
Відділ української етнології НДІУ продовжує українознавче
вивчення переписних та поточних статистичних даних, що стосуються
етнічної будови української нації та її окремих територіальних частин.
Результати вивчення головних змін, що відбувалися в етнічній будові
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української нації протягом 1989–2001 рр. та оцінювання їх у зв’язку з
пануючими раніше, в умовах бездержавності українців, тенденціями й з
життєво важливими інтересами українського народу, вже публікувалися
у виданнях НДІ українознавства та в інших наукових виданнях1. У даній
статті подано результати вивчення сучасних та можливих майбутніх
змін етнічної будови людності Кримського півострова, однієї з
найпроблемніших територіальних частин країни2.
Проблемність кримського регіону для української держави
зумовлена насамперед загальною суспільною ситуацією, успадкованою
від царського й есесесерівського минулого та неадекватною проблемам
внутрішньою й зовнішньою політикою Києва (з капітулянтськими
ознаками), меншою мірою – географічним розташуванням півострова й
нахабною, шулерською грою Росії в регіоні Чорного моря.
Загальновідомо, що Кримська область була єдиною областю УССР3,
де особи, що вважали себе етнічними українцями становили меншість, а
особи, що вважали себе приналежними до російського етносу –
більшість. Таке співвідношення між чисельністю двох найбільших на
півострові етнотериторіальних груп негативно проявлялося в часи
унезалежнення України від Росії (від кінця 1980-х дотепер). Воно,
зрештою, ускладнило державний устрій країни, загальмувало
завершення процесу формування української нації сучасного типу, було
приводом для новітніх імперських зазіхань Росії тощо. Незважаючи на
1
Найостанніші публікації такі: Чирков О. А. Центр ваги поросійщених українських
мас пересувається на Донбас (Російщення українців Донецької і Луганської областей за 13
років – від початку 1989 р. до кінця 2001 р. за статистичними даними) // Українознавство.
– К., 2005. – Ч. 1. – С. 225–228; Чирков О. А. Найважливіші зміни етнічної будови
людності Києва, що відбувалися від кінця ХVІІІ ст. до сьогодні // Зб. наук. праць Науководослідного інституту українознавства. – К.: Міленіум, 2004. – Т. ІІІ. – С. 121–126;
Чирков О. Головні риси розвитку етнічної будови української нації від кінця ХІХ ст. до
початку ХХІ ст. // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри. Зб.
наук. праць / Упорядн.: І. Грабовська, В. Піскун, В. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича
Спілка, 2004. – С. 231–239; Чирков О. Зміни питомої ваги українців у населенні України (в
сучасних її межах) від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. // Матеріали до української
етнології. Зб. наук. праць / НАН України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського; Гол. ред. Г. А.Скрипник. – К., 2004. – Вип. 4 (7). – С. 155–
160.
2
Докладніше дана тема висвітлена в окремому виданні (готується автором до друку
наприкінці 2005 р.) «Чи відновлять народи України втрачену чисельну перевагу у Криму?
(Сучасні та можливі майбутні зміни етнічної будови людності Кримського півострова)».
3
Російські назви «СССР», «УССР», «РСФСР» наводяться у статті без перекладу на
українську мову. Автор вважає, що російському прикметнику «советский» у даних назвах
відповідають українські прикметники «совєтський», «совєцький», «совіцький» (які
традиційно від совєтських часів вважаються ненормативною лексикою і більшістю
сучасних мовних редакторів замінюються на «радянський»), але не «радянський»,
оскільки сутність Совєтів (Совітів) і Рад різна. Совєти народних депутатів насправді були
лише імітацією народовладдя в умовах російсько-комуністичної диктатури, засобом
легітимізації окупаційного режиму в Україні й інших російських колоніях. З відміною
конституційної норми про КПСС як керівну й спрямовуючу силу совєтського суспільства
під час Пєрєстройки та запровадженням багатопартійності відновилася початкова якість
Совєтів як Рад – представницьких органів влади різних рівнів, обраних вільно на основі
рівної політичної конкуренції.
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те, що за останні двадцять років співвідношення між цими двома
етнотериторіальними групами дещо змінилося на користь української,
абсолютна перевага залишається за росіянами, а в сфері мови,
професійної культури, інформації, релігії позиції усього російського
залишаються такими ж міцними, якими вони були в період застою
(«розвиненого соціалізму»).
Розташований на півдні України Кримський півострів далеко
видається в море, розділяючи Чорне й Азовське моря (Див. картосхему
1). Завдяки цьому велика частина морської акваторії, у тому числі
континентального шельфу, належить Україні. Визнання й належне
оформлення існуючого на час розпаду СССР розподілу між УССР та
РСФСР Керченської протоки, як і розподіл за усталеною міжнародною
практикою Азовського моря (акваторія якого до кінця 1991 р. була
внутрішніми водами СРСР) всіляко затягується Російською Федерацією.
Усупереч публічним заявам про прагнення до рівноправних і взаємно
вигідних стосунків, про братерство й стратегічне партнерство між
нашими країнами, Російська Федерація здійснила форсоване
будівництво греблі між Керченською протокою та Таманською затокою,
не узгоджуючи ці дії з Україною і не зважаючи ні на заяви української
влади, ні на здивоване обурення української громадськості. Як і
передбачалося українськими гідрологами, через це будівництво у
протоці змінилися напрямок і швидкість течії, що призвело до розмиву
й затоплення великої частини вельми важливого українського острова
Тузла1, (Див. картограму 1) до зменшення його площі й віддалення від
російської державної території в районі рогу Тузла. В майбутньому
острів рано чи пізно зникне, якщо не буде вжито відповідних
запобіжних заходів. Можливо саме цього й домагаються росіяни,
побудувавши греблю.
На кримське узбережжя припадає близько третини всієї української
берегової лінії. З рештою України півострів міцно пов’язаний
транспортною мережею: 7 автомобільними дорогами (з них 4 місцевого
значення), 2 залізницями (раніше була залізниця і в північну частину
Арабатської Стрілки), газопроводом, лініями електропередач, водним
каналом, морським, річково-морським і повітряним сполученням.
Транспортні комунікації прокладено через мілководну затоку Сиваш та
Перекопський перешийок, що з’єднує півострів з рештою суходільної
території України. Рух грошей, товарів і людей безпосередньо між
кримською частиною України та зарубіжними країнами здійснюється
завдяки повітряному, морському й річково-морському транспорту (у
тому числі завдяки нещодавно відновленому поромному сполученню з
Росією та Грузією). Ідея будівництва моста через Керченську протоку
для поліпшення зв’язку з Росією періодично висловлювалася певними

1
У разі безкоштовного використання судноплавної ділянки української частини
Керченської протоки Російською Федерацією (з чим погодилися колишні президент та
прем'єр-міністр України) стратегічне значення Тузли для України зводиться нанівець.
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політичними групами Криму (найбільше – сепаратистськи
налаштованими), але втілення її в життя надто ризиковане.

Геостратегічне значення Кримського півострова для України у
перспективі зростатиме. Однією з причин цього буде зміцнення
континентального транспортно-комунікаційного зв’язку між Європою
та Азією через Кавказький регіон. При цьому транспортна мережа
української національної території (крім східних територій)
виконуватиме
роль
транзитного
транспортно-комунікаційного
коридору. Велика частина товарно-людських потоків за цим напрямком,
акумулюючись на Херсонщині, проходитиме саме через Крим, зокрема
з Вірменська (офіційна назва «Армянськ») та Новоолексіївки на
Джанкой, Кіровське, Керч, далі на російський Кавказ через Керченську
протоку, чи в Грузію морем (Див. картосхему 1). Диверсифікація
сформованих європейсько-азійських транспортних потоків неминуча.
Чи не найбільшою перешкодою швидкому зростанню активності на
європейсько-азійському торговому шляху через Крим сьогодні
залишається політична нестабільність в регіоні Кавказу, але не буде ж
вона довіку.
Півострів охоплює понад 27 тис. км. кв. суходолу, що становить
близько 4,5 % української національної території (в сучасних її межах).
Людність півострова становить близько 5 % чисельності всієї
української нації. За цими показниками, а також за показниками
результатів
роботи
підприємств
сільського
господарства,
промисловості, транспорту Кримський півострів є співмірним з
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пересічною областю країни. Хоча галузева структура господарства й
соціальна структура кримського населення суттєво відрізняються від
населення областей.
Відмінності зумовлені тим, що, по-перше, півострів активно виконує
рекреаційну функцію. Маючи великі рекреаційні ресурси Крим
забезпечує лікування й відпочинок значної частини українських
громадян з усіх куточків країни, а також численних зарубіжних
громадян. По-друге, у Криму розташовано військово-морські сили
України та Чорноморський флот Росії і здійснюється їх всебічне
забезпечення. По-третє, обсяг кримського ринку праці має великі
сезонні коливання і загалом не забезпечує повної зайнятості місцевої
людності упродовж року. До речі, важливим є те, що порівняно велика
питома вага незайнятих та частково зайнятих у товарному господарстві
спостерігається у середовищі кримських татар.
Півострів поділено між 3 адміністративно-територіальними
одиницями України найвищого рангу – Автономною Республікою
Крим, містом Севастополем та Херсонською областю (Див. Картосхему
1). Оскільки в адміністративному підпорядкуванні Херсонської облради
перебуває маленька частина Кримського півострова (північна половина
коси Арабатська Стрілка, підпорядкована Генічеській райраді
Херсонської області), надалі на зміни етнічної структури населення
частини Кримського півострова в межах Херсонської області не
зважатимемо. Усі сумарні показники для Криму (для Кримського
півострова без його херсонської частини) обчислено без урахування
херсонської частини півострова.
Сьогодні Крим є головною територією зосередження 3 українських
етнічних спільнот (корінних), важливим районом постійного
перебування іноземних громадян (головним чином російських). Майже
99 % кримських татар України (близько 245 тис. осіб наприкінці
2001 р.), близько 60 % українських караїмів (715 осіб) та близько 69 %
українських кримчаків (280 осіб) мешкають у Криму1. Велика частка
українських росіян також зосереджена в межах Криму – 17,4 % (бл. 1
млн. 450 тис. осіб). Кримська територіальна група етнічних українців
(АРК + Севастополь) становить лише 1,5 % загальної кількості етнічних
українців України. Чисельність територіальних груп етнічних українців
Севастополя (бл. 84 тис. осіб) та АРК (бл. 492 тис. осіб) порівняно
маленька. Разом вони утворюють найменшу регіональну групу
українців (бл. 577 тис. осіб). Чисельність обласних територіальних груп
українців більша за кримську регіональну, пересічно, у 2–4 рази.
Столиця АРК – місто Сімферополь далеко перевершує інші
найбільші міста автономії за обсягами промислової продукції, є
найбільшим освітнім, науковим і культурним центром на півострові.
За площею території, підпорядкованої міській раді (близько 770 км.
кв.), Севастополь є одним з найбільших міст країни, трохи
1
Усі наведені далі у статті числові показники стосовно населення обчислено автором
за переписними даними, якщо інше не зазначено.
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поступаючись Києву ( Див. картосхему 1). На його території
розташовано залишки давнього Корсуня (Херсонеса), а також потужну
військово-морську
базу
Російської
Федерації.
Севастополь
розташований у південно-західній частині Кримського півострова.
Підпорядкована йому територія прилягає до чорноморського берега від
рогу Лукулл на півночі до рогу Сарич на півдні. Заснований 1783 р. як
військово-морське укріплення Ахтіар, 1784 р. названий Севастополем.
У минулому він мав надто важливе стратегічне значення для Російської
імперії
(забезпечуючи
просування
«Третього
Риму»
до
Середземномор’я) та для СССР. Тепер базування російських військовоморських сил в українському Севастополі має не так оборонне
значення, як символічно-політичне. Весною 2005 р. російські моряки
проводили навчання з висадки десанту на узбережжя АРК не маючи на
це дозволу України. За чисельністю населення та обсягом промислової
продукції Севастополь і Сімферополь, перебувають на рівні пересічного
обласного центру країни.
Територіальна віддаленість Сімферополя й Севастополя від Києва є
найбільшою у порівнянні з віддаленістю усіх центрів українських
адміністративно-територіальних
одиниць
найвищого
рангу.
Територіальна віддаленість від столиці країни безумовно відбивається
на суспільній свідомості кримців (мешканців Криму), сприяє
автономістським і сепаратистським настроям.
Історія Криму є важливою і цікавою частиною історії України.
Зважаючи на тему дослідження, зазначимо наступне. Завдяки
сприятливим природним умовам територія півострова опанована
людьми з давніх-давен, сотні тисяч років тому. Серед українських
регіонів за давністю заселення з Кримом може змагатися, певно, лише
Закарпаття. Етнічна палітра Криму в історичні часи була різнобарвною,
хоча на різних етапах історії чисельно переважала певна етнічна
спільнота. У свій час тут мешкали і політично панували (почергово й
одночасно у різних частинах Криму) такі етнічні спільноти: кіммерійці,
скити (скіфи), таври, давні греки, сармати, алани, римляни, ґоти, гуни,
хозари, руси, печеніги, половці, італійці, татари Золотої Орди, турки,
росіяни.
Територіальний рух етнічних спільнот (що у кожній конкретній
історичній ситуації зумовлювався комплексом багатьох чинників)
призводив до зміни етнічної конструкції населення певних частин
України, зокрема Криму1. Південно-східна половина сучасної території
України довгий час була етнічно неоднорідною. Заселеність її була
вкрай нерівномірною. Наприкінці IV ст. гуни знищили майже всі
грецькі колонії, розташовані на півдні України, відбулась еміграція
більшої частини ґотів. Більшість етнічних спільнот, що з’являлися на
півдні, були тимчасовими мешканцями України. Вони або емігрували,
1
Про вплив зовнішньої міграції на сучасну етнічну будову української людності див.:
Чирков О. А. Вплив зовнішньої міграції V–ХХ ст. на сучасну етнічну мозаїчність людності
України // Українознавство. – К., 2002. – Ч. 1–2. – С. 215–220.
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або зазнали етнічного перетворення (трансформації). У минулому й
тепер примусова й добровільна міграція була головним засобом зміни
етнічної будови людності Криму.
Імміграція до Криму хозар у ІІ пол. VII ст. – IX ст., юдеїв (жидів) на
початку ІХ ст. (і, можливо, пізніше – у ХІІІ ст.), татаро-монголів у
ХІІІ ст. була важливим чинником початку етнічного творення 3 нових
етнічних спільнот – караїмів, кримчаків та кримських татар. Частина
України – Кримський півострів – є для них історичною батьківщиною, а
Україна – головною країною проживання. З усіх 4 корінних етнічних
спільнот України 3 сформувалися в Криму, при цьому 2 з них
перебувають на межі зникнення (караїми й кримчаки).
У Х–ХІ ст. та в ХІV ст. до вже наявних у Криму греків додалися
вірмени. Вірмени, греки й караїми переселялися з Криму в інші
місцевості України і за її межі. Крим відігравав головну роль у
величезній за обсягом примусовій еміграції полонених українців
переважно до Східного Середземномор’я (у работоргівлі).
Важливими негативними обставинами міграційного просування
українців на схід і південь було те, що залишалися недостатньо щільно
або взагалі рідко заселеними степові приморські райони України (у
тому числі й рівнинний Крим), територіально розривався суцільний
етнічно український масив, не зменшувалися імміграційний потенціал
українських земель та їх імміграційна привабливість для чужинців,
полегшувалося помоскалення українців у віддалених від етнічного ядра
районах та, особливо, у відірваних від материзни островах і в етнічно
перемішаних українсько-московських поселеннях.
Міграційний потенціал українців, так необхідний для щільного
залюднення півдня України, зменшувався через виснаження
демографічного ресурсу українців від великих людських втрат забитими
(зокрема у внутрішній братовбивчій боротьбі), полоненими, померлими
від хвороб і виснаження на примусових роботах у Московщині, а також
через урядове спрямування еміграції на схід, за межі сучасної території
України.
В умовах феодальної російської імперії сільськогосподарська
колонізація українцями Криму і за сприятливих історичних обставин не
могла бути великою за обсягом через обмеженість невикористовуваного
тоді агро-кліматичного ресурсу півострова. Адже наявні ресурси для
аграрного господарства використовувалися кримськими татарами.
Міграція ж українців до міст супроводжувалася зросійщенням самих
мігрантів чи їхніх нащадків.
Міграція між Кримом та іншими територіями ІІ пол. ХVІІІ ст. –
середини ХХ ст. характеризувалася великою за обсягом еміграцією
кримських татар до Малої Азії та етнічно різноманітною імміграцією й
еміграцією (в якій росіяни та українці кількісно значно переважали
інших – німців, євреїв, болгар, греків, вірмен, поляків, білорусів). На
жаль, українська етнічна група в Криму не заповнювала місця
кримськотатарської, що емігрувала. Вона була не самостійною
спільнотою, а певною частиною російської, її тимчасовим (до
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остаточного зросійщення) придатком. Ця якість українців Криму багато
в чому збереглася до сьогодні. Підтримувана росіянами актуальність
традиційного протиставлення (російською) «русских», «славян»,
«православных» татарам, мусульманам перешкоджала відокремленню
місцевих українців від росіян, єднанню кримських українців і
кримських татар у політичних пріоритетах. Не забуваймо і про поганий
історичний спадок тривалої священної війни правовірних (мусульман)
проти невірних.
Політично-правовий статус Криму неодноразово змінювався. В.
Кубійович та М. Міллер відзначали, що Крим був надто малий, щоб
використати своє вигідне положення і створити тривку, незалежну
політичну організацію, що він був назагал лише об’єктом у боротьбі
великих держав1. У різні часи він був і поділений між різними
державними утвореннями, і незалежною країною, і залежною
територією, і автономією, і звичайною адміністративно-територіальною
одиницею.
У
листопаді–грудні
1917
р.
представники
кримськотатарського народу (який становив на той час близько 1/3
людності Криму) обрали власний уряд – Директорію. Кримські татари
уявляли Крим автономним, або самостійним. Природно, що міцні
позиції у Криму мали проросійські настрої різного штибу (від
монархічних до більшовицьких). Проявилася тоді й українська
орієнтація частини кримців, особливо на Чорноморському флоті. У
березні 1918 р. російські більшовики проголосили Совєтську
Соціалістичну Республіку Таврію (ССРТ). Кілька разів влада у Криму
переходила від одних до інших суб’єктів політики, поки, після поразки
у листопаді 1920 р. Врангеля, там не запанували російські більшовики.
У жовтні 1921 р. у складі РСФСР було створено Кримську
Автономну Совєтську Соціалістичну Республіку, що для більшовицьких
лідерів повинно було полегшити перетворення півострова на базу для
просування революції на близькосхідні ісламські країни. Крім
російської мови офіційною було визнано і кримськотатарську мову.
Зважаючи на етнічне різнобарв’я Криму та необхідність совєтизації й
комунізації місцевого населення, у Криму створили національні
(етнічні) райони і сільські ради. Щоправда одна з найбільших за
чисельністю етнічних груп – українська, на відміну від значно менших
(єврейської та німецької) залишилася обділеною. Українських районів
не утворили, а українських сільських рад було лише декілька, що
сприяло подальшому зросійщенню українців.
Від кінця 1920-х р. до Другої світової війни іслам зазнавав репресій,
було зачинено майже всі мечеті. Окупаційна німецька влада ставилася
інакше до релігійних традицій кримських татар. За час окупації

1
В.К., М.М. Крим // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина.
Перевидання в Україні. – К.: Глобус, 1996. – Т. 3. – С. 1177.
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відновили діяльність 250 мечетей та 400 мусульманських духовних
осіб1.
Під кінець Другої світової війни кримськотатарський народ та інші
місцеві територіальні етнічні групи депортували, автономний статус
Криму скасували. 30 червня 1945 р. утворено Кримську область, яку
1954 р. передано УРСР.
У розпал Пєрєстройки, коли проявилася тенденція розпаду СССР,
КПСС взяла курс на підвищення статусу певних територій, для
послаблення позицій керівництва союзних республік при укладанні
нового Союзного договору. Передбачалося, що автономні республіки
союзних республік, ускладнюючи державний устрій і політичну
систему, сприятимуть спрямуванню переговорного процесу у вигідне
для Москви русло, і за певних умов можуть стати учасниками Союзного
договору. Можливо саме за задумом Кремля загроза роздмуханих
сепаратистських настроїв і міжетнічних конфліктів на цих територіях
повинна була утримати союзні республіки в єдиній федеративній
державі з потужною центральною владою. Але не так сталося, як
гадалося.
В умовах слабкості найвищих органів державної влади України
розкручений маховик кримського політичного й мовно-культурного
сепаратизму призвів зрештою до перетворення Кримської області на
автономну територію в унітарній країні. Після виборів кінця 1980-х р.
влада компартії на півострові збереглася. На початку 1991 р. у
Кримській області провели місцевий референдум стосовно автономного
статусу Криму, на якому кримці висловилися за автономію. Поспіхом,
через півтора тижні Верховна Рада України ухвалила закон про
відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної
Республіки. Незабаром відбувається всесоюзний референдум, на якому
кримці, як і більшість українських громадян висловилися за збереження
СССР. У серпні 1991 р. приймається Акт проголошення незалежності
України, який 1 грудня підтримується громадянами України, у тому
числі кримцями.
Невдовзі після розпаду СССР і створення СНД, у січні 1992 р.
російський парламент скасовує власні рішення майже 40-річної давності
стосовно передачі Кримської області УССР, вважає одностайно
схвалений 1954 р. депутатами Верховної Ради СССР Закон «Про
передачу Кримської області зі складу РСФСР до складу Української
ССР» не чинним. Надалі Росія, зазіхаючи на суверенітет України,
«чіпляється» за що тільки може: за російську мову й російську
культуру, за російське громадянство, за Севастополь, за Чорноморський
флот, за Тузлу й Керченську протоку, за Азовське море. Однак ці дії
1
Бахревський Є., Єфимов О., Золотарьов Д. Іслам у Криму, історія, сучасність,
перспективи (рос. мовою) // Чорноморсько-Каспійський регіон: умови та перспективи
розвитку: Матеріали міжнар. конф., К., 26–28 черв. 1998 / Центр Близькосхід. Досліджень;
Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ; Редкол.: С. Пирожков та ін. – К., 1998. –
С. 273.
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Росії стосовно кримської частини України з одного боку гальмували
процес
остаточного
українсько-російського
«розлучення»,
переобтяжуючи його штучно створеними конфліктами, з іншого ж –
робили його неминучим і незворотним.
У конституційному процесі 1990-х років остаточно визначилося
правове місце Криму в українській державі. Кримські лідери прагнули
досягти державної автономії з можливістю відокремлення від України.
Кримська автономія утворювалася фактично як автономне утворення
російської етнічної групи Криму в Україні. Згодом поволі ця якість
кримської автономії стає менш виразною, бо зростає політична вага
кримських татар, російські шовіністичні політичні формування не
одержують достатньої підтримки на виборах, безпідставність
автономізму й сепаратизму мігрантів-росіян на території України
робиться очевиднішою.
Кримською Конституцією в редакції від 6 травня 1992 р.
передбачалися договірні відносини між Україною й Кримом та
запровадження громадянства Криму. 20 травня 1994 р. Верховна Рада
України зупинила дію відповідних положень кримського законодавства,
з чим вже не вперше не погодилися кримські депутати, які були рішуче
налаштовані на досягнення суверенітету і сподівалися на ефективну
допомогу Державної Думи Російської Федерації. Певно втомившись від
постійної загрози кримського сепаратизму Верховна рада України у
березні 1995 р. скасувала Конституцію АРК і посаду Президента Криму,
прийняла Закон «Про Автономну Республіку Крим». На що Верховна
Рада Криму зухвало заявила про необов’язковість для неї рішень
Верховної Ради Криму.
Наприкінці 1995 р. у Криму прийняли Конституцію Автономної
Республіки Крим з урахуванням (частковим) позиції Верховної Ради
України. 31 січня 1996 р. Президент України затвердив «Положення про
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим».
Згодом, 4 квітня 1996 р., Верховна Рада України затвердила
Конституцію Автономної Республіки Крим, за винятком тих положень,
що не відповідали статусу територіальної автономії. А 28 червня 1996 р.
з прийняттям Конституції України статус кримської автономії одержав
конституційне визначення.
За Конституцією Україна є унітарною державою, а Автономна
Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України, що в
межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує
питання, віднесені до її відання. В межах України немає жодного
територіального утворення з ознаками суверенітету. АРК чи
Севастополь, чи будь-яка інша складова частина країни не має права
відокремлення від України, не має права самостійно вступати у
зносини з іншими державами. З юридичного погляду Автономна
Республіка Крим є автономним територіальним утворенням, а не
автономним державним утворенням, як може здатися з її назви. Слово
«Республіка» в її назві та наявність Конституції АРК створюють
враження про наявність кримської державності й багатьох українських
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громадян вводять в оману. Насправді статус АРК за чинним
законодавством відповідає автономній області (автономному краю,
автономному району) унітарної країни, а Конституція АРК має значення
статуту автономної території. Гучні назви автономії та її статуту тішать
пиху багатьох кримських політиків.
Севастополь статус міста республіканського підпорядкування
одержав ще 1948 р., коли Кримський півострів належав РСФСР. І
сьогодні його особливий статус (як і Києва) відповідає рівню області.
Політичні уподобання кримців кардинально не відрізняються від
уподобань населення Донбасу, хоча російська орієнтація в Криму і на
рівні партійної структури, і на рівні електоральних пріоритетів
безумовно досі проявлялася виразніше. Еволюція політичних поглядів у
післясовєтський період тут також відбувалася повільніше, ніж на
Донбасі. При досить спрощеному етнополітологічному підході можемо
виділити 3 головні етнополітичні групи Криму (що виокремилися ще в
часи Пєрєстройки), розташовані за політичною вагою наприкінці
1991 р., на думку автора, таким чином: 1) російська, 2) українська,
3) кримськотатарська. Повної відповідності між кримськими етнічними
та політичними групами немає, особливо це характерно для російської й
української етнополітичних груп. Проте упродовж останніх 20 років
етнічний чинник мав головне значення при політичній орієнтації
кримців. На рівні етнічної свідомості він спрацьовував великою мірою
при визначенні зовнішньополітичної орієнтації, а на рівні мовнокультурної належності – при визначенні внутрішньополітичної
орієнтації.
Російська група зорієнтована на Російську Федерацію, на
збереження й поглиблення мовно-культурної зросійщеності етнічно
неросійської людності Криму, на автономізацію чи політичний
сепаратизм. Роль сепаратистського локомотива виконувало РДК та
частина компартійного апарату. 1993 р. проросійські шовіністичні й
компартійні організації об’єдналися в коаліцію «Народноє єдінство». Ця
група підтримувала переважно КПУ та місцеві політичні утворення
регіонального типу – «Руський блок», «Союз». Можна впевнено
прогнозувати, що велика частина (якщо не більшість) виборців цієї
групи на наступних парламентських виборах підтримає вже не
комуністів і місцеві партії, а партії, що мають можливості перерости
притаманний їм регіональний тип, хоч за своїм духом і орієнтуються на
росіян та зросійщену людність України – СДПУ(о), Партію Регіонів,
Трудову Україну тощо.
Українська етнополітична група чисельно значно більша за наявну в
Криму українську етнічну групу, бо російська етнічна група і все
некримськотатарське населення Криму просякнуте обережно–
патріотичними й пасивно–лояльними до незалежної України
громадянами, що з розумінням ставляться до українського
національного відродження. Маленьку частину української групи
становлять активні, патріотично налаштовані громадяни, більшу
частину – пасивні, не вороже налаштовані до української держави, до
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української й кримськотатарської мови й культури українці та
представники російської й інших етнічних груп, насамперед ті, що
мають змішане українсько-іншоетнічне походження. Ця група
підтримує суверенітет і незалежність України, але через певні причини
вона загалом політично розпорошена і не має дійсно вагомого
відповідника серед партійних структур Криму. За наявності
авторитетних лідерів та інформаційної підтримки вона може суттєво
посилитися. Об’єднання «Крим з Україною» відіграло важливу роль
лише на певному етапі. Сучасна ситуація сприятлива для розбудови й
активізації діяльності кримських підрозділів ідеологічно українських
партій з урахуванням місцевих культурно-історичних особливостей.
Кримськотатарська етнополітична група хоч і неоднорідна
політично, проте найбільш консолідована і послідовна з-поміж усіх 3-х.
Загалом на сучасному історичному етапі вона сприяє зміцненню
незалежності України й демократизації кримської частини країни,
проявляє український національний та кримськотатарський етнічний
патріотизм.
На референдумі 1 грудня 1991 р. з приводу підтримки чи не
підтримки Акта проголошення незалежності України кримці дали
позитивний результат (великою мірою завдяки тому, що російська група
проявила політичну пасивність і в референдумі активної участі не
брала). Надалі вага етнополітичних груп змінювалася (особливо після
виборів 1998 р.), але їх співвідношення докорінно не змінилося й до
сьогодні.
На президентських виборах більшість кримців підтримувала чинних
і колишніх представників партійного й господарського совєтського
апарату, вихідців з Дніпропетровської й Донецької областей:
Л. Кравчука, Л. Кучму, П. Симоненка, В. Януковича. Підтримуваний
кримцями кандидат двічі перемагав у І пол. 1990-х р. – спочатку
Л. Кравчук, потім Л. Кучма (при обранні на перший термін). На виборах
до Верховної Ради більшістю кримських виборців підтримувалися
комуністи, прокучмівські та проросійські партії, блоки й кандидати в
депутати. На виборах до Верховної Ради 1998 р. за результатами
голосування по багатомандатній загальнодержавній виборчій окрузі в
Севастополі й АРК перемогла КПУ, яку в Севастополі підтримала у три
з лишком рази більша частка виборців, ніж у Києві, а в АРК – майже
удвічі більша, ніж у Київській області1. Щоправда і на інших теренах
півдня й сходу країни КПУ посіла перше місце, набравши в областях від
28 до 46 % голосів виборців. 2-ге місце в АРК та 4-те у Севастополі
здобуло місцеве проросійське політичне утворення – партія «Союз», з
результатом 10,6 % та 2,2 % відповідно. Подолала виборчий бар’єр і
НДП, посівши 5-те місце в АРК та 2-ге місце у Севастополі.
Прикметно, що Прогресивна Соціалістична Партія України
(Н. Вітренко, В. Марченко, О. Чародєєв), Соціал-Демократична Партія
1
Усі наведені числові показники по результатах виборів наведено з офіційних
повідомлень ЦВК або обчислено автором на їх підставі.
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України (об’єднана), Виборчий блок партій «СЛОн – Соціальноліберальне об’єднання», Виборчий блок партій «Трудова Україна»,
маючи за світоглядними орієнтаціями широку соціальну базу на
півострові, одержали надто маленьку підтримку кримців. Свій
електоральний потенціал у Криму вони не використали частково через
політичну інерційність
великої частини політично активного
кримського люду (насамперед у середовищі людей пенсійного віку).
На виборах до Верховної Ради 2002 р. КПУ хоч і була незаперечним
лідером серед політичних партій і блоків, але частка її прибічників
суттєво зменшилася, особливо у Севастополі. Частина колишніх
симпатиків КПУ підтримала інші кучмівсько-малоросійські та російські
політичні утворення різного ідеологічного забарвлення: «За єдину
Україну», «Руський блок», СДПУ(о), «Жінки за майбутнє», «Команда
озимого покоління», «Блок Наталії Вітренко», «ЗУБР (За Україну,
Білорусію, Росію)», КПУ (оновлену), «Комуністичну партію робітників
і селян» тощо. За «Руський блок» в Україні віддали голоси 0,7 %
виборців, що взяли участь у голосуванні, лише в Криму він мав суттєву
підтримку (в окремих округах набрав по 6–9 %).
Дивно, що вищі органи державної влади України, Центральна
виборча комісія вважали за можливе реєстрацію та участь у виборах
виборчого блоку політичних партій у назві якого прикметник «руський»
(що має безпосередній зв’язок з колишньою етнічною назвою
українського народу та назвою України на певному історичному етапі її
розвитку) використано у значенні «російський». Цей факт є яскравим
свідченням або недолугості, або антиукраїнської спрямованості етнічної
і всієї тодішньої гуманітарної політики України.
Відзначимо, що завдяки високому рівню політичної свідомості
кримськотатарського народу і його організованості, патріотично й
демократично налаштовані українські політики й політичні сили
одержували в Криму значно більшу підтримку під час виборів, ніж на
Донбасі. Народний Рух України 1998 р. в АРК підтримала більша частка
виборців, ніж у будь-якій південній чи східній області, більша, ніж у
Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській, Сумській областях. 2002 р.
співвідношення питомої ваги прибічників Блоку Віктора Ющенка
«Наша Україна» й «Виборчого блоку Юлії Тимошенко» було вже на
користь центральних областей, проте українська електоральна база у
Криму загалом збереглася і у порівнянні з Донбасом мала значно
більшу питому вагу. А на останніх президентських виборах за В.
Ющенка у Севастополі (де кримських татар мешкає мало) віддали
голоси 8 % виборців, що взяли участь у виборах, в АРК – 15–16 %. Це в
кілька разів більше, ніж у Донецькій чи Луганській областях, але багато
менше, ніж у сусідній з Кримом Херсонській області (де відповідна
частка становить понад 40 %).
Представництво кримських татар в органах влади різко збільшилося
після виборів 1998 р. Одного депутата було обрано до Верховної Ради
України у багатомандатній загальнодержавній виборчій окрузі за
списком Народного Руху України (Мустафу Джемілева), одного – в
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одномандатній територіальній виборчій окрузі № 8 (Рефата Чубарова) 1,
ще одного депутата обрано до Верховної Ради АРК (Л. Безазієва), понад
500 кримських татар обрано до районних, міських, селищних та
сільських рад АРК. Помітну частку кримські татари здобули і у
виконавчій владі, і на керівних господарських посадах. Проте перекоси
соціальної структури кримських татар у порівнянні з рештою кримців
ще зберігаються і збережуться, певно, надовго, бо зумовлені великою
мірою характером розселення кримських татар (переважно у сільській
місцевості).
Таким чином з-поміж усіх сучасних найважливіших проблемних
чинників українсько–російських міждержавних стосунків, що дісталися
у спадок від СССР, на регіоні Криму зав’язано найбільше – 3 (етнічний,
військово-політичний, державного кордону). За рівнем загрози для
української держави (у багатовимірному сенсі) та складністю
розв’язання ці чинники, на думку автора, розташовані так (за спаданням
небезпеки та складності розв’язання): 1. Абсолютна перевага етнічних
росіян у населенні АРК; 2. Наявність російської військово-морської бази
в Севастополі; 3. Невизнання Росією міждержавного кордону,
існуючого між УССР та РСФСР на час розпаду СССР. Отже, сучасний
стан етнічної конструкції Криму, на думку автора, становить найбільшу
загрозу національній безпеці та водночас є найскладнішою для
розв’язання регіональною проблемою.
У минулому і сьогодні розвиток етнічної структури населення
Криму великою мірою визначався у політичній площині. Багато
залежало від політичної волі метрополій, від ставлення влади до тієї чи
іншої етнічної спільноти. В російській імперській державі і в царський
період, і в совєтський період провадилася політика «обрусєнія» Криму,
в якій етнічні українці використовувалися як один із засобів її реалізації,
як ситуативний спільник у російщенні даної території.
Зіставлення різних станів етнічної структури населення Криму,
визначених на час загальних переписів людності, дає нам змогу
побачити головні її зміни наскрізно через усе ХХ ст. (Див. діаграму 1).
Зазначимо, що частка українців у Криму 1897 р. насправді була суттєво
більшою, оскільки всіх українців, що вважали своєю рідною мовою не
українську мову, було залічено до інших народів. А реальна частка
росіян була суттєво меншою.

1
Одномандатна виборча округа № 8 обіймала всі поселення Білогірського й
Красногвардійського районів, а також частину поселень Нижньогірського й Сакського
районів. Переможця підтримало близько 18 % виборців з тих, що взяли участь у
голосуванні.
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Діаграма 1. Етнічна будова людності Криму від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. за
переписними даними.
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З поєднання переписних даних та історичних подій бачимо, що
вагомі структурні зрушення відбувалися у І пол. ХХ ст. та наприкінці
його. У повоєнний період і наступні часи аж до кінця 1980-х р. розвиток
етнічної будови кримської людності відзначався відносною
стабільністю.
Великі етноструктурні перетворення відбулися в часи Другої
світової війни та у перші повоєнні роки. Чисельність населення Криму
зменшилася за час війни більше, ніж у 2 рази. Питома вага кримських
татар, євреїв, німців, болгар, вірменів, греків у населенні півострова
зменшилася майже до 0 %. Стрімко збільшилася частка росіян,
з’явилися нові малочисельні етнічні групи народів Російської Федерації.
Перетворена тоді етнічна конструкція Криму проіснувала до ІІ пол..
1980-х р., коли напрямок розвитку етнічної будови людності Криму і
всієї України докорінно змінився. У зв’язку з демократизацією
совєтського суспільства та розпадом СССР демографічні, міграційні та
етнічні процеси вже не контролювалися росіянами.
Крім депортації безпосередній вплив на етнічну будову Криму
справляли етнічні процеси. Велика частина етнічно неросійської
людності Криму (найбільше – українців) зросійщилася або, зберігаючи
свої етнічні назви, зросійщилася частково – мовно й культурно. Етнічне
зросійщення додавало росіянам у 1980-х р. близько 10–14 % усіх
народжених у Криму дітей, з них не менше 8 % за рахунок етнічної
групи українців. Щонайменше третина сучасної російської етнічної
групи у міських поселеннях Криму має етнічно українських пращурів.
Переважно кримськотатарський у ХVІІІ ст. за етнічним складом
людності Крим з великою домішкою частково потатарених греків було
перетворено до середини ХХ ст. на російську етнічну територію з
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великою домішкою українців, що інтенсивно розчинялася серед росіян.
Внутрішня і зовнішня політика царської Росії та російськокомуністичної держави були спрямовані на досягнення такого
результату з перспективою остаточного й безповоротного етнічного
зросійщення всієї України.
У ІІ пол. 1980-х р. етнічна структура зовнішніх міграційних потоків
України та їх інтенсивність змінилися завдяки новій політичній та
загальній суспільній ситуації в СССР. Кримські татари активно
поверталися на історичну батьківщину до середини 1990-х років.
Небажання кримськотатарського сусідства та різке зниження рівня
життя населення в 1992–1993 р. призвели до активізації еміграційного
руху етнічних росіян. Початок нового напрямку розвитку етнічної
структури населення у Криму припадає приблизно на 1987–1988 р., що
трохи випередило відповідний початок у вимірі всієї України (1989–
1991 р.). Питома вага найчисельніших етнічних груп (насамперед,
російської та єврейської) зменшувалася, зростала частка кримських
татар. Етнічна мозаїчність населення Кримського півострова
збільшилася. Переселялися до Криму греки, болгари, вірмени, німці. За
даними Головного управління МВС України в АРК на 1 січня 1998 р. в
Автономній Республіці Крим мешкала й була прописана (зареєстрована)
така кількість родин депортованих народів: кримських татар – 64 тис.
756, болгар – 138, вірмен – 111, греків – 808, німців – 1641.
За результатами Всесоюзного перепису населення 1989 р. в СССР
мешкало близько 272 тис. кримських татар, зосереджених переважно в
азійській частині країни. Зважаючи на це та з огляду на імміграційну
привабливість Кримської області для мешканців РСФСР та
Центральноазійських республік, на перебування в етнічно змішаних
шлюбах певної частини кримських татар, на досить високу ймовірність
певного статистичного недообліку по кримських татарах (якась частина
представників кримськотатарського народу, зі зрозумілих для нас
причин, свідомо не виказувала своєї справжньої етнічної належності,
зазначаючи іншу, менш проблемну), очікувалося прибуття до Криму
близько 300 тис. кримських татар і представників інших народів, що
перебувають у родинних стосунках з кримськими татарами. (Окремі
експерти прогнозували навіть 400–600 тис. іммігрантів). Однак до
Криму прибула менша кількість кримських татар, що свідчить про
існування певного, порівняно невеликого, імміграційного резерву
кримських татар на колишніх теренах СССР, який може бути задіяний у
майбутньому за сприятливої для цього соціально-економічної та
політичної ситуації в Криму.
За даними МВС України упродовж 1989 р. у Криму було прописано
(зареєстровано) 28,3 тис. кримських татар, 1990 р. – 33,8 тис., 1991 –
41,4 тис., 1992 – 27,3 тис., 1993 – 19,3 тис., 1994 – 11,8 тис., 1995 – 9,2
тис., 1996 – 8,0 тис., 1997 – 5,4 тис., 1998 – 3,5 тис., 1999 (до 1
1
Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: Статистичні матеріали
(1989–1999). – К.: Абрис, 2000. – С. 33.
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листопада) – 2,0 тис. осіб1. Хоча певна кількість кримських татар
упродовж цих років виїхала з Криму.
На всій території країни відбулося зростання частки корінних
народів. Українці „поважчали” у Києві та в усіх областях, а кримські
татари – на Кримському півострові. Частка українців зменшилася лише
в АР Крим та у Севастополі (разом) – на 1,7 в. п. (Див. діаграму 2). Цей
факт можна оцінювати як певний успіх, оскільки через масове
повернення кримських татар та представників інших примусово
виселених народів, зменшення частки українців могло бути й більшим.
Зменшення частки росіян у Криму (на 6,65 в. п.) було інтенсивнішим,
ніж зменшення частки українців. Питома вага кримських татар
збільшилася на 8,6 в. п. Сумарна частка решти кримської людності
зменшилася на чверть в. п. Таким чином спільна частка корінних
народів України (українців, кримських татар, караїмів, кримчаків) на
території Кримського півострова збільшилася на 6,9 в. п. Найбільший
же приріст питомої ваги етнічних українців (понад 6 в. п.) відбувся на
суцільній смузі східних та південних областей, у тому числі на суміжній
з Кримом Херсонщині.

Діаграма 2. Зміни часток кримських татар,
українців, росіян та решти людності за час
між переписами 1989 та 2001 років у Криму.
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За зміною чисельності українців адміністративно-територіальних
одиниць найвищого рангу на території країни утворилося 6 районів, у 3
з яких чисельність українців зросла, а у 3 – зменшилася. У більшості
областей півдня і сходу країни відбулося збільшення чисельності
етнічних українців. Лише в Луганській області маємо відносно невелике
зменшення чисельності українців (на 9 тис. 856 осіб). У Кримському
районі, що складається з АР Крим та Севастополя разом з
підпорядкованими міській раді поселеннями українців поменшало на 49
тис. 272 особи. У сусідній же Херсонській області чисельність українців
збільшилася на 24 тис. 640 осіб, а в Запорізькій – на 56 тис. 57 осіб.
Питома вага українців Криму в загальній чисельності етнічних
українців країни зменшилася на 0,14 в. п. За недостатньої присутності
українців у Криму такий регіональний перерозподіл етнічних українців
є небезпечним і має погані наслідки не лише на регіональному рівні, але
й на національному, впливає на геополітичний розклад сил.
Міжрайонні відмінності зміни чисельності українців зумовлені
насамперед територіальними відмінностями вікового складу українців,
що сформувалися в СССР-івський період, а також сучасними етнічними
процесами й міграційними процесами (меншою мірою), які частково
зумовлені політикою Києва (зокрема регіональною) й місцевої влади.
За напрямком розвитку мовної будови людності адміністративнотериторіальних одиниць найвищого рангу (Київ, 24 області, АР Крим,
Севастополь) територія України поділилася на 3 райони, які, подібно
сумнозвісним лебедеві, щуці й раку, тягли «воза-Україну» в різні боки.
Взаємна компенсація різноспрямованих змін у цих 3 районах приховує
суттєві зсуви мовної структури населення, що відбулися майже в усіх
адміністративно-територіальних одиницях найвищого рангу. Хоч на
рівні окремих частин України ми мали протилежно спрямовані
тенденції, загалом, у вимірі всієї країни, відбулося певне збільшення
питомої ваги осіб, які вважають своєю рідною мовою українську мову.
Цей факт в етнологічному сенсі є головним здобутком українства за 13
р. історичного поступу нації, а також одним з найважливіших з погляду
забезпечення національної безпеки, збереження національної
самобутності.
На Кримському півострові, на відміну від решти території країни,
крім Донбасу, частка осіб з рідною мовою українською суттєво
зменшилася. Це не може не засмучувати, не спонукати до вивчення
причин, що зумовили такий розвиток подій, і з’ясування можливості
впливу на ситуацію для перетворення її на прийнятну, безпечну для
українства. Щоправда, у порівнянні зі зміною мовної структури
населення в областях Донбасу, кримський варіант розвитку не є
найгіршим. По-перше, питома вага «українськомовних» на Кримському
півострові зменшилася не так сильно, як на Донбасі, по-друге –
повернення кримських татар, корінного народу України, на історичну
батьківщину зробило розвиток етнічної структури населення цієї
частини країни відмінним від розвитку в інших регіонах.
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Подальша втрата позицій української мови відбулася в тих регіонах,
де наприкінці 1980-х р. та в 1990-х р. здіймався найбільший галас щодо
утисків російської мови (неіснуючих), найгучніший ґвалт про занадто
швидкі темпи впровадження української мови як державної (насправді
мляві темпи) тощо, а забезпеченням розширення функціонування
української мови переймалися переважно слабосильні громадські
організації та поодинокі ентузіасти. Міфічна насильницька українізація
чи вигадана дискримінація «російськомовного населення» звичайно ж
мали агітаційне, пропагандійне й диверсійне походження і спрямовані
не лише проти українців в Україні, а й проти всього світового
українства і проти української держави як такої. Треба визнати, що
внутрішні й зовнішні антиукраїнські сили на певних українських
теренах (зокрема у Криму) своєї мети в етнічній площині досягли.
В Автономній Республіці Крим та у Севастополі (разом) частка осіб
з рідною мовою українською зменшилася пересічно на 4,16 в. п. А
частка осіб з рідною мовою російською зменшилася на трохи меншу
величину – на 3, 89 в. п. У сусідній же Херсонській області частка
«російськомовних» осіб зменшилася на 5,55 в. п. при зростанні частки
«українськомовних».
Питома вага осіб, що вважали рідною мовою українську мову,
зменшилася до 10,01 % в АРК та до 6,75 % у м. Севастополі.
Зауважимо, що і в умовах Російської імперії, коли здійснювалося
відверте мовне російщення українців як і всіх інших неросіян, і в
умовах СССР, коли мовне російщення незграбно приховувалося за
розмовами про пролетарський інтернаціоналізм, розквіт соціалістичних
націй та майбутнє зникнення всіх націй, зменшення сумарної частки
осіб з рідною мовою неросійською не відбувалося на цих територіях так
швидко, як це сталося за 13 років періоду виборювання суверенітету
України й часів утвердження незалежної української держави.
8 суміжних областей, АР Крим та місто Севастополь утворили
суцільну територію, на якій частка осіб з рідною мовою українською
серед етнічних українців зменшилася. Серед етнічних українців АРК та
міста Севастополя частка тих, хто вважає українську мову своєю рідною
мовою, зменшилася пересічно на 13,73 в. п. (Див. діаграму 3), що
співмірно з процесом мовного російщення українців Донбасу. Серед
українців Херсонщини відповідний показник становить лише 0,72 в. п.
Для кращого усвідомлення цього факту зазначимо, що мовне
зросійщення етнічних українців Криму під керівництвом КПРС не дало
такого стрімкого структурного зсуву, який відбувся в часи незалежності
України. За 30-річний період 1959–1989 р. частка осіб з рідною мовою
українською серед етнічних українців Криму збільшилася на 0,8 в. п.
Зростання рівня мовної зросійщеності українців Криму та Донбасу
потужно вплинуло на зменшення в цілій Україні питомої ваги українців
з рідною мовою українською.
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Діаграма 3. Зміни питомої ваги осіб з рідною
мовою українською серед етнічних українців
Криму, що відбулися за періоди 1959-1989
років та 1989-2001 років.
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Права і мовно-культурні потреби україномовних громадян та тих
українських громадян, які прагнуть стати україномовними, прагнуть
виховувати дітей повноцінними українцями, українською мовою в
українській культурі, українська держава не забезпечує на території
Кримського півострова. Інфраструктура галузі культури працює на
мовно-культурне російщення неросійської людності Криму. В освіті
ситуація така, що навіть сумарна частка учнів та студентів, що
навчаються лише українською мовою та одночасно українською й
російською мовами значно менша за частку етнічних українців. Додамо,
що кадрова політика держави, інформаційна політика держави, які
здійснюються на цій території, загалом сьогодні залишаються
спрямованими на подальше мовне російщення українців.
Крим та Донбас йшли попереду в процесах регіоналізації України,
що відбувалися за часів президентства Л. Кравчука та Л. Кучми. Через
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різну
спрямованість
етнічних,
демографічних,
міграційних,
ідеологічних процесів, що відбувалися в Україні від часів Пєрєстройки,
між мешканцями Кримського півострова, мешканцями областей
Донбасу та мешканцями решти України (22 областей і Києва), швидко
збільшилися вже наявні наприкінці 1980-х років етнічні відмінності.
Йдеться про структурні відмінності та про відмінності усереднених
показників, що стосуються етнічної сфери. Це проявилося у низці
показників будови територіальних груп населення за ознаками
етнічного самовизначення, мовного самовизначення (відтак і культурної
належності) та вільного володіння чи не володіння українською мовою.
Світоглядні, мовно-культурні, психічні відмінності населення Криму й
Донбасу, безумовно, відбиваються і на своєрідності політичної
культури цих територіальних груп українських громадян, і на їхніх
ціннісних орієнтаціях. Перебіг виборчих перегонів та їх результати на
цих територіях також досі мали суттєві місцеві відмінності (зумовлені,
щоправда, не лише етнічними відмінностями, але й соціальноекономічною своєрідністю колишньої «всєсаюзнай качєгаркі» та
колишньої «всєсаюзнай здравніци»).
Схожість мовно-культурної будови цих двох районів збільшилася.
Оскільки дещо зменшилася різниця між частками «українськомовних»
громадян на Донбасі та в Криму: між Донеччиною й Кримом – на 2,29
в. п., між Луганщиною й Кримом – на 0,69 в. п. А різниця між частками
«російськомовних» стерлася так (між Донеччиною й Кримом – на 11,16
в. п., між Луганщиною й Кримом – на 8,82 в. п.), що зробилася тепер
малосуттєвою.
Головна структурна своєрідність людності 4 адміністративнотериторіальних одиниць, що утворюють ці два райони України, полягає
сьогодні у незаперечному домінуванні осіб, які вважають своєю рідною
мовою російську мову. На Луганщині «російськомовні» становили 2001
р. 68,83 %, на Донеччині – 74,92 %, в Автономній республіці Крим –
72,62 %, у Севастополі – 87,06 %. Питома вага «українськомовних» у
Луганській області становить 30,01 %, у Донецькій області – 24,10 %, в
АРК – 10,01 %, у Севастополі – 6,75 %.
Головна відмінність сучасної мовно-культурної будови цих районів
полягає в тому, що на Донбасі є лише дві великі складові – російська та
українська, а в Криму їх три – російська, українська та кримськотатарська. При цьому кримськотатарська складова і в політичному сенсі
і в етнічному консолідованіша й активніша за українську, а її вага має
тенденцію до поступового збільшення.
Різниця між мовно-культурною будовою Криму й основної частини
країни збільшилася, як і різниця між мовно-культурною будовою
Донбасу й основної частини України. Різниця між Кримом та сусідньою
територією основної частини України також збільшилася – за часткою
громадян, які вважають рідною українську мову, різниця між людністю
Криму й Херсонської області зросла на 9,61 в. п. Частка
«українськомовних» у Херсонській області перевершувала наприкінці
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2001 р. частку «українськомовних» у Криму приблизно у 8 разів, або –
на 63,18 в. п.
Збереження зазначених тенденцій та врахування найбільш імовірних
змін дають можливість прогнозувати наступне. Частки українців та
росіян до 2011 р. не зазнають великих змін, хоча не виключено, що
президентські вибори 2004 р. та викликані перемогою В. Ющенка
світоглядні перетворення відіб’ються цілком не прогнозовано на
етнічній самосвідомості кримців, які мають змішане українськоросійське етнічне походження. В тому разі, якщо збережуться сучасні
тенденції етнічної асиміляції українців, частка українців буде
зменшуватися дедалі швидше, прискорюючись. Репродуктивна
поведінка українців і росіян суттєво не відрізнятиметься, але на
кожному поколінні асиміляція зменшуватиме частку
українців
щонайменше на 2–3 в. п. у Севастополі та на 5–8 в. п. в АРК. Отже, за
такого сценарію, частка українців прямуватиме у близькому
майбутньому до 19 % в АРК та до 17 % у Севастополі, а частка росіян
буде більш-менш стабільною, коливаючись близько 58–59 % в АРК та
77–80 % у Севастополі.
Якщо ж етнічна асиміляція не відбиратиме дітей і молодь в
української групи і не додаватиме росіянам питомої ваги, тоді частки і
українців і росіян зазнають несуттєвого зменшення. Прогнозувати
сьогодні майбутній асиміляційний вплив на розвиток етнічної будови
кримської людності важко, оскільки нова політична еліта ще не встигла
себе проявити у питаннях, які впливають на напрямок і перебіг етнічних
процесів. Саме етнічними процесами визначатиметься зміна
співвідношення між українцями та росіянами у Криму. Не виключено,
що й еміграція росіян з Криму буде важливим чинником їхнього
демографічного балансу.
Без сумніву визначальними будуть дві тенденції: перша – хоч
повільне, але впевнене зростання питомої ваги кримських татар, друга –
подальше мовне й культурне російщення українців і всього етнічно
неросійського населення Криму, у тому числі й кримських татар.
Сьогодні частка кримських татар має тенденцію збільшуватися
потенційно до 18 % в АРК та до 1–1,5 % у Севастополі. Але зрозуміло,
що за короткий час, який лишився до 2011 р., питома вага кримських
татар зросте лише на декілька відсоткових пунктів (за умови
збереження впливу міграційних потоків на етнічну структуру людності
Криму на сучасному рівні). Тобто частка кримських татар 2011 р.
швидше за все не вийде за межі 15 %. Хоча у Севастополі міграція може
призвести до стрімкого зростання частки кримських татар до 2–3 %.
Надалі, упродовж найближчих десятиріч, частка кримських татар
«підтягуватиметься» до частки українців і можливо перевершить її
років через 15–20 (це залежатиме від того як швидко відбуватиметься
російщення українців, і чи відбуватиметься воно взагалі).
Оскільки місцева українська мовно-культурна інфраструктура в
Криму розбудовується кволо, зазначена тенденція (друга) збережеться і
в подальшій перспективі. Спільна питома вага корінних народів
41

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

України (українців, кримських татар, караїмів та кримчаків) вже у
середньостроковій перспективі може досягти 40 %, а у сільських
поселеннях навіть 55 %. У більшості міст росіяни утримуватимуть
абсолютну більшість. Майбутні зміни етнічної структури кримської
людності залежать певною мірою й від того чи збережеться у
Севастополі
військово
морська
база
Російської
Федерації.
Перебазування російського флоту до російських портів, яке є
малоймовірним до 2017 р., сприятиме прискоренню зменшення частки
етнічних росіян у Криму.
Розвиток етнічної будови кримської людності багато в чому
залежатиме від входження чи не входження кримців у процес
формування української нації сучасного типу, від подолання
світоглядної «совкової» спадщини. Деколонізація, декомунізація,
десовєтизація Криму поки що не відбулася. На мапі Криму символічно
зберігаються промовисті російсько-комуністично-совєтські назви:
Красноперекопськ, Первомайське, Красногвардійське, Совєтський,
Кіровське, Леніне (всі перелічені поселення є центрами районів АРК)
(Див. картосхему 1). Серед кримських містечок є такі: Совєтське
(Ялтинської міськради), Октябрське (Красногвардійського району),
Куйбишеве (Бахчисарайського району), Орджонікідзе (Феодосійської
міськради), Фрунзенське (Алуштинської міськради). Серед сільських
поселень бачимо й справжні назви-покручі: «Октябр», «Майське»,
«Побєдне», «Земляничне» тощо. Кримськотатарські назви поселень, які
раніше панували у Криму, зустрічаються вкрай рідко.
За відсутності активних дій з українського боку, інерція російщення
українців, і навіть явище прискорення російщення українців
відбуваються в Криму вже після проголошення незалежності України і
розпаду СССР. З усього видно, що сучасна політична еліта країни ще не
готова ні ідеологічно, ні інтелектуально, ні організаційно до
докорінного перегляду здійснюваної раніше, до обрання Президентом
України Віктора Ющенка, політики в Криму. І результати перебування
на чолі кримського уряду Анатолія Матвієнка лише підтверджують цю
неготовність. Залишається сподіватися бодай на якісь зміни політики у
вигідному для народів України (українців, кримських татар, караїмів,
кримчаків) напрямку в майбутньому. Та чи не будуть вони занадто
запізнілими – як мертвому припарки?
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Федоренко О.А. (Київ)
УКРАЇНА І УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ
ЯК ОБ’ЄКТ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті досліджуються закономірності історичного розвитку
України та українства як цілісного об’єкта наукового дослідження.
Розкрито проблемні аспекти у вивченні основних культурних та
ідеологічних цінностей, які відтворюють сприйняття і розуміння
представниками автохтонного етносу власного природного простору
та явищ соціальної і духовної спадщини.
Кожне суспільство має своє оригінальне усвідомлення про свою
належність до певної духовно-політичної структури – нації. Життя та
психологія етносів і націй належить до найбільш глибоких, складних та
суперечливих явищ дійсності.
Етнос – це усталена спільність людей, що історично склалася на
певній території і позначена спільністю мови, культури, побуту.
В цьому соціокультурному утворенні синтезовано три типи
чинників: а) етносоціальна форма життя; б) духовна діяльність людини
(емоції, інтелект, воля); в) біологічна форма життя.
Основою, що стабілізує етнос та його культуру, є система традицій,
що є колективною пам'яттю спільноти людей, котра інтегрує
міжпоколінну етнокультурну інформацію.
Нація складається на основі певного етносу, до якого приєднуються
представники інших етносів, які живуть на відповідній території та
пов’язані між собою певним типом соціально-економічних відносин.
Етноси та нації є суб’єктами історії з притаманними для них
орієнтирами національної ідеї. Кожний етнос у певний час мав свої
особисті шляхи втілення національної ідеї.
Українська національна ідея є унікальною та неповторною у своєму
розвитку, тому що спирається на власний психологічний міф, що
концентрує основу самосвідомості етносу: обробляти й берегти
унікальну землю – український чорнозем.
Український етнос суттєво змінювався через значні надприродні або
дуже тривалі впливи, зокрема, через різноманітні міграційні процеси,
загарбницькі війни та довготривалі окупації.
Незважаючи на ці суб’єктивні деформації, під впливом
соціоприродного довкілля зберігалися етнопсихологічні особливості
(уподобання, ментальні стереотипи та звички ) автохтонної спільноти.
Нація постає вищою формою етнонаціональної самосвідомості,
закономірним
результатом
складної
об’єктивної
взаємодії
найрізноманітніших матеріальних, соціальних і духовних чинників.
Українці, як і кожна нація, – це єдність окремих осіб, пов’язаних між
собою походженням, територією та умовами існування.
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Національна єдність була провідним пріоритетом українського
державотворення, а вже її втілення обумовлювало вирішення
економічних, культурних, екологічних та соціальних проблем.
Перебування в складі різних за формою влади імперіях (Річ
Посполита, Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз)
визначало для українства два шляхи розвитку: 1) занепад у культурнодуховному розвитку, деградація і як наслідок – асиміляція і злиття з
головною людністю імперії або остаточне зникнення; 2) утвердження
національної самобутності, ідейно-політичне і суспільне об’єднання
представників етносу для здобуття незалежності й відновлення власної
держави.
Найбільш тривалою, а через те і небезпечною для українства була
російська колоніальна політика, спрямована на нівелювання особової,
культурної і національної свідомості представників автохтонного
етносу.
Колоніальними режимами Російської імперії та СРСР українці
позбавлялися власної національної належності, мови, культури, історії,
священних цінностей та героїв. Незважаючи на модифікаційні
відмінності, у Російській імперії і Радянському Союзі були дві спільні
імперські тенденції: соціальне рабство і злиття націй.
Одіозними прикладами окупаційного ставлення до української
автохтонної спільноти, її мови і культури, є циркуляр міністра
внутрішніх справ Росії Валуєва від 1863 року, Емський указ імператора
Олександра ІІ від 1876 року, Постанова ЦК КПРС про 60-річницю
створення СРСР 25 лютого 1982 року.
Зміст цих та інших подібних документів засвідчує, що Україна
перебувала в епіцентрі імперської політики не тільки з огляду на
людські та економічні ресурси, які були залучені до потенціалу
колоніальної влади, а й тому, що ідеологи російського імперіалізму і
комунізму усвідомлювали глибинну унікальність України й
українського світу як орієнтирів духовного і політичного відродження.
Наприкінці ХХ ст. настав відповідальний в історії нашої етнічної
спільноти час для відновлення традиційної української самосвідомості й
очищення її від нехарактерних рис та особливостей.
Після здобуття незалежності постала проблема державного
відродження й самоствердження українства.
У зміст державного, зокрема й духовного відродження українства
входить безліч складових елементів: між ними й такі, як національнопатріотичне виховання молоді, прищеплення сучасним і майбутнім
громадянам високих моральних і політичних якостей, формування
системи взаємовідносин із іншими країнами та націями.
Генератором відтворення причинно-наслідкового зв’язку між
індивідуальним, національним і загальнолюдським рівнями життя
суспільства стала українознавча наука.
Основним концептуальним завданням українознавчих досліджень є
наповнення державницьким змістом національної ідеї з метою втілення
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у реальність ідеалів правового суспільства, виховання поваги громадян,
насамперед українців до Батьківщини.
Важливим аспектом геополітичних досліджень в українознавстві є
синтетичний аналіз ціннісних явищ України та українського світу як
історичних та геополітичних феноменів, України як геополітичної
реальності.
Наукові та практичні завдання цієї проблеми визначені у розробці
науково-дослідної теми прикладних досліджень «Україна і український
світ» в 2001-2003 рр. Предметом цього дослідження є вплив природного
середовища на становлення і розвиток українського етносу, творення
його ідейних та культурних цінностей.
Суть процесу дослідження полягає у накопиченні та систематизації
знань про Україну і український світ.
Головні завдання дослідження такі: вивчення культурних, духовних
та ментальних ознак української нації; дослідження поглядів
українських громадських і політичних діячів І пол. ХХ ст.; дослідження
та аналіз ідей і теорій вчених-українознавців.
Концептуальний аналіз поглядів українознавчих дослідників є
основним проблемним завданням цього дослідження.
Відповідно до змісту поглядів та професійної належності авторів
дослідження розглядаються за такими напрямами: у І пол. ХХ століття:
географічний
(С.Рудницький,
В.Кубійович);
ідейно-політичний
(М.Міхновський, Д.Донцов, В.Липинський); історично-геополітичний
(Ю.Липа); політологічний (І.Лисяк-Рудницький, О.Бочковський);
історично-культурний ( П.Кононенко, Т.Кононенко); суспільногеографічний (П.Масляк); психологічно-політичний (В.Сніжко).
Розроблена класифікація наукових напрямів є необхідною для
дослідження феномена України як унікальної просторової основи
генезису і розвитку українського етносу та виникнення його державних
утворень.
Результати дослідження повідомлені й апробовані в наукових
публікаціях у журналі «Українознавство», у доповідях на секційних
засіданнях міжнародних науково-практичних конференцій.
У процесі розробки цієї теми визначено, що дослідники І пол. ХХ
століття розглядали такі проблемні питання: віковічне прагнення
українців до контролю над простором між Чорним морем та річками
Дніпро і Дунай; географічне розташування території України на
перехресті торговельних і політичних зв’язків між Європою і
Центральною Азією, Індією та Китаєм; постійне протистояння між
Україною і Росією як двох геополітичних центрів впливу у контактах з
країнами Європи і Середземномор’я.
Вчені-українознавці
(П.Кононенко,
Т.Кононенко,
П.Масляк,
В.Сніжко) розкривають змістовні аспекти природних та історичнокультурних явищ, які обумовлювали феноменальність України й
українського світу.
У цьому контексті актуальними проблемами наукових досліджень
визначено: а) генезис та перспективи розвитку українського етносу;
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б) формування українського територіального простору; в) використання
природного потенціалу території України.
Започаткована автором запропонованої до розгляду статті розробка
теми «Українська геополітична думка у ХХ – на початку ХХІ століть» у
процесі роботи над науково-дослідною темою прикладних досліджень
«Україна і український світ», була обумовлена необхідністю синтезу та
інтеграції різноманітних знань, їх розкриття в поняттях «український
світ»,
«українська
національна
самосвідомість»,
«українська
національна ідея».
Основною проблемою системно-інтегральної структуризації знань в
українознавстві є вдосконалення методології і вироблення принципів
дослідження, аналізу і порівняльного синтезу явищ і процесів.
Концептуальні засади дослідження України й українського світу
розкриті у аналітичній статті доктора філологічних наук П.Кононенка та
кандидата філософських наук Т.Кононенка «Українознавство – наука
етики, любові, життєтворчості». Вчені вважають, що головною в
дослідженні є проблема етносу як серцевини держави, суспільства та
культури. Етнос визначається як основний чинник суспільного життя й
творення держави, а другорядними – інші: географічне положення,
кордони, територія, ресурсні можливості.
Відповідаючи на запитання що було, що є і що буде з українським
світом, вчені-українознавці розглядають етнічну сутність українців як
феномен, у якому поєднані природа, клімат, матеріальне виробництво,
спосіб життя.
Аналізуючи висловлені у цій статті погляди вчених, можна
виокремити три визначальні етапи розвитку українознавства як
системної науки і диференціації та синтезу знань про Україну й
український світ як цілісного об’єкта дослідження.
Науковці відзначають роль Михайла Максимовича, який у середині
ХІХ ст. розробив концептуальні основи наукового українознавства,
обґрунтував застосування системного підходу до вивчення явищ
природи, культури, суспільного життя, досвіду та рівня свідомості
людей певної епохи. Започатковані М.Максимовичем теоретичні та
практичні розробки продовжили історики М.Костомаров, В.Антонович,
М.Грушевський, Д.Яворницький, письменники й етнологи П.Куліш,
М.Драгоманов, І.Франко, етнографи П.Чубинський, Ф.Вовк, економісти
С.Подолинський і М.Зібер.
На початку ХХ ст. представники української наукової та освітньої
еліти Володимир Вернадський і Сергій Єфремов підносять
українознавство на рівень філософії і політики держави.
Відновлення незалежної й самостійної держави у 1991 р. обумовило
відтворення українознавства як фундаментальної науки про генезис і
розвиток української етнічної нації та формування її соціальних і
політичних інституцій.
Тому П.Кононенко і Т.Кононенко, аналізуючи можливості розвитку
українознавства у ХХІ ст., зазначають, що українознавство постало як
системна наука про Україну й український світ, зокрема: як єдність
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міфології і історіософії, географії й історіографії, державознавства,
мовознавства і фольклору. Вони аналізують особливості українського
етносу в таких важливих аспектах: етнос як культурний феномен;
український етнос серед інших етносів; генезис і доля етносу як в
Україні, так і в зарубіжних країнах1.
Кандидат історичних наук Леонід Токар у статті «Об’єкт і предмет
українознавства» цілісність наукового дослідження України та
світоглядних традицій автохтонного етносу визначає найголовнішою
передумовою становлення українознавства як універсальної наукової та
методологічної системи знань про творення, пізнання й самопізнання
українського народу. Розвиток українознавства він вбачає у розширенні
і поглибленні процесу його формування як науки про системне та
цілісне пізнання України й українства як цілого й самобутнього об’єкта
дослідження. Науковець, враховуючи органічну єдність усіх сфер буття,
сприймає українознавчі дослідження як прояв реалізації двох
методологічних тенденцій: інтеграції знань природничих і гуманітарних
наук та їх диференціації у концептуальних напрямах.
Л.Токар вважає, що інтеграція та диференціація знань є основою
методологічного інструментарію розвитку українознавчої науки та
втілення в суспільному житті її світоглядно-методологічної,
ідеологічної, політичної, освітньої і виховної функцій2.
Доктор історичних наук Ярослав Калакура у статті «Історична
пам'ять
як
чинник
самоідентифікації
українців»
визначає
українознавство у двох вимірах: як інтегративну систему знань про
Україну й українців і як процес пізнання й самоусвідомлення
українцями спільних явищ, що обумовлюють їх консолідацію як етносу
і нації.
Вчений стверджує, що в консолідації етнічної спільноти важливим є
дві взаємообумовлені особливості: ідентифікація автохтонного етносу
на своїй території, що має зовнішнє вираження у сприйнятті та
звеличенні пам'яток історії і культури; самоідентифікація представників
етносу, що виявляється у глибокому знанні історії, у відчутті
належності до унікальної за природою і культурою Батьківщини,
сприйнятті національної державності, її символів: державного герба,
прапора, гімну3.
Отже, проаналізувавши основні праці українознавчої історіографії,
можливо визначаємо, що вивчення природних особливостей території
України, матеріального і духовного життя автохтонного етносу
відбувається на підставі певних законів, за якими необхідно
здійснювати дослідження України й українського світу як єдиного
цілісного об’єкта.
1
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українознавство – наука любові, етики,
життєтворчості // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 36-37.
2
Токар Л.К. Об’єкт і предмет українознавства // Українознавство. – 2001. – Число 1. –
С. 26-29.
3
Калакура Я.С. Історична пам'ять як чинник самоідентифікації українців //
Українознавство. – 2004. Число 3-4. – С. 206-207.
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Вчений-українознавець Л.Токар виділяє дві важливі групи законів:
закони розвитку України й українства (системність та цілісність
розвитку і взаємодії всіх складників досліджуваного об’єкта; єдність
природного й суспільного середовищ у формуванні національної ідеї як
втілення історичної місії і долі нації; взаємообумовленість внутрішніх і
зовнішніх чинників у формуванні ментальних рис і особливостей
етнічної спільноти); закономірності розвитку українознавства як науки
(єдність формування і періодизації українознавства й основних етапів
розвитку українського етносу; комплексний характер українознавчих
знань, які відтворюють Україну й український світ як цілісний об’єкт,
інтеграція й диференціація знань у процесі пізнання України й
самопізнання явищ українського світу)1.
Спираючись на такий методологічний підхід, доцільно визначити
Україну й український світ як два складники єдиного об’єкта, що є
предметом українознавства як інтегративної науки. Систематизація
знань галузевих наук про Україну є передумовою концептуального
вивчення
цінностей українського світу, які визначали тяглість
соціально-культурних процесів у розвитку етносу і спадкоємності його
поколінь.
Основним чинником збереження етносу, його історичної пам’яті і
перспектив у майбутньому є національна ідея. Вивчення особливостей
формування, розвитку й осмислення суспільством національної ідеї є
найголовнішим проблемним завданням геополітичних досліджень в
українознавстві.
Основною проблемою становлення сучасного українського
громадянського суспільства є відновлення у свідомості громадян
держави почуття належності до попередніх поколінь, епох, цивілізацій і
культур, які були на території України.
Географічне становище та природні багатства України протягом
століть привертали увагу іноземних держав, які пов’язували свої
інтереси з володінням її територією і ресурсами. Тому феномен
незнищенності українського етносу, який упродовж тисячоліть у різних
суспільних та державницьких формах відроджувався, потребує
об’єктивного наукового пояснення.
Територія України має феноменальні природні особливості, що
суттєво відрізняють її від інших частин планети. Регіон нашої держави
має визначні ознаки геологічної будови, клімату, ґрунтового покриву,
рослинного світу тощо. Ці об’єктивні обставини є основою унікальних
закономірностей становлення і розвитку української нації та держави.
Археологічні розкопки, здійснювані В.Бараном та іншими
археологами, однозначно вказують на те, що протягом тисячоліть
більшість цивілізаційних утворень на українських теренах
зароджувалася на правобережній частині
Дніпра, переважно в
Лісостепу або на його межі з іншими природними зонами. Комплекс
1
Токар Л.К. Об’єкт і предмет українознавства // Українознавство. – 2001. – Число 1. –
С. 30.
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природних умов і ресурсів правобережного українського лісостепу
співпадає в тектонічному відношенні з Українським кристалічним
щитом, а в орографічному відношенні з Придніпровською і
Подільською височинами.
Український кристалічний щит є однією з найдавніших геологічних
структур Землі, на якій знайдено гірські породи, вік яких наближається
до 4 мільярдів років. Цей щит та інші природні системи обумовлювали
особливість і неповторність культурних та ідейних цінностей
українського етносу, які відображали ідентифікацію представників
автохтонної спільноти.
Загальні цінності й погляди людей формувались у процесі спільної
господарської діяльності та під впливом природних умов, що істотно
впливали на поведінку людей та їхні психологічні уподобання.
Однією з дивовижних містичних пам’яток на українському терені є
Кам’яна Могила, що виступає як сакральний центр найдавнішої
недорозвиненої землеробської палеазовської археологічної культури
Кукрек (за назвою кримського села, де було винайдено перші рештки
цієї культури).
Незважаючи на різні точки зору науковців стосовно Кам’яної
Могили її комплекс малюнків і написів, приблизний вік яких ХІІ-ХVІІ
тисячоліття до н.е., свідчить про унікальність її як археологічної
пам’ятки, що має бути об’єктом вивчення господарського і культурного
життя людності, що проживала у найдавніші часи на південних теренах
України.
Протонеолітична недорозвинена землеробська культура, яка
існувала головним чином на Палеазовській рівнині (дно сучасного
Азовського моря), мала високотехнічне, як на той час, землеробське
знаряддя: жниварські ножі, мотики, камінні розтирачі зерна, схрони для
довготривалого зберігання збіжжя. Це була культура початкового
відтворюючого господарства, що сформувалася на основі племен осілих
рибалок-мисливців за водною здобиччю.
Формування культури кукрек почалося у VІІІ тисячолітті до нашої
доби, тому у світовому цивілізаційному контексті її доцільно визначити
як найдавнішу протоцивілізацію на Планеті. Тут уперше було створено
басейнове землеробство: регулярні повені, родючі мулисті наноси, не
надто прохолодний, проте і не спекотний клімат, давали змогу тієї
спільноти перше в світі отримувати великі врожаї пшениці.
Цивілізація, яку називають Трипільською, за назвою селища під
Києвом – там вперше було знайдено її залишки – то вже зовсім інший
тип перелогового землеробства в системі відтворюючого господарства.
Природне оточення й землеробський характер праці від часів
Трипільської цивілізації були основними факторами творення
синтезуючої культури українства. Трипільська цивілізація пережила
велике територіальне розростання (великі масштаби землеробських
протоміст) та зростання чисельності населення, а потім раптове
зникнення. Вона припинила існування внаслідок тотальної посухи і
вторгнення більш психологічно активних племен кочовиків-скотарів.
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Після цих катаклізмів відпала менш адаптована і більша в кількісному
вигляді частина етносу. Залишилася менша частина, але адаптованіша,
яка й була носієм етнотипу людності. Наступні спільноти долучали до
сформованого автохтонного етнотипу свої риси і самі ж зникали в часі.
Природні умови лісостепу не сприяли пріоритету агресивності в
поводженні на власних теренах. Такі психологічні особливості сприяли
зовсім іншому, творчому ставленню до природного довкілля.
Пріоритетною рисою автохтонної спільноти стає не вбивство,
загарбання чи війна, а розвинене землеробство і скотарство.
Завдяки цій особливості у ХІ-ХІІ ст. у процесі освоєння слов’янами
степових просторів відбулася їх інтеграція з половцями, чорними
клобуками, торками та іншими кочовими племенами в єдиний
автохтонний етнос.
Увесь комплекс різноманітних антропологічних показників,
зазначений у працях українських вчених, зокрема В.Барана і В.Сніжка,
свідчить, що генетичною основою сучасного українського етносу була
місцева українська людність, яка мала спільне походження з південноєвропейською балканською спільнотою.
Отже, для визначення України й українського світу єдиним об’єктом
геополітичних досліджень, доцільно зазначити, що сучасна українська
нація сформувалася за двох важливих обставин: 1) біологічного й
культурного розвитку первісного людства, що під впливом природогеографічного оточення й соціальних умов життя оформилося в кілька
племен слов’ян; 2) генетичного й культурного впливу різноманітних
іноземних спільнот.
Тому дослідження розвитку нації мають бути сконцентровані на
вивченні властивостей території її розселення
та природних і
суспільних умов її існування.
Зокрема, у тексті «Повісті минулих літ» відтворено усвідомлення
нашими предками себе як спільноти, окресленої у просторі і протяжної
у часі.
Ці літературні твори є синтезуючими явищами, що характеризують
два основні етапи формування міжслов’янських, а згодом і власних
специфічних особливостей побутової і політичної культури українства.
Стосовно «Повісті минулих літ» є цікавою і проблемною позиція
українського історика Михайла Брайчевського, який, проаналізувавши
цей літописний твір, виокремлює його базовий первинний текст, що був
позначений як «Літопис Аскольда». Текст «Літопису Аскольда» подано
у статті Петра Кононенка «Ad fontes».
Незважаючи на розмаїтість думок у середовищі науковців щодо
важливості цього тексту, можна виділити взаємопов’язані із «Повістю
минулих літ» явища та історичні факти. Насамперед необхідно
відзначити спільність у трактуванні протиставлення полян, древлян,
дулібів, волинян, які постійно проживали на своїх природних теренах,
грекам і хозарам як представникам ворожих суспільств та державних
систем. Захоплення варязьким завойовником Олегом Києва у 882 р.
оцінюється як зміна влади князя племені полян, людський потенціал
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якого був згодом використаний для підкорення інших слов’янських
племен. Спільною особливістю двох текстів є також позитивна оцінка
зовнішньої діяльності Олега та його наступників, які продовжили
боротьбу Аскольда та інших княжих попередників із Візантійською
імперією та Хозарським каганатом1.
Отже, держава київських князів у ІХ-ХІІ ст. була другим етапом
суспільно-політичного життя слов’янських племен.
Наприкінці ХІІ ст. у час розпаду цієї держави в Іпатіївському
літопису 1187р. було зазначено поняття “Україна” в розумінні території
і, можливо, державного утворення, очолюваного переяславським князем
Володимиром Глібовичем. Незважаючи на можливі трактування цього
історичного факту, можна стверджувати, що назва “Україна”
закріпилася у свідомості автохтонного населення в попередні часи, а
вже згодом була відображена в піснях, думах, літературних творах, а
також офіційних документах козацько-гетьманської державності ХVІХVІІІ ст.
Найбільш глибинно цілісність сприйняття України та українського
світогляду відтворено у геніальному поетичному і духовному збірнику
Т.Г. Шевченка «Кобзар», що є символом збереження, плекання й
утвердження культурного багатства нашої нації. У вірші “До
Основ’яненка” талановитий мислитель, розкриваючи сутність
україноцентричного ідеалу, зазначав: “Наша дума, наша пісня, Не вмре,
не загине! От де, люде, наша слава, Слава України!” Геніальна думка,
висловлена поетом, відтворює цілісність сприйняття і розуміння
України та унікальних явищ українського світу, зокрема, пісні, думи,
історичного твору2. Окреслений Тарасом Шевченком ідеал України став
основою для наукової та поетичної творчості географа та етнографа
Павла Чубинського. У вірші “Ще не вмерла Україна”, що став згодом
національним й державним гімном, він зазначив сакральні для
становлення та розвитку українського етносу природні символи: Чорне
море, Карпати, Степ, річки: Дніпро, Сян, Дон3. “Кобзар” Тараса
Шевченка та урочистий вірш Павла Чубинського “Ще не вмерла
Україна” стали ідеологічними орієнтирами українців у ХХ ст. В історії
України ХХ ст. виявилося епохою героїчної боротьби українства за
відновлення державної незалежності, повністю втраченої на початку
ХVІІІ ст.
Після перемоги Віктора Ющенка на виборах президента 26 грудня
2004 року Україна стала активним учасником міжнародної політики, а у
внутрішньому суспільному житті започатковані зміни в ідеології
державотворення.

1

Кононенко П.П. «Ad fontes» // Українознавство. – 2003. – Число 4 (9). – С. 17-19.
Шевченко Т.Г. “До Основ’яненка” // Кобзар. – Сімферополь: Вид-во “Крим”, 1969. –
С. 49.
3
Сніжко В.В. Душу, тіло ми положим за свою свободу // Українознавство. – 2001. –
Число 1. – С. 142.
2
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Основою окреслення керівниками держави стратегічних перспектив
у внутрішній політиці та визначення пріоритетів у зовнішніх відносинах
має бути система ідейних та культурних цінностей автохтонного
українського етносу.
Символічні ціннісні явища українського світу доцільно
класифікувати в чотирьох основних рівнях: природні символи (Дніпро,
Дунай, Чорне море, Карпати); магічні уявлення (культ бика і корови,
коня та інших істот, пошана до землі, сприйняття рослинного довкілля,
пошанування предків); пам’ятки історично-культурної спадщини
(Кам’яна Могила, Велесова Книга, Пересопницьке Євангеліє, «Кобзар»
Тараса Шевченка); ідейні цінності українського суспільства (українська
мова, народна культура, національні й державні символи: прапор синьожовтий; гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського і
музику Михайла Вербицького).
Вивчення та систематизація цих символічних цінностей можливе у
контексті історично-політичного аналізу геополітичних чинників
розвитку українського етносу, насамперед природного розташування
території, кліматичних умов, природних ресурсів, географічних та
демографічних особливостей окремих регіонів країни, психологічних
уподобань та суспільних поглядів населення.
Тому перспективною є розробка науково-дослідної теми прикладних
досліджень “Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження
українського народу”. Основні завдання цієї теми базуються на
результатах прикладної теми наукових досліджень “Україна й
український світ”. Геополітичні дослідження проблемних аспектів
національної ідеї необхідно здійснювати у двох концептуальних
напрямах: систематизація історичних та географічних знань про
Україну та українство; опрацювання української та світової наукової
спадщини з метою визначення базових засад української національної
ідеї у ХХІ столітті.
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УКРАЇНА – ДЕРЖАВА

Фігурний Ю.С. (Київ)
ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ
ТА ЇЇ ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК
ХВЕДІР (ФЕДІР) ВОВК У КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОНАЦІЄДЕРЖАВОТВОРЧОГО
ПРОЦЕСУ
У статті розглядаються українознавчі аспекти Задунайської Січі
та непересічна постать її видатного дослідника Хведора Вовка в
контексті вітчизняного етнонацієдержавотворчого процесу. Автор
переконаний, що національне козацтво взагалі і задунайці, зокрема,
відіграли визначну роль у формуванні української нації.
Україна впродовж своєї багатотисячолітньої історії завжди
перебувала на порубіжжі світового соціоцивілізаційного поступу:
кочовики і землероби, мусульмани і християни, азійці й європейці. З
одного боку, наша Батьківщина не завжди виходила переможцем у цій
кривавій боротьбі за існування , з іншого – це загартувало український
народ і дало йому змогу зайняти у всесвітньому цивілізаційному
процесі своє місце під сонцем. Події кінця 2004 р., коли Помаранчева
революція відкрила світові Україну й українців як європейський народ,
вселили в нас віру і сподівання, що і в майбутньому ми не розчинимося
в глобалізаційному океані третього тисячоліття, а постанемо як єдина
спільнота, згуртована нація, правова держава та потенційний
регіональний східноєвропейський лідер!
У середині ХVІІ ст. Україна виборола «през шаблю» як писав Іван
Мазепа – власну державність – Гетьманщину, головними творцями якої
стали козаки. Саме вітчизняне козацтво з окремих, роз’єднаних і
некерованих загонів з часом перетворилося на могутню силу, яка стала
головним рушієм українського етнонаціонального державотворчого
процесу не тільки в ХVІІ-ХVІІІ ст., а й у ХІХ-ХХ ст., коли
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чорноморські, задунайські, азовські козаки самим фактом свого
існування підтримували українців у боротьбі за власну державність і
незалежність. Під час Національних змагань 1917-1921 рр. вітчизняні
козачі формування теж активно виборювали Українську Самостійну
Соборну Державу.
Саме тому актуальність дослідження цієї теми полягає в тому, щоб
спробувати надати науково виважену оцінку діяльності Задунайської
Січі та її видатного дослідника Хведора Вовка. Головною метою
дослідження є аналіз сукупності етнонацієтворчих і міліарних аспектів
Задунайської Січі в контексті українознавства. Новизна наукової
розвідки полягає в тому, щоб показати сучасному українцеві не тільки
важливість і необхідність доброго знання нашого минулого, а й,
передусім, використовувати історичний досвід наших попередників у
модерному етнонацієдержавотворчому процесі. Окрім того, заявлена
проблематика не була, на превеликий жаль, об’єктом цілісного
українознавчого дослідження.
Вважаємо за необхідне наголосити, що у своїй статті послуговуємося
насамперед одним з головних наукових методів – принципом
історизму, тобто об’єктивним дослідженням витоків історичного явища,
яким є Задунайська Січ та неупереджена оцінка її першого дослідника
Хведора Вовка. Також ми використовуємо порівняльно-історичний
метод, а саме, коли зіставляємо особливості зародження, становлення,
формування
ліквідації
Задунайської
Січі
як
вітчизняного
етнонаціонального і державотворчого чинника та місце і роль у цьому
процесі його дослідника, вченого Хведора Вовка.
Історіографія з історії Задунайської Січі та вченого Ф. Вовка досить
невелика. Насамперед треба виділити такі дослідження: Кондратович Ф.
(псевдонім Федора Вовка) «Задунайская Сечь (по местным
воспоминаниям и рассказам)» (1885); Лупулеску (псевдо Ф. Вовка)
«Русские колонии в Добрудже» (1889);Короленко П. «Азовці» (1891);
Лазаревський О. «Сведения о задунайских запорожцах в 1826 году»
(1891), Вовк Хв. «Українське рибальство в Добруджі» (1899); РябінінСкляревський О. «З життя Задунайської Січі» (1929); Його ж. «Кінець
Задунайської Січі» (1929); Голобуцкий В.А. «О социальных отношениях
в Задунайской Сечи» (1949); Бачинський А. «Січ Задунайська 17751828» (1994), його ж «Задунайська Січ в оповідях козаків сучасників»
(1996); «Задунайська Січ» (1998); Стельмах Г.Ю., Приходько М.П.
«Ф.К. Вовк» (1967); Вовк Хв. «Студії з української етнографії та
антропології» (1995); Грушевський М. «Пам’яті Федора Вовка» (1997);
Наулко В., Франко О. «Учений надзвичайно широкого профілю» (1997)
тощо.
Задунайська Січ – це військова організація українських козаків, що
існувала в 1775-1828 рр. на землях Туреччини в гирлі р. Дунаю. Після
зруйнування російським царатом восьмої Запорізької Січі – т. зв. Нової
Січі (1734-1775 рр.), багато запорожців почало тікати за Дунай у межі
Османської імперії, де незабаром створили дев’яту й останню Січ
українського козацтва. Турецька влада надала колишнім запорожцям
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землі між річками Південний Буг і Дунай. Козаки 1776 р. у гирлі Дунаю
заснували Задунайську Січ, яка стала пізніше відома як Усть-Дунайська
(можливо, на місці, сучасного міста Вилково Одеської обл.). Але в
1785 р. відбулися збройні сутички між задунайцями і некрасовцями
(російськими козаками – нащадками колишніх донських козаків, які
після поразки повстання під керівництвом Кіндратія Булавіна (17071708 рр.) оселилися спочатку на Кубані, а потім на Дунаї). За наказом
султана 7 тисяч українських козаків змушені були переселитися на
лінію Сілістрія-Рущук і заснували там Сейменську Задунайську Січ.
Але більшість, козаків зігнорувала султанський наказ і на заклик цісаря
Австрії Йосифа ІІ оселилася на імперській території Банату (землі між
річками Тиса і Дунай), де вони несли прикордонну службу на австроугорському кордоні. Проте українські козаки через бюрократизм і
жорстокий контроль австрійських чиновників на початку ХІХ ст.
повернулися знову в турецьке підданство у Сеймени. У 1812-1814 рр.
між задунайцями і некрасовцями знов спалахнула справжня війна за
володіння найкращими землями і риболовними угіддями, але на цей раз
перемога вже була на боці українців. Так, навесні 1813 р. задунайці
перенесли місце розташування Задунайської Січі із Сеймен у місцевість
Катерлез (Катерлезька Січ). А в 1814 р. відвоювали у некрасівців
селище Великий Дунавець, що на Георгіївському гирлі Дунаю і
заснували там Дунавецьку Січ (1814-1828 рр.)
Внутрішній устрій Задунайської Січ був таким же, як і на
Запорозькій Січі. На її території знаходилося 38 куренів, які мали
аналогічні назви як і в останній Новій Січі. Найвищим органом була
військова рада, що обирала кошову старшину – кошового отамана,
військового суддю, писаря, осавула, перекладача. Старшина
зосереджувала у своїх руках усю повноту адміністративної, військової і
судової влади на Задунайській Січі. Задунайці займалися рибальством,
мисливством, скотарством і хліборобством. На Січі була своя церква,
школа і бібліотека. Турецький уряд не втручався у внутрішні справи
задунайців і вимагав від них лише військової служби. Задунайські
козаки мали охороняти кордони Туреччини, брати участь у воєнних
операціях османської армії супроти православних сербів, румунів,
греків тощо. Російський царат протягом усього часу існування
Задунайської Січі постійно намагався розколоти задунайців і знищити
Січ, що йому врешті-решт і вдалося, коли в травні 1828 р. під час
чергової російсько-турецької війни кошовий Йосип Гладкий з
невеликою групою задунайців, прихопивши з собою військову
канцелярію, похідну церкву, скарбницю, прапори, бунчук і булаву
перейшов на бік росіян. Цар Микола І добре віддячив перебіжчикам,
сформувавши з них через деякий час Азовське козаче військо. А тим
задунайцям, які зашилися вірними присязі, довелося нелегко. Турки
повністю знищили Дунавецьку Січ, тим самим остаточно ліквідувавши
Задунайську Січ.
Проте будь-який кінець завжди є початком. Так, ядром Азовського
козацького війська (1832-1866) стали ті задунайці, які на чолі з кошовим
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Йосипом Гладким перейшли на службу до російського царя, а через
деякий час уже азовці допомогли створювати боєздатне Кубанське
козацьке військо (1860-1920). Ось тому і не дивно, що через 19 років
після знищення Задунайської Січі, на Лівобережній Україні на теренах
колишньої козацької держави Гетьманщини з’явилася на світ людина,
яка походила із старовинного козацького роду, і саме вона вперше
почала комплексно вивчати зародження, становлення і знищення
задунайського козацтва. Це був Хведір Кіндратович Вовк – видатний
учений-українознавець, антрополог, етнолог, археолог і громадський
діяч. Він народився на Полтавщині в селі Крячківці Пирятинського
повіту 5 березня (17 березня за старим стилем) 1847 р. Рід Вовків
походить із полтавських козаків. Закінчивши Ніжинську гімназію, він у
1865 р. вступив до Новоросійського університету, але прослухавши
один курс перевівся до Київського університету на природничий відділ
фізико-математичного факультету.
Саме під час навчання в Київському університеті святого
Володимира почався процес становлення молодого науковця. Його
вчителями-наставниками стали Володимир Антонович та Михайло
Драгоманов. Завдяки їм Федір Вовк починає вивчати побут та звичаї
українського народу, цікавиться політичною діяльністю, бере активну
участь у Старій Громаді. В 1874 р. на третьому археологічному з’їзді у
Києві Ф.Вовк виступив з доповіддю про українські вишивки, орнаменти
та їх походження. Влітку 1875-1876 р. р. брав участь в археологічних
експедиціях, які організував В.Антонович. Розкопки здійснювалися в
Київській та Волинській губерніях.
У зв’язку з переслідуванням за політичну діяльність царською
поліцією він змушений з родиною в 1876 р. емігрувати за кордон –
Швейцарія, Румунія, Болгарія, Італія, Франція, Австро-Угорщина. У
вигнанні, яке тривало майже 30 р., він активно займався політичною та
науковою діяльністю, збирав і вивчав етнографічні матеріали різних
країн. Проживаючи в Парижі Ф.Вовк вивчав анатомічну антропологію,
порівняльну етнографію, передісторичну археологію, публікував праці,
читав лекції з антропології, археології, етнографії у Паризькій
Російській вищій школі. В 1905 р. захистив дисертацію і здобув ступінь
доктора природничих наук у Сорбонні. Весь цей час Федір Кіндратович
ніколи не забував Батьківщину і якщо була можливість, активно
працював у галузі українознавства. Ф.Вовк був одним із засновників
«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»,
публікував у його «Записках» статті, розвідки, програму для збирання
етнографічних матеріалів, У 1899-1905 р. спільно з І. Франком і
М.Павликом видав "Етнографічні збірники" та "Матеріали до
українсько-руської етнології'. В 1904-1906 р. здійснив ряд експедицій на
Галичину, Буковину, Закарпаття, де, окрім збирання етнографічних
матеріалів, здійснював ще і антропометричні виміри. В 1906-1918 р. р.
дослідник жив і працював у Петербурзі, викладав у Вищій школі
Лесгафта, університеті, археологічному інституті. В 1907 р. завідував
етнографічним відділом Російського музею. В 1917 р. захистив ще одну
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докторську дисертацію у Петербурзькому університеті, був обраний
професором і водночас завідував кафедрою географії та антропології
Київського університету. Крім того, з 1899 р. він – дійсний член
Наукового товариства ім. Т.Шевченка, а з 1908р. – член Українського
наукового товариства ім. Т.Шевченка.
З початком Національних визвольних змагань (1917-1921 рр.)
Ф.Вовк намагався допомогти Україні та українцям у їх нелегкій
боротьбі. Тому в 1917 р. коли отримали послання урядовців УНР до
діячів української культури і науки повернутися в Україну і допомогти
в розбудові національної державності, Федір Вовк вирішив взяти
активну участь у створенні Української академії наук, і, незважаючи на
похилий вік, слабке здоров’я та небезпечну дорогу вирішив у 1918 р.
переїхати до Києва. Але по дорозі застудився, заслаб і помер 29 червня
1918 р. Похований на сільському цвинтарі біля м. Жлобина, що в
Білорусі.
Після Ф.Вовка залишилася величезна наукова спадщина – понад 450
друкованих праць, рукописів та інших матеріалів. Але нас найбільше
цікавить його історико-етнографічне дослідження про Задунайську Січ
(1775-1828р. р.) На початку 80-х років ХІХ ст. він перебував у різних
місцях Добруджі, у пониззі Дунаю, де проживало українське населення.
Досліджуючи культуру і побут українців, які проживали в Румунії,
Ф.Вовк звернув увагу на долю Задунайської Січі. Оскільки цією
проблемою майже ніхто не займався. А зі смертю останніх козаківсічовиків зникав, знищувався цілий пласт не тільки козацької, а й
української культури. Тому що культурний комплекс українського
козацтва є не тільки складовою частиною культурного багатства
України, а й найбільш яскравим його віддзеркаленням.
Федір Кіндратович почав активний пошук останніх задунайських
козаків, збирав фольклорний матеріал, пов’язаний із Задунайською
Січчю. Результат його важкої майже дворічної праці – наукова розвідка
«Задунайская Сечь – по местным воспоминаниям и рассказам». Вона
була надрукована в журналі «Киевская Старина» у 1883 р. під
псевдонімом Ф.Кондратович, а через деякий час вийшла окремою
книгою і стала першим унікальним дослідженням історії, культури та
побуту задунайських січовиків. Недаремно Ф.Вовк писав: «Всі
історичні свідчення про Задунайську Січ обмежуються, наскільки
відомо, лише кількома вказівками на те, що вона постійно являла собою
притулок втікачам від кріпосного права і рекрутчини, і що російський
уряд кілька разів звертався до задунайських запорожців з пропозицією
про повернення. Що ж стосується організації внутрішнього побуту й
історичного життя задунайського українського козацтва на протязі
останньої чверті минулого і першої чверті сучасного століття, то на все
це ми не знаходимо ніяких вказівок у всій відомій нам історичній
літературі»1.
1
Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) //
Киевская старина. – 1883. – Т. 1. – январь. – С. 28.
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Червоною ниткою через усю працю Федора Вовка проходить думка
про тісний, нерозривний зв’язок українського етносу і задунайського
козацтва. Ліквідація запорозького козацтва, повне закріпачення України
не поставило на коліна працьовитих і волелюбних українців. Найбільш
активні і сміливі долали важкий шлях, щоб стати вільними козаками
Задунайської Січі. Ось так розповідав останній задунайський
запорожець, столітній козарлюга Ананій Коломієць: «Чутка пішла, що
наші за Дунаєм, у Туреччині, що там добре, та й дядько у мене там був...
От я собі думаю: дай мені Господи тільки туди»1.
Дійсно на Задунайській Січі була воля. Вона зі своїми землями
користувалася в османській Туреччині досить великою автономією.
Задунайські козаки згадували, що турецький уряд аж ніяк не втручався
не тільки до запорожців, а й до тих селян, сімейних козаків, які жили в
їх селах з родинами (т. зв. райя). Головне завдання задунайських
січовиків було – під час війни виставити ту кількість війська, яку від
них вимагали турецькі воєначальники. Таким чином платячи дачину
кров’ю2. Як зазначав А.Бачинський, Задунайська Січ користувалася у
порівнянні з іншими турецькими підданими більшою волею і
перевагами.
Саме тому за Дунай ішли українці, поповнюючи собою ряди
задунайських запорожців, як колись вливались у лави дніпровських
запоріжців. Недаремно Ф.Вовк наголошував: «Склад Січі поповнювався
і підтримувався виключно народом, що приходив з України. В цьому
відношенні Задунайська Січ була спадкоємницею своєї придніпровської
метрополії, однією з історичних задач якої було – давати притулок і
можливість працювати всім, хто шукав політичної та особистої свободи;
втікачам від панських утисків на Україні від адміністративного
самоуправства на гетьманщині і т.п.»3 Далі вчений дає вичерпну
характеристику становища України в кінці ХУІІІ - на початку XIX ст.
Зокрема, він зазначав: «Соціальних і політичних мотивів, що давали
привід йти за Дунай, було достатньо, і в час Задунайської Січі, якщо не
більш як в попередній. Досить згадати, що то була пора повного
знищення українського козацтва зі всіма його політичними та
аграрними «вольностями», формального затвердження кріпосного права
на лівому березі Дніпра і повного його розвитку в правобережній
Україні і, нарешті, великих утисків для всякого забіглого люду, що
переховувався в степах Новоросії та Бессарабії. Зрозуміло, що під
впливом цих причин з’являлося чимало людей, для яких не було іншого
порятунку, ніж шлях за Дунай, у Запоріжжя»4. Зв’язок між українським
етносом царської Росії і задунайськими запорожцями був надзвичайно
тісний і жвавий. Це добре відобразилося в усній поетичній народній
1
2

734.
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Там само. – С. 37.
Кондратович Ф. Цит. праця // Киевская старина. – 1883. – Т. 5. – апрель. – С. 728Там само. – С. 734-735.
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творчості, де оспівувалися відважні герої, які розлучилися з рідними, з
коханими й тримали шлях на Січ. Яскравий приклад цього пісня «Їхав
козак за Дунай». Задунайські січовики добре усвідомлювали свою
єдність з Україною та з українським етносом. Козаки розуміли, що вони,
як і міфічний герой Антей, живляться життєдайними соками рідної
Батьківщини, а варто лише цьому зв’язку розірватися і їм настане
кінець. Так невдовзі і сталося, у 1828 р. під час чергової російськотурецької війни їх зрадив кошовий Йосип Гладкий. Турки знищили
Запорізьку Січ, а козаки, які не схотіли повертатися до Росії,
залишилися ні з чим. Через деякий час турецька адміністрація
запропонувала задунайцям переселитися на Середземне море. Для цього
400 козаків поїхали до міста Салоніки (Греція) на рекогносцировку –
оглядини. Ось як про це розповідав січовик Ананій Коломієць: козаки
обдивилися і прийшли до висновку, що місце добре, але до рідної
неньки України ген-ген: «Невигідно, далеко, народу немає ...., а що ж
ми без народу?! Усі до одного чоловіка переведемось!»; народ туди не
піде!... нас тут тільки й держало ото, що народ із Росії йшов: од
панщини тікали, з москалів..., не далеко було, а туди хто піде»1.
Опираючись на цю інформацію, Федір Вовк робить важливий висновок
про нерозривний зв’язок між Україною, українським етносом і
задунайцями. Але саме те, що козаки надзвичайно добре розуміли
можливість свого існування тільки на Чорному морі поблизу України,
для якої Задунайська Січ була місцем, куди за давньою традицією
найшлися всі, вимушені шукати свободи поза межами своєї
Батьківщини. А коли це з часом виявилося неможливим, тоді і
непотрібно було подальше існування саме Січі, бо вона повністю
втрачала сенс свого існування2.
Досліджуючи Задунайську Січ, вчений-українознавець приділяє
велику увагу вивченню культури і побуту задунайців у контексті
української культури, доводячи, що існував тісний взаємозв’язок,
взаємозбагачення. Федір Вовк зазначав: «Беручи до уваги
різноманітність і більшу або меншу виборність елементів, що входили
до складу Січі, її власні традиції та інше, слід вважати, що населення її у
будь-якому разі повинно бути значно вище звичайного рівня маси за
своїм розвитком»3. Це своє положення він аргументує на прикладі
самого Ананія Коломійця, який, будучи неписьменною людиною
середніх можливостей, чув лише оповіді інших, добре знав народні
історичні пісні і міг складати собі з них цілісну історичну картину.
Отже, зауважує вчений, ми маємо повне право (мати гарну думку)
високо оцінити середовище, яке його виховало, і якому він повністю
зобов’язаний своїм розвитком4.

291.
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Ананій Коломієць розповідав, що на Січі з великим інтересом
сприймалися і поважалися історичні пісні та перекази з історії України.
Недаремно чимало всього зібрав і записав від українців пониззя Дунаю
під час своїх етнографічних пошуків особисто сам Федір Вовк. Серед
них були "Пісня про Байду", про Запорозьку Січ, гайдамацький рух,
російсько-турецькі війни ХVІІІ ст., штурм Ізмаїлу в 1790 р. та пісні і
перекази, складені вже за Дунаєм, і таких пісень було зібрано майже 70.
Ф.Вовк наголошував, що на Задунайській Січі розвивалася не тільки
усна народна творчість, там знаходилися і книги, які належали всьому
козацькому товариству. Це була своєрідна бібліотека, яка зберігалася в
паланці, за нею доглядав писар, а користуватися нею міг будь-який
козак. За спогадами Ананія Коломійця, вона складалася з книжок
переважно духовного та історичного змісту. "Книги брали з собою
задунайці і на рибні заводи. Навіть неписьменні зверталися до
"письменних" з проханням прочитати книгу: «відер п’ять вина було
дадуть, аби читав!»1 Ф.Вовк вважав, що можливо великий вплив на
козаків мала яка-небудь рукописна копія «Істории Руссов», яка ходила в
той час по Україні у великій кількості копій, і могла попасти на
Задунайську Січ2.
Також у задунайців була власна маленька школа, де навчалися діти з
райя (селян і сімейних козаків) і дорослі неписьменні січовики.
Вчителями в цій школі були писарі і священики. Ґрунтуючись на цих
надзвичайно цікавих фактах, учений-українознавець робить дуже
важливі висновки, що хоч якими незначними даними щодо
інтелектуального життя Задунайської Січі ми оперуємо, але вони
показують нам зародки в середовищі задунайців своєрідної культури,
яка тяжіла до своєї материнської й української козацької культурної
традиції3.
Вивчаючи історію Задунайської Січі Федір Кіндратович гостро
ставить питання щодо долі задунайського козацтва в контексті
бездержавності України XVIII – XIX ст. Він постійно наголошує, що
Задунайська Січ була продовженням життя Січі Наддніпрянської як у
генетичному плані, так і в руслі тих завдань, які призвели до створення
цих козацьких громад. А головним, пріоритетним завданням
запорозького козацтва був захист себе, своєї Батьківщини і деякою
мірою навіть Західної Європи від татарських і турецьких нападів4.
Отже, на нашу думку, однією з причин, що спонукали козаків
покидати свої землі була українська бездержавність, окупаційний
імперський режим, який змушував десятки тисяч найкращих синів
України поневірятися в далеких світах у пошуках кращої долі.
Своє наукове дослідження Ф.Вовк завершує надзвичайно глибокими
роздумами про історичну місію, долю України, українського народу та
1
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найкращих і наймужніших його синів – українських козаків. Зокрема
він писав, що, ймовірно, така вже доля нашого українського народу і
якщо застосувати для її розуміння історичну теорію, що кожен народ
користується таким громадсько-політичним ладом, який він сам собі
створив усім своїм історичним життям, своїм культурним розвитком і
т.п. Але бувають випадки, наголошує вчений, коли народ незалежно від
себе, використовуючи тиск і енергію зовнішніх стимулів, попадає в
зовсім чужі для нього соціальні і політичні умови. Дослідник вважає,
що саме історія Задунайської Січі є прикладом одного з таких випадків,
і може слугувати в мініатюрі яскравим прикладом того, яким нетривким
і смертельним може бути відхилення будь-якого суспільства зі свого
природного шляху в те середовище, принципи існування якого є
діаметрально протилежними з принципами існування цього суспільства.
Далі Ф.Вовк пише, що Україні не раз протягом її історичного життя
довелося випробувати такі ухили: зв’язуючи свою долю з феодальноаристократичною і клерикальною Польщею, а також намагалися
пов’язати власну навіть зі гнобителькою слов’янства – Туреччиною.
Ймовірно, і Російську імперію вчений ставив в один ряд з Польщею і
Туреччиною1. Але особливо українознавець наголошував на тому, що
безпристрасному історику, можливо, більше нічого не залишиться, як
стояти на точці зору тієї глибокої і надзвичайно вірної, хоча і зовсім
літописної філософії, якою закінчив свої розповіді останній дунайський
запорожець Ананій Іванович Коломієць: «...А за нас ... то наше не
пропаде – досі не пропало, то вже й не пропаде і нашого насіння ніхто
не скоренить...»2 Ці надзвичайно мудрі слова січовика з повним правом
можна віднести як до українського козацтва, так і в цілому щодо
історичної долі України та українського народу.
Сучасний дослідник О.Скворцов вважає, що, досліджуючи
«козацьку» етнічну самосвідомість на побутовому рівні, Федір Вовк
підтверджував думку, що у своїй першооснові українська етнічна
спільнота складалася із земельних спільнот, кожна з яких становила
субетнос, зокрема, козацтво було частиною етносу, яка мала власну
етнічну структуру, свої говірки і крайову самосвідомість, з іншого боку,
роль козацтва у соціальному, економічному і політичному житті була
настільки великою, а зв’язки з народом настільки міцними, що
недаремно іноземці називали українців «нацією козаків», або ще
«українською козацькою нацією», а Україну – «країною козаків»3.
Таким чином, наукові дослідження Федора Вовка є вагомим
внеском у розвиток українознавчої науки. Вивчаючи історію та
культуру Задунайської Січі, вчений приходить до висновку, що існував
тісний нерозривний зв'язок українського етносу і задунайського
козацтва, також відбувалася стійка взаємодія і взаємозбагачення
1
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козацького культурного комплексу в контексті розвитку української
культури. Вчений-українознавець особливо наголошував на негативній
ролі бездержавності України та її вплив на розвиток українського
етносу. Імперський кріпосний гніт змушував найкращих синів України
шукати кращого життя за межами рідної Вітчизни. Це стосувалося як
долі українського задунайського козацтва, так і життєвого шляху
Федора Вовка.
Але незважаючи на всі негаразди, перешкоди та проблеми українці
завжди прагнула бути господарями у своїй хаті та мати власну державу.
І в тому, що на початку ІІІ тисячоліття ми живемо у незалежній Україні
є, на наш погляд, заслуга багатьох тисяч безіменних задунайських
козаків і вченого-українознавця Хведора Вовка.

Білик Б.І. (Київ)
ПОДІЛ НА «АВТОНОМНІ РЕГІОНИ» –
ПЕРЕВІРЕНИЙ СПОСІБ УЗАЛЕЖНЕННЯ УКРАЇНИ
У статті висвітлюється європейський досвід створення
національних держав на етнічній території одного етносу, його
використання в сучасній Україні; викриваються спроби шляхом її
федералізації послабити і поневолити молоду незалежну державу.
Примара федералізації України нещодавно постала як альтернатива
європейського вибору. Хоча противники такого вибору твердять, що
федеративний устрій нібито дуже поширений у Європі, надзвичайно
демократичний і найбільше відповідає українським традиціям і реаліям.
Адже етнографічна карта України строката, історія Донбасу суттєво
різниться від історичних доль Галичини чи Криму. Оскільки це не
перша пропозиція її прибічників, мабуть, варто врахувати історичний
досвід. Отже, хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які
були від цього наслідки для країни?
Для відповіді на це питання спочатку з’ясуємо, чи справді
культурно-історична своєрідність окремих регіонів національних
територій одного народу в світовій практиці є підставою федерального
устрою держави цього народу? За даними етнографії, мовознавства та
археології, ще з моменту виникнення етнічного поділу людства в
палеоліті всі народи складаються з етнографічних груп, а їхні мови
обов’язково діляться на діалекти, регіони чи діалектичні групи (лемки,
гуцули, поліщуки, волиняни, слобожани тощо)1, не є чимось
унікальним. Це нормальний стан усякого великого, розвиненого етносу.
Французи поділяються на етнографічні групи бретонців, провансальців,
1
Див.: Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх,
В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К., 1993. – С. 27.
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гасконців, нормандців; складовими італійського народу є флорентійці,
генуезці, сицілійці та інші. Сусідній з нами польський етнос формувався
з племен мазурів, підгорян, віслян, слензян, кашубів, від яких лишилися
5 діалектів польської мови та етнографічна своєрідність різних регіонів
Польщі.
Більше того, такі великі європейські етноси як французи, німці,
італійці, іспанці за деякими показниками ще строкатіші, ніж українці.
Так, за даними антропології, більшість українців належить до одного –
динарського – типу, тоді, як північ Франції та Німеччини заселені
переважно блондинами, північними європеоїдами, а південь цих держав
– брюнетами, тобто південними європеоїдами. Значно більшою
неоднорідністю та розмаїттям антропології, порівняно з українцями,
відзначаються поляки та росіяни. «Російський народ, – писав
М.О. Бердяєв, – є не чисто європейський і не чисто азіатський народ.
Росія являється цілою частиною світу, величезний Сходо-Захід, вона
поєднує два світи»1.
Твердження, що федеративний устрій є нормою європейського
державного будівництва, взагалі не витримує критики. Адже в Європі
переважають унітарні утворення (Польща, Фінляндія, Швеція, Чехія,
Франція, Угорщина тощо). Федеративний устрій у Європі, як правило,
мають держави, що об’єднують під одним дахом кілька народів з їхніми
власними етнічними землями. Часто це модернізовані уламки імперій,
визначальним принципом яких було насильницьке утримання в одній
державі етнічних територій кількох народів. Наприклад, Російська
Федерація охоплює землі не тільки росіян, а й татар, карелів, чувашів,
калмиків, бурятів, численних народів Кавказу. Федеративна республіка
Югославія об’єднувала етнічні терени не тільки сербів, а й хорватів,
словенів, боснійців, косоварів та ін. Чехословаччина була уламком
Австро-Угорської імперії, у який увійшли чехи та словаки з їхніми
етнічними землями2. У Бельгії на власних землях живуть франкомовні
валлони та автохтони фламандці.
За взірець за наслідування українцям періодично пропонується
федеративний устрій Швейцарії, де в єдиній державі живе кілька
окремих народів з їхніми етнічними територіями (німці, французи,
італійці). Швейцарія (як політична єдність) дійсно утворена на
поліетнічній основі. Але не можна не враховувати того, що сам факт
існування цієї держави є радше парадоксом, цілком нетиповим
випадком для Європи, де майже всі держави є або майже зовсім
моноетнічними, або такими, у яких базовий етнос цілком домінує над
іншими (Іспанія, наприклад). Феномен існування Швейцарії зумовлений
поєднанням двох чинників – географічного та політичного. Питання про
те, чи становить Швейцарія єдину соціокультурну цілість, є доволі
1
Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХІХ века и начала
ХХ века // О России и русской философской культуре: Философы послеоктябрьского
зарубежья. – М., 1990. – С. 44.
2
Ентоні Д. Сміт. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 155.
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контроверсійним. Відносини між тими етнічними групами, які
мешкають у Швейцарії, подекуди не є аж такими безхмарними1.
Ці моделі федеративного устрою неприйнятні для України, бо її
землі є етнічною територією одного народу – українців. Певний виняток
становить тільки Крим, який є батьківщиною кримських татар. Усі інші
етнічні групи в Україні (навіть такі численні, як росіяни) за
європейськими стандартами, не є корінними в Україні, оскільки
мешкають поза межами своїх етнічних земель. Тобто їх статус, за
європейськими канонами, повинен бути таким же, як арабів чи поляків у
Франції, українців у Англії, англійців у Іспанії, євреїв чи турків у
Німеччині, шведів у Росії. Їм забезпечують можливість користуватися
усіма громадянськими свободами, але не правом утворення
територіальних автономій на етнічних землях корінного етносу.
Ці європейські норми цивілізованого проживання представників
різних народів на землях корінного етносу суперечать реліктам
імперської ідеології певної частини росіян пострадянських просторів.
Ще недавно останні почували себе комфортно, ніби вдома, на землях
будь-якого народу колишнього СРСР. Хазяїном у будь-якому куточку
СРСР могла відчувати себе тільки російськомовна людина, а не узбек,
литовець, вірмен чи українець.
Проте часи імперій минають. І в сучасній Європі кожен народ
господарює у власному домі, а у сусідів має статус гостя. Тому, якою
численною не була б турецька діаспора в Німеччині, арабська у Франції,
українська в Англії, російська в Україні – вона не може претендувати ні
на державний статус своєї мови, ні на автономію на частині території
корінного народу країни проживання.
На відміну від Швейцарії, Російської Федерації чи колишніх
Чехословаччини та Югославії, переважна більшість європейських країн
є національними державами, межі яких в цілому збігаються з етнічними
землями певного народу (Франція, Італія, Швеція, Чехія, Угорщина,
Польща тощо). За сталою європейською традицією національні держави
є унітарними. До держав національного типу належить і Україна, яка
розміщується в межах етнічних земель одного українського етносу.
Винятком з європейських стандартів є мононаціональна Німеччина,
яка, однак, має федеративний устрій. Останній має витоки не так в її
історичній традиції, як у побоюванні сусідів перед Великою
Німеччиною. Саме так берлінські історики пояснюють витоки
німецького федералізму. Протягом середньовіччя німецькі землі були в
стані феодальної роздробленості. Число незалежних герцогств сягало
365. Їх об’єднання 1871 р. в єдину державу настільки підсилило німців,
що на порядку денному постало питання переділу світу. Дві світові
війни, розв’язані Великою Німеччиною, змусили міжнародне

1
Енциклопедія етнокультурознавства. Частина перша, книга друга. – К., 2001. –
С. 459.
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співтовариство федералізувати країну, щоб зменшити загрозу з її боку
для країн-сусідів1.
Але ж Україна – держава, яка нікому не загрожує. Навіщо ж
послаблювати її федералізацією? Згадаймо, кому вигідна слабка
Україна, і ми знайдемо справжні витоки ідеї українського федералізму.
Адже така ідея породжена не етнографічним розмаїттям її території, не
європейськими стандартами чи демократизацією українського
суспільства, а бажанням послабити молоду державу за принципом
"розділяй та владарюй". Історія свідчить, що всі спроби федералізувати
Україну здійснювалися вороже налаштованими до неї зовнішніми
силами або ж їхніми агентами всередині країни. Виняток становить хіба
що перша, "самостійна", федералізація України-Руси у ХІІ ст. Мається
на увазі феодальна роздробленість, яка не була накинута русинамиукраїнцями ззовні, а постала як закономірний результат розвитку
середньовічного суспільства. Так чи інакше, але вона послабила першу
українську державу настільки, що татарська навала змела її з арени
історії.
Андрусівський поділ України 1667 р. між Росією та Польщею по
Дніпру теж був своєрідною федералізацією2, численні негативні
наслідки якої даються взнаки і донині. Зокрема, маємо на увазі
трагічний для українців поділ на східняків та західників.
Більшовицька Росія намагалася федералізувати Україну, створивши
на її землях маріонеткові Донецько-Криворізьку та Кримську автономії.
Вона ж визнавала і підтримувала вільну республіку Нестора Махна,
доки та була вигідна їй у боротьбі за Україну з УНР денікінцями,
німцями та французами3. Спираючись на ці "незалежні" утворення,
Москва придушила спробу українців відродити власну державу на
початку ХХ ст., а потім ліквідувала створені нею ж квазідержавні
утворення4. Так що Південно-Східна Республіка Кушнарьова та
Януковича мала історичних попередників, сумну долю яких не зайве
пам'ятати новим українським федералістам.
У
міжвоєнний
час
Польща
"федералізувала"
загарбані
західноукраїнські землі, переконуючи лемків, що вони не українці. У
школах Лемківщини навіть українську літературну мову пробували
замінити на її лемківський діалект5. Переконаним українським
федералістом був Адольф Гітлер. Він поділив Україну на чотири
частини, приєднавши Галичину до Польського генерал-губернаторства,
а Буковину та Одещину подарував союзній Румунії, назвавши їх
Трансністрією. Центральна Україна увійшла у Рейхскомісаріат на чолі з

1

Ентоні Д. Сміт. Згадана праця. – С. 158.
Див.: Путро О.І. Історія України.Частина 1.З найдавніших часів до кінця ХVІІІ
століття. Хрестоматія. – К., 2002. – С. 135-137.
3
Бойко О.Д. Історія України. – К.1999. – С. 303-304.
4
Історія України. Хрестоматія у двох томах. – К., 2004. – Ч. 2. – С. 113-115.
5
Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1995. – С. 945.
2
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іще одним прибічником федерального устрою України – Еріхом Кохом,
а східні терени були підпорядковані військовій адміністрації1.
Черговий раз "демократично" федералізувати Україну спробувала
Москва за часів перебудови, коли виникла загроза відокремлення
України від імперії СРСР. Варто згадати, як послідовно і відверто
Москва стимулювала і підтримувала сепаратистські рухи на Закарпатті,
у Новоросії, на Донбасі, в Криму на початку 90-х років2.
У розпал помаранчевої революції, коли стара влада відчула запах
поразки, на світ було витягнуто мічену, як полюбляє казати В.Ющенко,
карту – сепаратизм. У головах "губернаторів" східних областей виникла
ідея створити автономію чи навіть осібну республіку зі столицею у
Харкові. Закінчився цей "шабаш сепаратизму" відносно благополучно –
зараз майже не згадують навіть пропозицій змінити устрій України на
федеративний∗. Попри це, поведінка кількох амбітних регіональних
лідерів була надто небезпечною для України. Їхні "емоційні" фрази
(насправді – конкретні заклики на організованих конкретними органами
влади офіційних заходах) могли суттєво вплинути на територіальну
цілісність держави, вже й без того роз'єднаної електорально.
Ідею поділу України на сорти, яку вправно намацали московські
політ- технологи, стало помітно ще 2003 року, коли Донецьк "люб'язно"
прийняв з'їзд блоку Ющенка. Ще більше розкольницька технологія з
розпалюванням націоналістичних та шовіністичних пристрастей стала
очевидною з початком виборної компанії 2004 р., коли на телебаченні
стали крутити ролики з Романом Козаком, Олександром Базилюком,
розфарбованою трьома кольорами картою України. Так у наш час
перелякана європейським вибором українців Москва та пов'язана з нею
правляча верхівка України, як потопаючий за соломинку, чіпляються за
старий імперський принцип "розділяй і владарюй". Саме в цьому –
справжні витоки чергової спроби федералізації України та створення
Південно-Східної Республіки.
Історія свідчить, що кожна федералізація України супроводжується
тривалим кровопролиттям і закінчується черговим поневоленням
нашої країни. Так, феодальна роздробленість Київської русі ХІІ ст.
супроводжувалася князівськими міжусобицями і закінчилася крахом
давньоукраїнської державності через навалу Батия. Розчленування
України за Андрусівським договором значною мірою спричинило Руїну
кінця ХVІІ ст. та загибель козацької держави. Федерація України на
початку ХХ ст. призвела до загибелі УНР від більшовицької навали.
1

Там само. – С. 583.
Історія України / В.Ф.Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. / Під ред. В.А. Смолія.
– К., 1997. – С. 365-366.
∗
Дані опитування, проведеного Центром Разумкова в грудні 2004 р., демонструють:
68,9 % опитаних відкидають ідею федеративного устрою України (підтримують її всього
16,7 % респондентів). Отже, прихильники федералізації не можуть спиратися як на
аргумент на громадську думку, яка сьогодні однозначно на боці унітарного устрою
держави (Олексюк Б. Федералізація чи таки децентралізація // Україна молода. – 2004. – 23
грудня).
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Кривава нацистська агресія також супроводжувалася федералізацію
українців. Безкровний вихід України зі складу СРСР значною мірою
пояснюється провалом чергової спроби федералізувати нас на зорі
української незалежності.
Вочевидь, цей сумний історичний досвід нічого не навчив наших
керівників, і вони за порадою кремлівських політтехнологів у черговий
раз готові наступити на історичні граблі чергової федералізації України.
Саме це постколоніальне чиновництво винне у тривалій стагнації,
тотальному розграбуванні державного майна, втягуванні України у
неоколоніальну залежність від Москви. Заради збереження своєї
злочинної влади вони погрожують Україні черговою федералізацією.
Нинішні сепаратистські настрої у наших східних областях
спровоковані бездарною національною політикою упродовж останніх 14
років, унаслідок якої вся мовно-культурна сфера цих регіонів
залишалася підпорядкованою Росії. Мовний бар'єр з рештою областей,
який Росії вдалося вибудувати всередині України, вербально
окреслюється заявами регіональних лідерів щодо створення ПівденноСхідної автономної республіки. Нині, як побачили під час виборчих
перегонів, шовіністична імперська пропаганда довела значну частину
мешканців Донецької і Луганської областей до агресивного
неприйняття української мови, культури й ідентичності. У
деформованій маніпулятивними технологіями свідомості українець,
який говорить рідною мовою, сприймається як нацист. За цих умов
налагодження заблокованого зв'язку цих областей з рештою країни
потребує наполегливої й тривалої праці в освітній, культурній, науковій
сферах суспільного життя.
Вирішення цього завдання надзвичайно ускладнить, а можливо, й
зробить нездійсненним законодавче утвердження російської мови в
статусі офіційної. В цьому разі українська влада легітимізує вже
вибудуваний мовний кордон всередині країни. А якщо взяти до уваги
сучасний, далекий від демократичного, політичний розвиток Росії, то
загроза відокремлення цих областей від України в разі прийняття такого
закону стає ближчою.
Із правової точки зору, приєднання певних українських областей до
складу Російської Федерації є неможливим. Насамперед це суперечить
російському законодавству. Так, федеральним Законом "О порядке
принятия в РФ и создания в ее составе нового субьекта РФ" чітко
визначено, що прийняття до складу Росії іноземної держави
здійснюється за взаємною згодою сторін із підписанням міжнародного
договору. При цьому міжнародний договір може бути укладений за
ініціативою іноземної держави. До речі, Росія, як і США, є гарантом
територіальної цілісності України та недоторканості її кордонів,
оскільки наша країна у 1992 році позбавилася ядерної зброї.
Сепаратистські настрої також жодним чином не
відповідають
основоположним Гельсинським принципам неможливості зміни
кордонів у Європі.
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Не вітає спонтанної зміни державного устрою і Конституція
України: у 2 ст. зазначено, що наша держава унітарна, тобто єдина, і її
територія, у межах затвердженого кордону, є цілісною і недоторканною.
Будь-яка зміна державного устрою може відбутися тільки шляхом
проведення Всеукраїнського референдуму (ст. 73). У свою чергу,
Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України
або Президентом України за народною ініціативою на вимогу не менше
трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови,
що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох
третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області
(ст. 72).
Ми є свідками того, як наша постколоніальна державна еліта
поступається місцем новій генерації керівників, що вже не пам'ятає
московського рабства. Ми можемо стати європейською нацією тільки
після цілковитої зміни державних еліт.
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УКРАЇНА – СУСПІЛЬСТВО

Лазарєва В.Т. (Київ)
НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СПАДОК
П. КУЛІША У ВИРОБЛЕННІ КОНЦЕПЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ
У статті аналізується науково-публіцистичний спадок П.Куліша у
виробленні національної концепції суспільного устрою і, зокрема,
формування громадянського суспільства в Україні.
За кожної історичної епохи були визначні особистості, яких цікавили
проблеми громадянського устрою спільноти, це, наприклад, Руссо,
Дідро, а в Україні Г.Сковорода, П.Юркевич, М.Костомаров та інші.
Вони не тільки теоретично а й практично брали участь у їх вирішенні.
Серед інших, у ІІ пол. ХІХ ст. значне місце в теоретичному і
практичному виробленні концепції суспільного устрою і формуванні
громадянського суспільства в Україні належить і визначному
письменнику, фольклористу, публіцисту, перекладачу, науковцю,
українознавцю Пантелеймону Олельковичу Кулішу. У своїй науковій та
публіцистичній діяльності він намагався поєднати вирішення як
питаннь відродження духовності, розбудови національної культури, так
і побудови громадянського суспільства. Цей невтомний працівник на
культурній ниві вже тоді мріяв про незалежну Україну й готував
українське суспільство до кращого майбутнього. Усім своїм життям він
показав, як треба працювати для України, незважаючи на будь-які
обставини.
Певні проблеми творчості П.Куліша з точки зору сучасності
досліджували Нахлік Є. (“Пантелеймон Куліш”, “Просвітительські ідеї
в художньо-історичній концепції П.Куліша”), Жулинський М. (“Із
забуття в безсмертя”), Неділько В. (“Нові імена в програмі української
літератури”), Євшан М. (“Козаччина в українській поезії”), Білий О.
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(“Поняття просвітництва в естетиці пізнього П.Куліша”), Єфремов С.
(“Друкарня П.Куліша”, “Провіяний Куліш. Характер і завдання дослідів
про Куліша”), Д.Чижевський (“Історія української літератури”),
Шерех Ю. (“Третя сторожа”), Болтівець С. (“Психологічні особливості
вивчення поезії Пантелеймона Куліша”), Дмитренко М. (“Українська
фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті,
проблеми”), Кононенко П. та Кононенко Т. „Могутній талант”,
Погребенник В. „Образ України в поезії Пантелеймона Куліша”,
Токар Л. „Духовна спадщина П.Куліша як джерело українознавства” та
інші. Але
осмислення цілісного внеску науково-публіцистичної
спадщини письменника у вироблення національної суспільного устрою
і, зокрема, формування громадянського суспільства ще чекає свого
висвітлення.
Досліджуючи творчий доробок письменника, бачимо, що вже на той
час П. Куліш наполегливо привертав увагу своїх сучасників до корінних
проблем українського історичного буття. І ще він був переконаний, що
слава України не в минулому, дарма що “в нашій давнині затаїлася сила
невмируща”, а в майбутньому. Витворити ж суспільство, вибороти й
утвердити його може лише культура, вважав він.
П.Куліш був впевнений, що усвідомлення національної волі можна
досягти лише в єдиний спосіб. Як? Для цього, він вважав, треба широко
та наполегливо розгорнути культурну, освітню, літературну,
інтелектуальну працю, виховувати українських патріотів, пробуджувати
у масах духовність. Бо П. Куліш добре розумів, що без національної
культури неможливо виробити й елементарні форми державності.
Необхідність культурної праці Пантелеймон Куліш усвідомив ще в
молоді роки, вже тоді він вважав її запорукою міцності майбутньої
національної волі. І тому в житті письменника у виробленні
національної концепції суспільного устрою і, зокрема, формування
громадянського суспільства, було “більш діла, ніж часу”. Про це у листі
до П. Глібової від 16 березня 1861 р. він пише: “Я нарікаю на роботу,
але вона – моє єдине опертя, моя єдина втіха. Що якби цього не було?”1
Особливої уваги в науково-публіцистичній творчості П. Куліш
надавав питанням духовним, мові, літературі, перекладу, науки та
іншим. Він добре розумів, що все це потрібно для формування
громадянського суспільства. У митця був свій погляд на суспільний
устрій України, зокрема, він вважав, що для цього потрібен насамперед
рідний правопис – і письменник творить його (ми користуємося
“кулішівкою” і тепер, бо вона увійшла в основу академічного
правопису), далі письменник пише і видає українську «Граматку»
(“коли я їх не навчу, то не навчить і лисий дядько”2. запевняв він. Коли
Т. Шевченко прочитав “Граматку” П. Куліша, то записав у своєму
“Щоденнику" від 10. ХІІ. 1857 р.: “Как прекрасно, умно и благородно
1

Відділ рукописів бібліотеки НАНУ ім. В. Вернадського, ф. 1, спр. 26734, арк. 281.
Вибрані листи Пантелеймона Куліша, українською мовою писані / За ред.
Ю.Луцького. – Нью-Йорк; Торонто, 1984. – С. 86.
2
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составлен этот совершенно новый букварь. Дай Бог, чтобы он привився
в нашем бедном народе. Это первый свободный луч света, могущий
проникнуть в сдавленную попами невольничью голову”1. У кінці
“Граматки” П. Куліш у “Слові до письменних” закликає співвітчизників
шанувати рідне слово, бо “хто його зневажає і забуває, той самохіть
виганяє себе з рідної сім’ї української...”2. Як справжній українець,
Пантелеймон Куліш дбав про розвиток у дітей почуттів власної гідності
й незалежності, національної честі. Він розумів, що “у рідному мовному
оточенні важливим фактором є наслідування батьків, шляхом якого
дитина оволодіває не тільки мовою, а й засвоює різні життєві навички
та етикету народу — відбувається становлення почуття поваги до
старших, любові до батьківського краю, його звичаїв”3. Головне, на
думку П.Куліша, формування громадянського суспільства треба
починати з рідної мови.
Поступово П.Куліш усвідомлював, що для пропаганди ідей та
поширення знань для українського народу від етнографічних,
історичних праць до літературно-критичних розвідок – необхідна
трибуна. І він разом з іншими ентузіастами (Т. Шевченком,
В. Білозерським та ін.) організовує український журнал “Основа”. Тут
він багато друкується, але центральними його працями в „Основі” були
наукові історичні розвідки. Серед них, наприклад, у 1861 р. у кн. ІХ
вміщено “Історію України од найдавніших часів”. На сторінках журналу
П. Куліш пояснював і складність сприйняття його “Історії”: бо, як він
вважав, “Піднявшись історію України написати, мушу я догодити
землякам, котрі Україну свою кохають і шанують. Що ж, як не ту вони в
мене старовину побачать, котру звикли в себе по книжках виображати?
Звикли в нас на історію України крізь наше козацтво споглядати і круг
козацтва все рідне дієписання обертати. Тим часом козацтво було тільки
буйним цвітом, а іноді і колючим бодяком серед нашого дикого степу”4.
За словами Куліша, праця була недороблена і він збирався її
продовжити (та не судилося), але і в цьому вигляді вона актуальна і має
зацікавити дослідників. З іншої розвідки „Хмельниччина” були
надруковані лише останні розділи, у яких автор показав початки
соціальних протистоянь в Україні вже наприкінці гетьманування
Б. Хмельницького (повністю розвідку надруковано вже після смерті
Куліша, в 1901 році). Наступний дослід „Виговщина” був надрукований
у журналі 1861 році у кн. ХІ–ХІІ. В ньому П. Куліш дуже сміливо і
насамперед цікаво показав розгром московського війська під
Конотопом. Все це показує, що письменник багато працював з
архівними
малодоступними
матеріалами,
користувався
першоджерелами при написанні наукових розвідок, щоб донести правду
історії українському народові. Всі наукові розвідки П.Куліш написав
1

Шевченко Т.Г. Твори: В 5 т – К., 1971. – Т. 5. – С. 156.
Куліш П. Граматка. – СПб., 1861. – С. 145.
Там само. – С. 1.
4
Основа. – 1861. – Сентябрь. – С. 81.
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українською мовою, щоб довести правомірність друкування історичних
дослідів рідною мовою.
Серед важливих статей письменника, надрукованих в “Основі”, що
заслуговують на більшу увагу, можна визначити й інші: не "Иудеям,
чого стоїть Шевченко яко поет народній", "Характер и задачи
украинской критики", "Простонародность в украинской словесности",
"Полякам об украинцах", "Всегда ли верно свистят в "Современнике"
тощо. Про них дуже рідко згадують, тож вони чекають більш
детального дослідження.
Розмірковуючи про національну концепцію суспільного устрою,
зокрема, громадянського суспільства в Україні, П.Куліш велику увагу
приділив і публіцистиці. Бо він відчував, що українському народу
потрібна саме гаряча публіцистика – і дає її. В цьому відношенні
заслуговує уваги „Зазивний лист до української інтелігенції”. Це був
бадьорий, рішучий заклик української інтелігенції під гаслом „Духа не
угашайте”. Вже на початку цього твору поданий короткий огляд
занепаду української культури в історичному ракурсі, далі в
сатиричному світі показано картину сучасного на той час стану
московського наступу і нищення України. Але що цікаве, в „Зазивному
листі” не відчувається авторського песимізму. Письменник свідомо
підхоплює народну приказку: „живий живе гадає”, таким чином
угруповує її філософічним висловленням Спінози. Його лист – це
історіософічне викриття московської експансії в Україні.
Ось як у „Зазивному листі” П. Куліш про це пише: „Ми тільки
зрозуміли розумом і побачили очима, скільки ми втратили неоплатимой
сили, піддобрюючись москалеві. Ми вже не маємо своїх церковних
ієрархів... Не маємо вже і своїх сановників... Не маємо свого
українського трибуналу, ні свого звичаєвого права. Не маємо ні такої
церкви, котра підлягала б суду громадської совісті, ні такої школи,
котра виховувала б наших дітей, згідно з духом нації. Не маємо навіть
рідної преси, котра б не давала національній мові миршавіти під
напливом чужої... Одне тілько наше зосталось при нас живе українське
слово. І тому „йому” задекретовано згинути... Отже воно не зникне вже
через те саме, що його тиснуть і гонять. Наше слово загартоване в устах
Олегів, Святославів, Володимирів іще тоді, як Москва й не
наклюнулась. Загартували ми його і в устах того рицарства, до котрого
слалась із зазивами вся Європа, воюючи з ворогами віри Христової, або
свободи релігійної... Московське царство давно вже почало зватись
всеросійським…”1 І далі П.Куліш продовжує: «Москва виросла якимся
дивом перед очима історії. Про нас, що помогли їй знятись од землі аж
до неба, ніхто й не згадував, прославляючи її царів та героїв. Нас ніби
ніколи й не було на світі…»2
Саме цей образ російської історіографії, накреслений кількома
талановитими штрихами, наприкінці ХІХ ст. для українських істориків
1
2

Куліш П. Твори у 2-х томах. – К.: Наук. думка, 1998. – Т. І. – С. 406.
Там само. – С. 407.
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став основою розуміння російського історичного минулого. А для нас,
нащадків, подана „олітературена” Кулішева концепція знищення
суспільного устрою, і зокрема, громадянського суспільства в Україні.
У своєму „Зазивному листі” Пантелеймон Куліш стисло і правдиво
подає моральний зміст українського відмежування від Москви,
перекресливши історично-моральні й практичні підстави для будь-якого
москвофільства серед української інтелігенції. Тим самим Куліш
заперечив і величання Петра І та Катерини ІІ, яких він раніше
уславлював у деяких своїх поезіях.
Пантелеймон Куліш вважав, що коли Пушкін дав росіянам духовну
силу для розбудови Імперії, то Шевченко своїми стражданнями й силою
свого слова знаменував початок відродження української нації. Він
писав: „Вхоплено і замчено Кобзаря на край світу, між азіатську дичу;
придавлено його і примучено на тілі, ослаблено його й скалічено на
дусі; а голосна пісня його через те ще поголоснішала на широкому світі.
Усе недодумане і недовідоме з неї пощезло; зосталось тільки саме
слово...
Оце ж не сумуймо про мізерну долю нашого українського народу...
Знаючи з історичного досвіду, як уставали нації, повержені незгодою
або дикою силою в прах, уповаймо духом бодрим, що в нашій давнині
затаїлася сила невмируща і що ми тією силою дійдемо колись до того
зросту, який сама природа нам на роду написала”1. Ось так, для нас,
нащадків, подано «олітературений» погляд Куліша у виробленні
національної концепції суспільного устрою, зокрема, формування
громадянського суспільства. Було б непогано, якби нове керівництво
нашої незалежної держави, нарешті, перечитало б деякі твори
визначного письменника ХІХ століття П.О.Куліша, як колись,
президент Росії В.Путін, попрохав своїх посадовців перечитати шкільні
підручники! Вважаю, був би сенс! Бо невже історія вчить тому, що
нічому не вчить!?
У „Зазивному листі до української інтелігенції” ми побачили, як в
обставинах жорстокого національно-соціального гніту ІІ пол. ХІХ ст.
все-таки зазвучав такий відкритий оптимізм, якого до Куліша ще ніхто з
українців не висловлював. Вдумайтесь, які пророчі слова „сама природа
нам на роду написала”! І ось вона, незалежність, вистраждана мрія
декількох поколінь, відблиск цієї бадьорості ми побачили на майдані
Незалежності в 2004 році, під час мирної, культурної помаранчевої
революції, про яку, безперечно, так мріяв П.Куліш у далекому
девятнадцатому столітті! Ні, не треба угашать нам цей дух свободи,
треба діяти, а саме, працювати і працювати на різних ділянках
суспільного життя, як це робив, незважаючи на залежність України від
Москви, незабутній Пантелеймон Куліш.
Він робив усе для кращого майбутнього, вже тоді П.Куліш відчував,
як потрібен українському народові словник, щоб відчувати красу
української мови. І мріючи про видання такого словника (в архівах є
1

Куліш П. Твори у 2-х томах. – К.: Наук. думка, 1998. – Т. І. – С. 408.
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чорновий автограф ще 1860–1861 рр.) письменник встиг зібрати для
нього багато матеріалу, що він уже використовував у своїх творах,
зокрема, у “Записках о Южной Руси”. П. Куліш – винахідник таких
широко уживаних нами слів, як дивовижний, подих, себелюб,
вимовний, спонука, солодощі тощо, проте він досить обережно вносив у
мову свої новотвори, „кував слова”, як говорилося в ті часи. Тому не
випадково ще на початку ХХ ст. критики відзначали високе знання мови
П.Кулішем, наприклад, О. Курило писала: „Надто висовую Кулішеві
мову в перших п‘ятьох розділах його „Історії”: „Історія України од
найдавніших часів”, „Перший період козацтва”, „Хмельниччина”,
„Виговщина”. Це найбагатші, найкращі зразки українського слова, що
досі не мають собі рівних в українській літературі”1. Як бачимо,
письменник був у постійному пошуку, думка його працювала в різних
напрямках заради завітної ідеї – прислужитись українському народові у
формуванні громадянського суспільства й майбутньої незалежної
держави.
Уся науково-публіцистична творчість П. Куліша була наполегливою
працею для кращого майбутнього вільного суспільства. Він був одним з
найактивніших пробуджувачів національної самосвідомості українців,
послідовний у головному – в ідеї України, її відродженні, хоча в чомусь
і суперечливий, бо в той складний час він був серед перших дослідників
національної і соціальної долі українського народу, а саме, біля її
витоків у виробленні національної концепції суспільного устрою і,
зокрема, формування громадянського суспільства. Він був будівничим
культури, палким прихильником справедливих міжнаціональних
взаємин, високої культури людського співжиття, національної
самобутності й загальнолюдських гуманістичних цінностей. П. Куліш
намагався “по змозі своїх сил (за словами Івана Франка), відповісти
потребам своєї суспільності, зобразити її погляди... і йти поряд з її
розвоєм національним і суспільним”2. Тому приклад – його науковопубліцистичний спадок. І треба зазначити, нам, сучасним дослідникам
творчості Пантелеймона Куліша, що за тих складних обставин, які
склалися на той час, П.Куліш зробив великий прорив у пізнанні і
самопізнанні українського народу, бо ще тоді заздалегідь готував
народні маси до формування громадянського суспільства. І ця роль
Куліша відзначена ще на початку ХХ ст. літературним критиком
С.Дорошкевичем у „Передньому слові” до І тому творів письменника,
де він писав, що “Роля Куліша в історії української літератури і
громадського руху 40-60-х рр. була, без сумніву, велика”3.
І в наш час ми маємо цінувати титанічну працю Пантелеймона
Куліша у вирішенні проблем, актуальних у наш час. Треба ширше
вивчати його творчість, зокрема, наукову і публіцистичну, у яких він
1

Чапленко В. Українська літературна мова. – Нью-Йорк, 1955. – С. 126.
Франко І. Твори У 50 т. – К., 1980. – Т. 41. – С. 281.
Дорошкевич С. Переднє слово // Куліш П. Твори / За ред. О.Дорошкевича. – Х., К.,
1930. – Т. І. – С. 10.
2
3
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розв’язував проблеми щодо вироблення національної концепції
суспільного устрою і формування громадянського суспільства, а також
його громадянську позицію щодо виховання майбутнього громадянина
майбутньої незалежної України, про яку він мріяв усе своє свідоме
життя.

Наумов С.О. (Харків)
З ПОЧАТКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ:
ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРШІ КРОКИ
ДІЯЛЬНОСТІ УНП (1902-1904 рр.)
У статті піддано перегляду поширені у вітчизняній історіографії
точки зору щодо виникнення Української народної партії (УНП). На
основі широкого літературно-джерельного комплексу зроблено спробу
уточнити час і спосіб утворення партії, її склад, структуру, зміст і
масштаби практичної діяльності на початку ХХ ст.
Ідейно-організаційні витоки українського націоналізму як
праворадикальної течії національно-визвольного руху можна відшукати
у громадах, гуртках і групах ХІХ ст. Проте першою політичною
організацією, яка виписала націоналістичні гасла на своєму прапорі і
назавжди зробила їх своїм символом віри, цілеспрямовано вибудовувала
ідеологію українського націоналізму і боролася за втілення її в життя,
була Українська народна партія (УНП). Окремі фрагменти її історії так
чи інакше розкриті в сотнях наукових і публіцистичних праць, у
мемуарах. Але наукове дослідження цілісного процесу функціонування
партії гранично ускладнене відсутністю необхідної джерельної основи.
Жоден із відомих діячів УНП не залишив змістовних спогадів; надто
бідні на фактичний матеріал її видання; її діяльність, обережна й
малоактивна, майже не відображена у жандармських документах.
Можливо, через це в історичній науці до початку 90-х рр. ХХ ст. про
УНП з’явилася лише одна спеціальна розвідка апологетичного
характеру1. Додавши до цього праці, присвячені лідеру партії
М. Міхновському2, та невеликі, як правило, сюжети в узагальнюючих
дослідженнях3, матимемо достатньо повне уявлення про спадщину, яку
ми отримали від попередників. У сучасній історіографії УНП як
1

Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). – Відень; К., 1920.
Борис Р. Микола Міхновський в дореволюційний час. – Львів, 1936; Мірчук П.
Микола Міхновський: Апостол української державності. – Філадельфія, 1960;
Андрієвський В. Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії) //
Визвольний шлях. – 1974. – № 6 та ін.
3
Дорошенко В. Українство в Росії: Новіші часи. – Відень, 1918; Феденко П.
Український громадський рух у ХХ ст.: Курс лекцій. – Подєбради, 1934 та ін.
2
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політичній організації приділяється недостатньо уваги. Це єдина
українська партія початку ХХ ст., якій не присвячено спеціальної
монографії. Здебільшого автори розширюють уже достатньо протоптану
стежку у вивченні діяльності М. Міхновського1, розкритті партійних
ідеологем2 або ж включають історію партії до більш широкого
контексту3. В іншому випадку робляться спроби применшити або й
перекреслити історичну роль партії4. Як і в попередні роки, серйозною
проблемою залишається небезсторонність авторів, їхня упередженість
щодо ідеології та практики УНП.
Автор статі мав на меті відтворити початковий етап історії УНП (до
Першої російської революції), розкрити чи уточнити дискусійні та
малодосліджені питання – такі, як час і спосіб утворення партії, її склад
і організаційна структура, практична діяльність, література тощо. З
огляду на велику кількість публікацій, у яких аналізується ідеологія
УНП, спеціально цей аспект нами не розглядається.
Як справедливо зазначають упорядники найавторитетнішого
документального видання з історії українського національного руху,
точної дати заснування УНП досі не встановлено5. Достеменно не
з’ясовані й обставини її виходу на історичну арену. Утворення УНП в
літературі відноситься на 1901 р.6, 1902 р.7, на ці два роки чи їх
“перелом”8, 1903 р.9 Показовою є позиція авторів апологетичної історії
партії, які наводять дві дещо відмінні дати її виникнення – 1901 р. і

1
Курас І. Ф., Турченко Ф. Г., Геращенко Т. С. М. І. Міхновський: постать на тлі епохи
// Укр. іст. журн. – 1992. – № 9-11; Голобуцький О. Микола Міхновський // ОУН: минуле і
майбуття. – К., 1993; Мартинець В. Микола Міхновський – піонер українського
націоналізму // Політологічні читання. – 1995. – № 2; Ткаченко Ю. Батько українських
націоналістів (Микола Міхновський) // Віче. – 1995. – № 11; Турченко Ф. Микола
Міхновський: становлення світогляду // Молода нація: Альманах. – К., 2003. – № 2 та ін.
2
Телешун С. О. Національне питання в програмах українських політичних партій в
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 1996; Кармазіна М. С. Ідея державності в українській
політичні й думці (кінець ХІХ – почат. ХХ століття). – К., 1998; Колесник В. Ф.,
Рафальський О. О., Тимошенко О. П. Шляхом національного відродження. Національне
питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900-1907 рр. –
К., 1998; Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999 та ін.
3
Нариси з історії українського національного руху: Кол. монографія / Відп. ред. В. Г.
Сарбей. – К., 1994; Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на
Наддніпрянщині: кінець. ХІХ – почат. ХХ ст.: Дослідження. – К., 1996; Лавров Ю. П.
Виникнення і діяльність українських політичних партій (кінець ХІХ – почат. ХХ ст.) //
Історія України. – 1999. – № 21-24; Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні:
кінець ХІХ – почат. ХХ ст.: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. Кінець
ХІХ ст. – 1917 р. – К., 1999 та ін.
4
Головченко В. Українська народна партія: політична реальність чи історикопатріотичний міф? // Нова політика. – 2000. – № 4.
5
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. – Б. м., 1983. – Т. 1. – С. 110.
6
Феденко П. Український громадський рух у ХХ ст. – С. 11.
7
Дорошенко В. Українство в Росії. – С. 37-38; Мірчук П. Микола Міхновський. –
С. 33.
8
Борис Р. Микола Міхновський в дореволюційний час. – С. 16; Українська суспільнополітична думка в 20 столітті. – Т. 1. – С. 110.
9
Андрієвський В. Микола Міхновський. – С. 599.
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1901/1902 рр. Сучасні дослідники, як правило, некритично, без
аргументації запозичують ту чи іншу дату або взагалі ухиляються від її
визначення2. Непевність у даному питанні добре відбиває не характерна
для наукових праць лексика однієї з публікацій: “Поява цієї організації
на політичній арені українського життя залишилася оповитою мороком
невизначеності й важко простежується в контексті реалій
Наддніпрянщини початку ХХ століття”3.
На нашу думку, УНП виникла в І пол. 1902 р., не пізніше квітня.
Оскільки немає свідчень самих членів партії про час її заснування,
жодних достовірних вказівок на обставини її проголошення чи
проведення установчих зборів (з’їзду), єдиним об’єктивним критерієм
залишається практична діяльність. На сьогодні невідомо жодного
прояву існування УНП у 1901 р. Перші відомі її видання, зокрема, число
3 (неназвана брошура з робітничого питання у П. Мірчука – судячи з
тексту, це “Робітницька справа у програмі УНП”) і число 4 (листівка
“Десять заповідей УНП”) припадають на 1902 р.4 Їх порядкові номери
вказують на початковий етап діяльності партії. Уточнити вихідну дату
можна через хронологію партійних публікацій. Першим відомим нам
документальним підтвердженням їх існування є повідомлення поліції
про поширення “Десяти заповідей УНП” у жовтні 1902 р.5 Отже,
згадана брошура з’явилась раніше. Відома також брошура УНП
“Робітниче свято 1-го Мая”, теж датована 1902 р. Вона цілком могла
бути відповіддю новоствореної партії на новину – першотравневі
відозви РУП і студентської громади, які вперше з’явилися саме тоді. В
такому разі вона датується весною (за логікою – квітнем – не пізніше
травня) 1902 р.
На весну 1902 р. вказують і деякі обставини виникнення УНП. Серед
дослідників давно дискутується питання про те, на якій персональноорганізаційній основі постала партія. Одні вважають, що вона
утворилася з вихідців із РУП, незгодних з ідейною еволюцією
останньої, інші категорично заперечують будь-який генетичний зв’язок
між двома партіями, твердячи про “власну” основу6, треті визнають
приєднання вихідців з РУП, але до вже існуючої УНП7. При цьому
жоден із прихильників тієї чи іншої версії не оперує конкретними
1

Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). – С. 28, 48.
Див.: Голобуцький О. Микола Міхновський. – С. 8-9; Павко А. І. Політичні партії,
організації в Україні. – С. 80; Геращенко Т. Микола Міхновський у спогадах і оцінках
його сучасників // Молода нація. – К., 2003. – № 2. – С. 15.
3
Головченко В. Українська народна партія: політична реальність чи історикопатріотичний міф? – С. 30.
4
Мірчук П. Микола Міхновський. – С. 36.
5
Центральний державний історичний архів України у м. Києві України (далі – ЦДІА
України), ф. 304, оп. 1, спр. 1. арк. 57-59.
6
Головченко В. Від “Самостійної України” до Союзу визволення України: Нариси з
історії української соціал-демократії поч. ХХ ст. – Х., 1996. – С. 28; Його ж. Українська
народна партія: політична реальність чи історико-патріотичний міф? – С. 30.
7
Борисенко В. А. До питання про Революційну українську партію // Наукові праці з
питань політичної історії. – К., 1991. – Вип. 169. – С. 132.
2
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фактами, не називає ні організаційних попередників (“основу”), з яких
нібито виросла УНП, ні рупівців, які начебто перейшли до неї. Загальне
пояснення відсутності такої аргументації лежить на поверхні – це брак
джерел. Але в окремих випадках існували і специфічні причини.
Щодо прямих організаційних попередників, то їх, очевидно, просто
не було. У всякому разі немає жодної вагомої підстави стверджувати,
що вони існували. Тому, наприклад, у 20-ті роки робилися спроби
перекинути місток від “Братства тарасівців” через М. Міхновського до
УНП, ігноруючи кількарічний хронологічний розрив між ними1.
Перехід з РУП до УНП на персональному рівні, на наш погляд, мав
місце. Це авторитетно підтверджують тогочасні матеріали керівних
органів
РУП-УСДРП:
доповідь
ЦК
РУП
Міжнародному
соціалістичному конгресу 1904 р. і редакційна передова стаття у
спеціальному випуску партійного часопису “Наш голос”, присвяченому
10-літньому ювілеєві РУП2. Є також відповідні свідчення безпосередніх
учасників подій, активістів РУП В. Дорошенка, В. Садовського,
Н. Романович-Ткаченко (дружини М. Ткаченка)3, О. Мицюка. Останній
навіть натякав на певних осіб – його знайомих4. У мемуаристів була
низка причин не називати конкретні прізвища. Це були маловідомі,
рядові партійці, бо практично ніхто з активу РУП тоді її не залишив.
Легко було помилитись, оскільки з’ясувати чиюсь належність до РУП
часто було не під силу навіть керівникам її організацій. Мав значення і
політичний чинник. У 20-30-ті рр., коли публікувалися спогади, багато
партійців перебувало чи могло перебувати на радянській території.
Тому мемуаристи нерідко уникали називати їх, особливо коли це
стосувалося таких одіозних для більшовиків організацій, як УНП.
Наявні джерела дають підставу назвати на рівні припущення декого
з вихідців з РУП. Передусім це О. Степаненко, причетність якого
спочатку до Харківської “вільної громади”, а згодом до УНП
неодноразово підтверджена5. Членами або принаймні симпатиками РУП
якийсь час були брати Шевченки. Вони відігравали помітну роль у
діяльності Харківської Української студентської громади6, що
1
Козуб С. Коцюбинський у “Братерстві Тарасівців” // Твори М. Коцюбинського. – Х.;
К, 1930. – Т. 7. – С. 19.
2
Доклад Центрального Комітету Революційної Української Партії Міжнародному
соціалістичному конгресові в Амстердамі. – Львів, 1904. – С. 4; Наш голос. – 1911. – Ч. 6 –
8. – С. 274.
3
Романович-Ткаченко Н. На дорозі до революції: Уривки зі споминів // Україна. –
1925. – Кн. 4. - С. 109; Садовський В. Від українофільства до політики (З приводу 25-ліття
заснування Р.У.П.) // Літ.-наук. вісн. – 1925. – Т. 86. – Кн. 3. – С. 250-251; Дорошенко В.
Революційна Українська партія (РУП) (1900-1905 рр.): Нарис з історії Української соціалдемократичної партії. – Львів; К., 1921. – С. 11.
4
Мицюк О. Уривки спогадів і роздумів // Самостійна думка. – Чернівці, 1935. – Кн. 4.
– С. 280.
5
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі –
ЦДАВО України), ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 242; Борис Р. Микола Міхновський в
дореволюційний час. – С. 16; Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української
Центральної Ради: Біобібліогр. довідник. – К., 1998. – С. 166.
6
ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 200.
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знаходилася під впливом РУП, і, за словами Ю. Колларда, з’ясувати, де
закінчувалася студентська громада і починалася партійна, було
неможливо1. Один із них, Григорій, якось передав транспорт літератури
РУП О. Мицюку2 – зрозуміло, що зробити це міг лише член партії. З
іншого боку, з 1903 р. вони очолювали у громаді так звану “народну”
філію (гурток), що була провідником впливу УНП на студентство3. Про
належність до УНП членів Харківської студентської громади братів
Шевченків традиційно згадують мемуаристи (Б. Мартос, Ю. Коллард), а
за ними й дослідники.
До цього переліку слід додати М. Шаповала. Його спогади
засвідчують як пропагандистську роботу на користь РУП, так і тісні
зв’язки з керівниками УНП та діяльність у складі її філії – організації
“Оборона України”4. Членство М. Шаповала в РУП ще з 1901 р.
підтверджують і сучасні біографічні довідники5, а в УНП – свідчення
Б. Мартоса, Д. Дорошенка та інших6.
Не виключено, що спершу належав до РУП і О. Макаренко – один із
співзасновників УНП, фактично друга людина в партії після
М. Міхновського. Він долучився до українського руху ще під час
навчання в Петербурзі, брав участь у політичній діяльності, очевидно, в
студентській громаді7. У 1901 р. він працював на Харківщині і, за
спогадами М. Шаповала, буквально в день їхнього знайомства завів
розмову про український рух, його завдання, соціалізм та інше.
Наступні їхні зустрічі теж “були святами українського і революційного
почуття”8. Характер бесід ясно вказує на відповідність поглядів
О. Макаренка тогочасній ідеології РУП. До того ж М. Шаповал
відзначав, що до РУП його залучив саме О. Макаренко, а згодом
(очевидно, коли створювалась чи задумувалась УНП) він же “не
допускав до живого зв’язку з партією”9.
Щодо М. Міхновського, то він членом РУП ніколи не був. Це
підтверджують як численні спогади, так і сучасні дослідження його
біографії10. Разом з тим його причетність до історії РУП першого
періоду – творами, що стали партійними виданнями, особистими
стосунками і впливом – незаперечна.
Навіть цей гіпотетичний і неповний перелік свідчить, що колишні
рупівці мали доволі поважне представництво в УНП (особливо
1
Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. 1897-1906. Українська студентська громада в
Харкові і Революційна Українська партія (РУП). – Торонто, 1972. – С. 83.
2
Мицюк О. Уривки спогадів і роздумів. – С. 283.
3
ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 105.
4
Там само, ф. 3563, оп. 1, спр. 118, арк. 115-117.
5
Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради. – С. 189.
6
ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 242; Дорошенко Д. З історії української
політичної думки за часів світової війни. – Прага, 1936. – С. 9.
7
Діло (Львів). – 1924. – 22 січ.
8
ЦДАВО України, ф. 3563, оп. 1, спр. 118, арк. 114-115.
9
Там само, арк. 162а.
10
Курас І. Ф., Турченко Ф. Г., Геращенко Т. С. М. І. Міхновський: постать на тлі епохи
// Укр. іст. журн. – 1992. – № 9-11.
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враховуючи нечисельність останньої). Але немає жодних підстав
говорити про організований, колективний, синхронний їхній вихід із
РУП. У цілому ж, говорячи про ці переходи, як і взагалі про партійне
членство, слід мати на увазі справедливе зауваження С. Шемета, що “в
умовах повної конспірації факт приналежності до організації
документально доведений чи спростований не може бути”1.
Причина виходу з РУП відома: неприйняття нового партійного
курсу, заманіфестованого в першому числі місячника “Гасло” у березні
1902 р. (що, до речі, є додатковим аргументом на користь нашого
датування виникнення УНП). Він полягав у різкому повороті вліво,
проголошенні партії “перш усього соціалістичною”, фактичному знятті
гасла “Самостійна Україна”. Останнє маскувалося відмовою від
визначення кінцевої мети партії взагалі: “Ця мета для нас, каже
редакція, йдучи за Бернштейном, є нічим, а рух – усім”2. Але після
виписаного М. Міхновським на прапорі РУП у 1900 р. “одна, єдина,
нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж по
кавказькі”3 – це було очевидне зречення, що й підтвердили наступні
події.
У зв’язку з цим, очевидно, й постало питання про створення нової
партії. Раніше такої потреби не було, бо РУП об’єднувала чи, точніше,
була покликана
об’єднати нечисленні національно-радикальні
елементи; не було й кадрів ще для однієї партії. У 1902 р. ситуація
змінилася: число молодих українських “політиків” помітно зросло;
виникла нагальна потреба зберегти для національної справи раніше
проголошені ідеали і людей, які залишались їм вірними. Засобом для
цього мала стати нова політична структура – УНП, яка, очевидно, й
була створена невдовзі після виходу в світ “Гасла” навесні 1902 р.
У розпорядженні істориків практично немає даних щодо членства в
УНП, її внутрішньої організації, географії місцевих груп. Головним
фундатором і незмінним лідером УНП був М. Міхновський, поруч з
яким слід поставити О. Макаренка. Найдіяльнішими членами
партійного осередку (центру) Ю. Коллард називав ще братів
Володимира і Сергія Шеметів, Василя і Григорія Шевченків,
Олександра і Сергія Макаренків, М. Біленького, Є. ЛюбарськогоПисьменного, а також О. Степаненка, який “близько стояв”4. Наведений
перелік майже буквально повторив (замінивши тільки С. Шемета на
його брата Миколу), назвавши його ініціативним осередком, Р. Борис5.
Щодо М. Шемета тут явна помилка: у 1902 р. він ще навчався у гімназії
і до партії приєднався пізніше. До них Б. Мартос додавав ще

1
Шемет С. Микола Міхновський (посмертна згадка) // Хліборобська Україна. –
Відень, 1924-1925. – Кн. 5. – С. 10.
2
Гасло. – 1902. – Ч. 1. – С. 1.
3
Самостійна Україна // Історія українських політичних партій. Кінець ХІХ ст. –
1917 р.: Хрестоматія-посібник. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 50.
4
Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. – С. 125.
5
Борис Р. Микола Міхновський в дореволюційний час. – С. 16.
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В. Розторгуєва, його дружину Н. Шавернєву і М. Шаповала1.
Д. Дорошенку були відомі як члени УНП І. Бойко, В. Мізерницький,
М. Базькевич2. Партійність останнього Б. Мартос заперечував,
посилаючись на його помірковані погляди і критичні висловлювання
про М. Міхновського. Але правоту Д. Дорошенка підтверджує вся
діяльність М. Базькевича. Цей палкий український патріот (у такому
дусі він виховав і свого сина) ще в 90-ті рр. був співзасновником і
діяльним учасником Братства тарасівців, не припиняв політичної
діяльності на початку ХХ ст., разом з М. Міхновським очолював так
звані “курені” – нелегальні структури, щонайменше близькі до УНП3. За
винятком Шеметів та В. Мізерницького, усі інші – харків’яни (за місцем
проживання на той момент), що наочно демонструє харківське
походження УНП і керівну роль у ній місцевої групи.
Крім харківського осередку, незаперечним є існування на початку
ХХ ст. групи УНП у Лубнах. Про неї згадував, зокрема, місцевий
український діяч того часу І. Мороз (І. Лубенець)4. Невідомо, чи
обмежувався її склад Шеметами, чи були й інші учасники. Немає даних
і про партійні гуртки в інших населених пунктах Лівобережжя – схоже,
їх таки не було. Поза межами краю вони з часом з’явились у Києві,
Катеринославі, Одесі. Чисельність УНП оцінюється дослідниками
зрідка й обережно – як правило, у кількадесят осіб (без зазначення
часу)5. Порівняння з наведеним вище переліком прізвищ показує, що
харківська група була не лише центром, а й кістяком чи основою партії,
становила значну її частину – не менше 30-50% її членів. По суті УНП
була не партією, а невеликою, майже непомітною для сучасників
таємною політичною організацією з мінімальною кількістю місцевих
груп, надзвичайно обмеженою реальною соціальною базою (мізерна
частка національної інтелігенції). Проте це не є достатньою підставою,
щоб оголошувати її, як це робить В. Головченко, “міфом”, приватним
проектом М. Міхновського “для набуття зручної трибуни і більшої
солідності в пропаганді власних ідей”6. Зазначені характеристики УНП
тією чи іншою мірою були притаманні більшості українських
політичних організацій тієї доби, були, так би мовити, “нормальними
для ненормальних умов”. Важко сперечатися з тим, що вона “не
становила собою політичної партії в загальноприйнятому розумінні
цього терміну”7, – але яка з українських партій початку ХХ ст. може
цим похвалитися?

1

ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 242.
Дорошенко Д. З історії української політичної думки за часів світової війни. – С. 9.
3
Пам’яті В. А. Доленка. – Мюнхен, 1975. – С. 11.
4
Лубенец Ив. Лубны в 1905 году // 1905 год на Полтавщине (Сборник). – Полтава,
1925. – С. 35.
5
Ткаченко Ю. Батько українських націоналістів. – С. 130.
6
Головченко В. Українська народна партія: політична реальність чи історикопатріотичний міф? – С. 31-32.
7
Там само. – С. 31.
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Практичні дії УНП, як правило, були локальними, млявими й
малоефективними. Важко назвати хоча б один напрям партійної роботи,
який би досяг мети чи викликав позитивний громадський резонанс.
Найбільш плідною сферою діяльності партії найчастіше називають
літературно-видавничу. Проте голослівні заяви про велику кількість
надрукованих брошур і відозв1 не витримують перевірки фактами. В
сумі їх можна назвати не більше десятка – для трьох років роботи партії
це небагато. Без сумніву, якась частка видань партії нам невідома. Але
так само правильно й те, що тогочасне суспільство практично зовсім їх
не знало. Підтвердженням тому – майже цілковита відсутність згадок
про літературу УНП у поліцейських повідомленнях. Відомо всього
кілька фактів поширення її на Лівобережжі. Мабуть, партії бракувало як
розповсюджувачів, так і самої літератури, щоб доносити свої ідеї до
більш широкого загалу.
Брошури УНП даного періоду були виявлені поліцією всього двічі. У
О. Степаненка при арешті в 1903 р. була знайдена брошура, занесена в
протокол обшуку під назвою “Робітницька справа або що треба знати і
пам’ятати кожному робітникові”2. Причетність О. Степаненка до УНП,
подібність назви до відомого видання “Робітницька справа у програмі
УНП”, відсутність такої брошури серед видань інших організацій
вказують на її партійну належність. Цікаво було б з’ясувати, чим
викликана різниця в назвах. Можливо, це різні варіанти брошури, але не
виключена й помилка у відтворенні назви. За подібних обставин у
активіста УСДРП Б. Юр’єва-Пековця в Полтаві в 1910 р. була вилучена
справжня нелегальна бібліотека, у тому числі й видання, зафіксоване як
гектографована прокламація УНП на 5 аркушах “Праздник рабочих 1
Мая”3. Очевидно, малась на увазі брошура “Робітниче свято 1-го Мая”.
Показово, що в обох випадках власниками брошур були партійні діячі –
мабуть, у цьому середовищі вони переважно й обертались.
Схоже становище і з листівками. Маємо лише по одному факту
поширення в Харкові прокламацій “Десять заповідей УНП” (жовтень
1902 р.), “Люди добрі!” (червень 1904 р.) і “Цієї ночі зривано...”, видану
від імені “Оборони України” (жовтень 1904 р.)4. Остання, крім того,
була розіслана поштою в різні міста України, але виключно
представникам влади. У розпорядженні А. Жука була ще відозва УНП
про значення професійних організацій робітництва, датована 1903 р.5
Спеціальної уваги заслуговує листівка “Ой високо сонце сходить,
низенько заходить”. Вона має реквізити “Товариство українських
революціонерів, Умань, 1903 р., власна друкарня”. Але за винятком
дати, все інше викликає сумнів. У літературі немає жодних свідчень ні
1

Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). – С. 49.
ЦДІА України, ф. 336, оп. 1, спр. 381, арк. 202.
Там само, ф. 320, оп. 1, спр. 1103, арк. 18 зв.
4
Там само, ф. 304, оп. 1, спр. 1, арк. 57; ф. 336, оп. 1, спр. 660, арк. 56; спр. 794, арк. 12
3

2.

5
Листування Зиновія Книша і Андрія Жука // Молода нація: Альманах. – К., 2003. –
№ 2. – С. 196.
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про згадане Товариство, яке б мало бути достатньо потужним, щоб мати
свою друкарню, ні про Умань як осередок українського руху. Зміст
листівки витриманий у стилі й дусі ідеології УНП – з поясненням, що
таке Україна, екскурсом у її минуле, ідеалізацією козаччини та
домосковських часів, роз’ясненням ролі Переяславського договору
1654 р. і, головне, – із закликами до загальнонаціональної згоди та
вигнання “з батьківської хати чужих нахабних людей”, підготовки до
“слушного часу”, який пов’язувався з 250-річчям “московської неволі”1.
Очевидно, що текст зовсім не вписується в тогочасну ідеологію РУП,
якій інколи приписують листівку2. Авторство Товариства сумнівне, що
ніяких революційних гасел відозва не містить. Крім того, Б. Мартос
згадував, що бачив її у В. Шемета, причому розмножену на мімеографі,
з численними дефектами, і пов’язував цей факт з поганим станом
друкарні й
необхідністю відвезти друкарський шрифт до
Катеринослава3. Не виключено, що саме в Катеринославі листівка й
друкувалася: відома ще одна прокламація з аналогічними реквізитами
про київський страйк 1903 р. із доповненням про страйк у
Катеринославі, причому вона була видана практично відразу після
описуваних подій. Варто додати, що і Б. Мартос, і Ю. Коллард, який
допомагав йому діставати шрифт, перебували в близьких стосунках
відповідно з В. Шеметом і М. Міхновським. Підсумовуючи все це,
можна припустити, що або листівка була видана організацією (можливо,
Катеринославською) УНП і зазначені вихідні дані були фальшивими,
щоб ввести в оману поліцію; або ж, що сумнівно, це справді зробило
невідоме Товариство, яке перебувало у незаперечному зв’язку з партією.
Члени УНП (можливо, Лубенська група і особисто В. Шемет), напевне,
були причетними до її написання, розмноження й поширення. До речі,
на Лівобережжі листівка була зафіксована тільки в Лубенському (в
основному) та сусідньому Миргородському повітах.
З усього сказаного випливають принаймні два важливі висновки:
партії вдалося “поставити” нелегальну друкарню для власних чи
спільних
з
іншою
організацією
потреб;
підтверджується
співробітництво з УНП окремих членів не лише студентських громад, а
й РУП. Що стосується друкарні, то про її роботу більше нічого
невідомо. Швидше за все, вона з невідомих причин незабаром
припинила існування. У зв’язку з цим привертає увагу такий факт: у
тому ж році один із керівників Харківського комітету РУП
П. Андрієвський їздив до Катеринослава за якоюсь друкарнею4.
Звичайно, він може бути ніяк не пов’язаний зі сказаним вище. Але не
виключено, що це відлуння фіналу всієї справи: Харківський комітет,
вважаючи відвезений до Катеринослава Б. Мартосом шрифт своїм і
1

ЦДІА України, ф. 320, оп. 1, спр. 124, арк. 174.
Калита Л. В. Питання державного устрою в листівках українських політичних
партій (1900-1904 рр.) // Українська державність: історія і сучасність: Матеріали наук.
конф. – К., 1993. – С. 165.
3
ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 219-220.
4
ЦДАВО України, ф. 3807, оп. 2, спр. 32, арк. 15.
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дізнавшись, що він потрапив “не в ті” руки, вирішив його повернути.
Втім, для вирішення цього питання потрібен додатковий матеріал.
Можливо, УНП належали ще дві листівки, що були зафіксовані
поліцією в 1903 р. у Кобеляцькому й Лубенському повітах Полтавщини.
На таку думку наводять їх назви (більше ніякої інформації про них
немає): “До рідних земляків українців” та “Ми, українці, живемо...”1.
Вживання етноніму, звернення до всієї нації не зустрічаються у
виданнях РУП, що складали абсолютну більшість нелегальної
української літератури. А крім неї, з українських організацій на
Лівобережжі тоді поширювала свої відозви тільки УНП, для якої
подібна лексика якраз характерна.
Крім видання й поширення літератури, можна виділити, і то досить
умовно, хіба ще один помітний і тривалий напрям діяльності УНП –
взаємодію з іншими українськими об’єднаннями. Як нечисленна,
непопулярна й глибоко законспірована організація, УНП була змушена
працювати серед і через них, щоб мати змогу пропагувати власні ідеї,
шукати прихильників, здійснювати публічні акції тощо. Особлива увага
приділялася молоді, що давало певні результати. Вище вже йшлося про
авторитет М. Міхновського в Харківській студентській громаді. З
плином часу, по мірі втягування громади в орбіту РУП і лівіння
останньої, він зменшувався, але залишався доволі помітним принаймні
щодо частини студентів. І хоча студентські громади в цілому відкинули
ідеологію УНП, оскільки вона, як було зазначено в резолюції ІV з’їзду
Українських студентських громад (1904 р.), “в основу свого напряму
кладе розбудження національної ненависті”2, для багатьох харківських
громадівців слово М. Міхновського, як і раніше, важило багато. Не
випадково саме до нього звернувся за допомогою О. Коваленко під час
конфлікту в Харківській “вільній громаді” РУП узимку 1902-1903 рр., а
складені ними листівки підтримала значна частина студентів. Коли ж
Б. Камінський, свого часу приятель М.Міхновського, був ним
ображений і ультимативно зажадав не допускати того на зібрання
студентської громади, погрожуючи навіть вийти з її складу, то
підтримки не дістав, оскільки поривати з М. Міхновським громада не
захотіла3. Всередині громади УНП представляли брати Шевченки,
котрі, як уже зазначалось, очолювали так звану “народну” філію.
В. Шемет був близьким до Лубенської “вільної громади” РУП, так що
поліція навіть вважала його членом цієї партії.
На праве крило Харківської “вільної громади” мали вплив
М. Міхновський і О. Макаренко. Щоб зберегти його представників для
національного руху і залучити їх на свій бік, М. Міхновський під час
вищезгаданого конфлікту на початку 1903 р. зініціював створення
Української партії соціалістичної (не плутати з УСП – Українською
соціалістичною партією Б. Ярошевського). Правда, Ю. Коллард вважав
1
2
3

ЦДІА України, ф. 320, оп. 1, спр. 205, арк. 123-124 зв.
Цит. за: Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. – С. 154.
ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 87.
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її ініціатором В. Розторгуєва. Але не схоже, щоб цей помічник і
прибічник М. Міхновського раптом вирішив і зміг відіграти самостійну
роль. Він був тільки виконавцем. У заснуванні партії також взяли участь
Н. Шавернєва, М. Базькевич (ще одне підтвердження його причетності
до УНП), О. Степаненко, Г. Чубенко; ініціативні збори відвідували
Ю. Коллард та деякі інші члени студентської громади1. УПС мала стати
своєрідною негласною філією УНП з більш привабливими й
популярними гаслами. Взірцем для її програми, за словами
Ю. Колларда, була взята програма Польської партії соціалістичної,
пристосована до українських обставин. На наш погляд, не обійшлося й
без використання “Нарису програми УСП”, створеної в 1900 р. на тій же
основі. Програма УПС вироблялась і обговорювалась протягом двох
місяців, після чого була розмножена на гектографі (але про її
поширення нічого не відомо). Цим, власне кажучи, діяльність нової
партії і обмежилась. Не знайшовши підтримки, вона припинила своє
існування ще на стадії формування. В цьому, до речі, теж далася взнаки
характерна для УНП незадовільна організаторська робота.
Втім достовірність свідчень Ю. Колларда щодо УПС може
викликати певні сумніви. Вони спричинені вже самою унікальністю
інформації (попри наявність цілої низки ґрунтовних спогадів членів
УСГ, у тому числі О. Коваленка, близького до Ю. Колларда і
М. Міхновського, а також М. Шаповала, Б. Мартоса та ін.),
незрозумілою подібністю назви та програмної основи створюваної
партії до УСП. Але є аргументи й на користь Ю. Колларда. На наш
погляд, схожість з партією Б. Ярошевського свідомо планувалась. Нова
партія в силу поставлених перед нею завдань мала пристосовуватися до
тогочасних настроїв. Тож її засновникам могло видатись доцільним
мімікрувати (з певними відмінностями) під уже готові, апробовані
українською молоддю програмні засади та організаційну структуру.
Схильність до створення формально не пов’язаних з УНП, а фактично
напівпартійних, “дочірніх” об’єднань її лідери демонстрували згодом
неодноразово. Нарешті, у О. Степаненка на початку 1904 р. було
вилучено написаний ним рукопис, що починався словами: “Перше ніж
перейти до висловлення практичної програми У.С.П.” (поліція
помилково вважала його програмою РУП)2. Можливо, це було написане
О. Степаненком доповнення до теоретичної частини програми,
запозиченої від ППС чи УСП. Існування цього документа доводить, що
УПС таки створювалась, і одним із авторів її програми був
О. Степаненко.
У 1904 р. була зроблена спроба створити іншу формально
непартійну групу, відому під назвою “Оборона України”. Обставини її
появи висвітлювалися здебільшого в апологетичній щодо УНП
літературі, суперечливо і, зрозуміло, тенденційно. П. Мірчук відносив
утворення групи на 1903 р. і пов’язував це з цілеспрямованою роботою
1
2

Див.: Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. – С. 124, 131.
ЦДІА України, ф. 336, оп. 1, спр. 380, арк. 376 зв.; спр. 381, арк. 91, 202.
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М. Міхновського, яка нібито мала місце, по формуванню всередині
УНП “бойової” структури з завданням протидіяти урядовим репресіям,
чинити терористичні акції, навіть готувати всеукраїнське повстання1. З
ним цілком солідарна Т. Геращенко2. За протилежною версією,
виникнення “Оборони України” стало наслідком розколу в УНП і
виходу з її складу в 1904 р. частини молоді, яка наполягала на
невідкладному здійсненні “революційно-бойових” заходів3.
Джерела свідчать про незаперечну близькість до групи і підтримку її
дій з боку М. Міхновського, тим самим спростовуючи будь-які
твердження про розкол в УНП чи відсутність зв’язку між нею і групою.
З іншого боку, вважати, що “Оборона України” створювалася
планомірно й була справжньою бойовою організацією з далекосяжними
цілями, теж немає достатніх підстав. Не випадково жоден із численних
біографів М. Міхновського, у тому числі й близький до нього С. Шемет,
не розкривають його “цілеспрямованої роботи” в цьому напрямку – її
просто не було. Про діяльність “Оборони України” джерела й
література теж, як правило, мовчать, за винятком “замаху” на пам’ятник
О. Пушкіну в Харкові. Інколи їй приписують акції в Києві та Полтаві в
1906-1909 рр., але без належної аргументації і посилань на джерела4. Не
виключено також, що в даному випадку плутають дві різні групи.
Справа в тім, що експропріаційно-терористична група з такою ж чи
подібною назвою (у різних джерелах – “Оборона України” або
“Українська народна оборона”) діяла в період революції 1905-1907 рр.
на території Київщини та Чернігівщини5. Ідейно вона тяжіла до
українських есерів, до яких зрештою приєдналась у 1907 р.6
Нічого не писав про причетність харківської “Оборони України” до
згаданих подій 1907-1909 рр. і один з її членів М. Шаповал. З його
спогадів випливає, що всього 3 особи: він, О. Шевченко і С. Макаренко
утворювали “комітет, який ми звали “Оборона України””, а його
діяльність обмежувалася виключно харківським епізодом 1904 р.7 Отже,
ніякої постійної “бойової” структури не існувало. З іншого боку, є
незаперечним, що група діяла не самостійно, а як підрозділ УНП. Вже
йшлося про зв’язки групи з М. Міхновським і належність М. Шаповала
й С. Макаренка до партії. Що стосується О. Шевченка, то вже згадувані
1

Мірчук П. Микола Міхновський. – С. 47.
Геращенко Т. С. Про тактику самостійників у боротьбі за державність на початку
ХХ ст. // Матеріали Міжнар. наук. конференції “Відродження української державності:
проблеми історії та культури”. – Одеса, 1996. – Ч. 1. – С. 115.
3
Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). – С. 50.
4
Борис Р. Микола Міхновський в дореволюційний час. – С. 29; Мірчук П. Микола
Міхновський. – С. 48; Геращенко Т. С. Про тактику самостійників у боротьбі за
державність на початку ХХ ст. – С. 116.
5
ЦДІА України, ф. 274, оп. 1, спр. 2604, арк. 5; Дорошенко В. Українство в Росії. –
С. 68; Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні. – С. 146-147.
6
Історія українських політичних партій. Кінець ХІХ ст. – 1917 р.: Хрестоматіяпосібник. – С. 379; Животко А. 50 років (До історії Української партії соціалістівреволюціонерів). – Прага, 1936. – С. 7.
7
ЦДАВО України, ф. 3563, оп. 1, спр. 118, арк. 116.
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діячі УНП брати Шевченки мали інші імена, але тут могла украстися і
неточність (та й навряд чи було багато Шевченків серед харківських
студентів-націоналістів). Б. Мартос прямо вказував на причетність
членів Харківської студентської громади братів Шевченків до підриву
пам’ятника1. Один із них мав бути студент-технолог Олександр.
З нашого погляду, група “Оборона України” створювалася
спеціально для однієї акції, якою й стала спроба висадити в повітря
пам’ятник О. Пушкіну. Тільки згодом народилася легенда про наміри
підриву царських пам’ятників в університетських містах України, яку
нам уже доводилося спростовувати2. Безпосередні спонукальні мотиви
неординарного вчинку криються в обставинах 1904 р. Якраз виповнився
250-річний ювілей Переяславської ради. Суспільно-політичні сили
країни по-різному зустрічали річницю й оцінювали значення цієї події.
Українські націоналісти вирішили протиставити пишному офіційному
святкуванню “возз’єднання” гучний акт протесту проти забуття
царським урядом умов Переяславського договору і національного
гноблення українського народу. Вибір об’єкта для акції її виконавці
мотивували тим, що О. Пушкін – співець єдиної неподільної Росії,
фальсифікатор образу І. Мазепи і тому непотрібний і шкідливий для
України. Але не тільки і не стільки зміст творчості поета був причиною.
В 1904 р. виповнилось 90 років з дня народження Т. Шевченка. Не один
рік свідомі українці добивалися дозволу на спорудження пам’ятника
Великому Кобзареві. Та в царській Росії це виявилося нездійсненним.
Тож неважко уявити, що відчувала радикальна українська молодь, коли
в травні 1904 р., майже одночасно з ювілеєм забороненого Т. Шевченка,
у Харкові було споруджено пам’ятник О. Пушкіну. “Я був переконаний,
– згадував М. Шаповал, – що доки нема в Україні пам’ятника Шевченку
– не може стояти ніякий інший”3. Антитеза “наш Шевченко – ваш
Пушкін”, мабуть, і підказала, як висловити протест, а згодом стала
однією з основних сюжетних ліній листівки “Оборони України” з
приводу вибуху.
Динаміт для акції дістав через свого брата, що працював на шахті,
М. Шаповал. Він же написав (ймовірно, з допомогою М. Міхновського)
і відозву. З технічного боку вибух готував студент-технолог
О. Шевченко і зробив це не дуже вміло: заряд виявився замалим і
невдало підкладеним, що зрештою й урятувало пам’ятник. Акція була
здійснена в ніч з 30 на 31 жовтня 1904 р. Як повідомляв харківський
поліцмейстер, 31 жовтня о 1 год. 25 хв. ночі на Театральній площі біля
пам’ятника О. Пушкіну стався “страшної сили вибух”, розбилось 111
шибок у восьми будинках4. У пам’ятника було відбито кілька невеликих
фрагментів (“задній правий кут і два невеликих шматки граніту першої
1

Там само, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 123, 201.
Наумов С. О. “Замах” на пам’ятник О. С.Пушкіну в Харкові (1904 р.) // Схід-Захід
(історико-культурологічний збірник). – Х., 1998. – С. 120.
3
ЦДАВО України, ф. 3563, оп. 1, спр. 118, арк. 116.
4
ЦДІА України, ф. 336, оп. 1, спр. 794, арк. 1.
2

87

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

площадки”). Завдяки пізній порі люди не постраждали. На місці вибуху
утворилася глибока вирва. Вранці тут знайшли якусь “вилку”, на
підставі чого дійшли висновку, що вибух був здійснений за допомогою
снаряду, начиненого “сильно діючою речовиною”1. Сучасники
згадували, що в місті з’явилися листівки: їх розкидали по вулицях і
розіслали по перукарнях, а також поштою в різні міста України,
причому особам, які займали високе службове становище2.
Реакція на вибух як харківської громадськості, так і українських партій
була негативною3, за винятком хіба що УНП. М. Міхновський був настільки
задоволений акцією, що наступного дня привселюдно розцілував його
виконавців в університетському саду4. Але згодом навіть партійні історики
відмовилися від його схвалення: “Ані хвалити, ані гудити цей вчинок нема
чого... Це був вибух національної розпачі”5. М. Шаповал також пізніше
шкодував, що об’єктом вибуху був обраний пам’ятник О. Пушкіну6. З
нашого погляду, харківська подія може бути розцінена тільки як акт
вандалізму, безглуздий вияв національного екстремізму. Але організатори
вибуху заслуговують не лише на осуд, а й на розуміння. На антинародну
імперську політику вони вважали за можливе і навіть необхідне відповісти
якнайрадикальнішими діями, не рахуючись із загальноприйнятими нормами
моралі, цивілізованості. На подібних засадах, до речі, ґрунтувалась і
практика російських лівих і правих екстремістів: анархістів, есерів,
більшовиків, чорносотенців, – які приносили в жертву власним ідеалам не
тільки духовні цінності, а й людське життя.
Харківським епізодом і обмежується “бойова” чи “терористична”
діяльність як “Оборони України”, так і УНП у передреволюційні роки. Це
свідчить про слабкість партії і великий розрив між її полум’яними гаслами
та практичними діями. Тож говорити, що вона використовувала в той
період “більш рішучі силові методи боротьби”7, немає підстав.
З політичних виступів, спланованих партією, можна назвати лише один,
і то нездійснений. Він припадає на 1904 р. і був спрямований проти
російсько-японської війни, що розпочалася. Передбачалося залучити
широкі кола української громадськості з різних міст України до розробки й
підписання загальноукраїнської резолюції протесту. Ініціативні збори у
складі партійних активістів і симпатиків М. Міхновського, М. Біленького,
М. Базькевича, подружжя Розторгуєвих, Г.Чубенка, Ю. Колларда та інших
ухвалили відповідний текст, складений, можливо, М. Міхновським. Але ці
плани стали відомі поліції, про що дізнався М. Міхновський і доклав
зусиль, аби згорнути акцію8. Крім того, у травні 1904 р. УНП видала й
1

Южный край. – 1904. – 1 листоп.
Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. – С. 128; Мицюк О. Уривки спогадів і роздумів.
– С. 281.
3
Докл. див.: Наумов С. О. “Замах” на пам’ятник О. С. Пушкіну в Харкові. – С. 121123.
4
Мицюк О. Уривки спогадів і роздумів. – С. 282.
5
Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). – С. 50.
6
ЦДАВО України, ф. 3563, оп. 1, спр. 118, арк. 116.
7
Геращенко Т.С. Про тактику самостійників у боротьбі за державність на початку
ХХ ст. – С. 115.
8
Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. – С. 147.
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поширювала в Харкові листівку “Люди добрі!”, у якій антивоєнні мотиви
були використані для традиційного зображення національного гноблення з
боку самодержавства і “москалів” узагалі1.
Поза цим громадське звучання мали виступи членів партії на захист
української мови, яким був притаманний демонстративний і загострений
характер. Найбільш яскравий приклад такого роду – відомий демарш
М. Міхновського на відкритті пам’ятника І. Котляревському в Полтаві в
1903 р. Значною мірою саме завдяки йому заборона вживання української
мови на святі дістала гідну відсіч, викликала першу в Росії публічну масову
акцію протесту проти національного гноблення українського народу, яка
справила незабутнє враження на громадськість. Дії М. Міхновського мали
тим більше значення, що існувала реальна загроза неадекватного і
шкідливого з точки зору впливу на суспільну свідомість реагування: надто
обережного з боку діячів ВУЗО і надміру гострого, аж до бойкоту свята, з
боку РУП. Заслуговує на згадку і підкреслено шанобливе ставлення до
української мови, принципове постійне вживання її в повсякденному житті,
що було правилом для багатьох членів УНП. Вірогідно, що
основоположники партії М. Міхновський і В. Шемет перенесли цю
традицію з Братства тарасівців. Неухильне дотримання її вражало не лише
російськомовне оточення, а й українських діячів. Так, галицький соціалдемократ Л. Ганкевич, побувавши в 1904 р. у Лубнах, відзначав, що В.
Шемет “ніде й ніколи, ні в приватному, ні в публічному житті не говорив
інакше, як по-українськи”2. Своєрідно виглядала позиція О. Макаренка,
який до прислуги “говорив тільки російською, а з рівними – тільки
українською, щоб у такий спосіб показати, що панською мовою на Україні є
українська, а мужицькою, нижчою – московська”3.

У цілому практична діяльність УНП була малопродуктивною і
малопомітною. Серед причин цього – нечисленність партії, надмірна,
несумісна з масовою роботою законспірованість, зумовлена
непопулярністю ідеології відсутність серйозної підтримки. Негативно
позначились і деякі особисті якості М. Міхновського, котрі за його
монопольного становища та ще в такому вузькому колі однодумців
особливо кидались у вічі. Попри нестримне вихваляння лідера УНП
біографами-апологетами, є незаперечною наявність у його характері
низки вад, особливо небажаних для політичного діяча. Мав гарячий і
доволі-таки неприємний, грубий характер4, завдяки чому посварився не
тільки практично з усіма провідниками українського руху5, а й з
багатьма своїми приятелями6. Про те, наскільки зазначені вади
Міхновського відштовхували від нього потенційних союзників,
шкодили його власним заходам, свідчать слова Є. Чикаленка: “Як тяжко

1

ЦДІА України, ф. 336, оп. 1, спр. 660, арк. 62а.
Ганкевич Л. З підземної України // Календар “Впереду”. – Львів, 1920. – С. 87.
Мицюк О. Уривки спогадів і роздумів. – С. 281.
4
Берло Г. Мої знайомства з деякими українськими діячами // Україна. – 1929. – Кн. 34. – С. 96.
5
Ткаченко Ю. “Батько українських націоналістів”. – С. 133.
6
ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 85.
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з цією людиною розмовляти і, не дай боже, ще й працювати разом…”1
Ще виразніше окреслив залежність між особистими якостями лідера
УНП і результатами його діяльності М. Грушевський: “Нервовість
(неврастенічність) і сим, очевидно, спричинювана нетактовність і
несподіваність в поведінці… насторожувала до нього українське
оточення і звичайно викликала контрманеври його заходам”2. Не
додавало Міхновському популярності й те, що завжди тримався
зверхньо, намагався виглядати аристократом. За це Д. Антонович
називав його “сальоновим” націоналістом3, а Б. Мартос – “франтом до
снобізму”. Останній писав і про “не дуже глибокий зміст думок” та
інтелектуальну малорозвиненість М. Міхновського4 (Т. Геращенко
чомусь приписала ці слова А. Жуку5). Тут хоч і очевидне
перебільшення, але не все неправда, бо навіть О. Коваленко, близький
до лідера УНП, відзначав його недостатню теоретичну підготовку: “У
нього, поруч з безперечною оригінальністю думок, була цілковита
хаотичність поглядів”6. Добре знайомі з М. Міхновським українські
діячі, навіть його приятелі підкреслювали велику відстань між його
планами і практичними діями: “...Був типовим українським інтелігентом
кінця минулого віку з широкими, але подекуди фантастичними
проектами, здійснення яких у життя він часто залишав на інших”
(М. Єреміїв)7; “Своїх сміливих думок і починів не умів у відповідний
спосіб переводити в життя...” (А. Жук)8. Притаманні М. Міхновському
якості – невміння співпрацювати з людьми, слабкість політичного
прорахунку, нехіть до копіткої повсякденної роботи, надмірне
захоплення конспірацією – теж обумовлювали несистематичність і
неефективність роботи партії, що, як ніяка інша, залежала від свого
лідера.
Значення, заслуги УНП, як і інших карликових партій, лежать
головним чином не в площині практичної роботи серед населення, а в
збагаченні спектра національного руху, розвитку його ідеології,
української суспільно-політичної думки. Партія посіла правий фланг
українського руху, врівноваживши лівих і поміркованих, єдина в ті роки
неухильно відстоювала курс на політичну незалежність України,
протистояла занедбанню національного питання й захопленню
соціалістичними доктринами лівих та ігноруванню безпосередньої
політичної боротьби лібералів.

1

Чикаленко Є. Щоденники (1918-1919) // Слово і час. – 1993. – № 11. – С. 72.
Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 9. – С. 109.
Завваги Д. В. Антоновича до спогадів О. Коваленка та Ю. Колларда // З минулого. –
Варшава, 1939. – Т. 2. – С. 72.
4
ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 1, арк. 84; спр. 38, арк. 32.
5
Геращенко Т. Микола Міхновський у спогадах і оцінках його сучасників. – С. 21.
6
Коваленко О. На межі двох віків // Визвольний шлях. – 1993. – № 1. – С. 93.
7
Єреміїв М. Полковник Євген Коновалець на тлі української визвольної боротьби //
Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 147.
8
Жук А. До характеристики С. Петлюри // Симон Петлюра в молодості: Зб. споминів.
– Львів, 1936. – С. 100.
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Стьопін А.О., Пилипенко В.Ю. (Одеса)
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЗМ:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Тема статті тісно пов’язана з історією і практикою сучасного
українського державотворення. В ній розглядається сутність і місце
демократичних принципів самоорганізації етносу в історичному
процесі, зроблено аналіз багатих демократичних традицій українського
народу,
розкриті
причини
тимчасового
затвердження
антидемократичної, авторитарно-олігархічної влади в умовах
незалежної України в 90-х роках ХХ століття.
У роки незалежності України наукова проблема розвитку демократії
у вітчизняній історіографії набула виняткової актуальності і досить
широкого висвітлення. Такий факт можна вважати цілком
закономірним, бо він визначався конкретними потребами нашого
суспільства, яке прагнуло до трансформації саме на демократичних
засадах. Було опубліковано чимало монографій і статей1, автори яких,
досліджуючи різні етапи боротьби українського народу за державність,
також проаналізували політичні процеси з відповідними методами і
процедурами, що забезпечували участь у них народу; показали
діяльність окремих політичних і соціальних структур у різних сферах
суспільного життя, розкрили вияви прямої (безпосередньої) і
представницької демократії. Значний науковий і практичний інтерес
становлять роботи останнього часу2. Вони мають додаткове
методологічне навантаження: у них не тільки високо оцінюються
українські демократичні традиції, а й на основі нових підходів досить
критично аналізується становище з розвитком демократії останніх
років. Автори стверджують, що саме недостатня відкритість
українського суспільства, авторитарність і корумпованість влади стали
однією з визначальних причин участі широких народних мас у
Помаранчевій революції 2004 р. Її перемога сприяла зростанню
національної свідомості українського народу, його впевненності в
1
Див.: Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого й сучасності про вільне
демократичне суспільство і права людини. – К., 1994; Трипольський В.О. Тернисті шляхи
демократії: спроба політологічного аналізу // Укр. іст. журн. – 1994. – № 6; Бойко О.
Україна 1991 – 1995: тіні минулого чи контури майбутнього? // Нариси з новітньої історії.
– К., 1996; Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994;
Литвин В. Украина: политика, политики, власть. – К., 1997; К.,1998; Кремінь В.,
Табачник Д., Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації: В 2-х т. – К.: Промінь, 2003;
Гошуляк І. Михайло Грушевський: „Єднатися, концентруватися, а не ділитися” // Віче. –
2004. – № 8 та ін.
2
Пазенок В. Демократія і людина // Політика і час. – 2003. – № 1; Поліщук І.
Демократичні традиції в Україні // Людина і політика. – 2003. – № 3; Полохало В. От
авторитаризма... к авторитаризму? // Зеркало недели. – 2004. – 28 августа; Мацюк М.
Ахіллесова п’ята української демократії // Чорноморські новини. – 2005. – 4 червня.
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подальшому демократичному розвитку країни, піднесенню її
міжнародного авторитету.
Як відомо, кожному історичному типу держави, кожній суспільноекономічній формації відповідала своя форма демократії. Демократія –
явище, що постійно розвивається, тому осмислення сутності і місця
демократичних прнципів, їх органічних ознак на різних етапах розвитку
українського суспільства дає можливість зрозуміти подальший
напрямок удосконалення політичної системи, визначити її відповідність
демократичним ідеалам і цінностям. З огляду на це, у запропонованій
статті вважаємо за доцільне зупинитися на проблемі розвитку
українських демократичних традицій, притаманних нашому народові на
ментальному рівні, та їх зростаючої ролі в сучасному процесі
самоорганізації суспільства, наближенні його до європейських
культурно-цивілізаційних стандартів. Важливим, на наш погляд, є
також виявлення причин та обставин, що зумовили
тимчасове
затвердження антидемократичної, авторитарно-олігархічної влади в
Україні вже в умовах незалежності в 90-х роках ХХ століття.
Світова соціальна практика переконливо довела, що механізм
самоорганізації нації, сформований на основі європейської
плюралістичної демократії, має свої значні переваги, діє, як правило,
більш ефективно, дає можливість виробляти і здійснювати найбільш
прийнятні для суспільства шляхи і форми розвитку. Демократія створює
сприятливі умови для консолідації суспільства й об’єднання його
зусиль, повнішої реалізації потенційних можливостей кожної людини.
Тому цілком закономірно, що народи, які повністю оволоділи
демократичним механізмом самоорганізації, досягають більших
здобутків – про це переконливо свідчить високий рівень життя в
сучасних розвинених європейських країнах, до чого наполегливо прагне
і наше суспільство.
Життя розвінчало міф про „соціалістичну демократію” як вищий тип
демократичного устрою суспільства. Репресії, голодомори, обмеження
прав і свобод за часів „тоталітарного соціалізму” в Україні свідчать,
що демократизм суспільства був фальшивим, декоративним, хоча
пропаганді й вдалося нав’язати частині населення ілюзію народовладдя.
Слід зазначити, що труднощі переходу до демократичних форм
розвитку нашого суспільства значною мірою зумовлені дією
тоталітарних і авторитарних традицій.
Ось чому для сучасної України додаткова цінність демократії
полягає в тому, що вона створює умови для всенародного „щоденного
плебісциту” і формування нової української політичної нації та
громадянського суспільства, підвищення активності і гармонізації
діяльності всіх соціально відповідальних сил. З огляду на це цілком
слушною виглядає думка сучасних українських науковців про те, що
для нашої країни демократія виступає „визначальним орієнтиром і
обов’язковою умовою усього процесу державотворення, формування
суспільства, яке було би здатне забезпечити не просто існування або
виживання, а нормальне і повнокровне людське життя за сучасними
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цивілізаційними стандартами” . До того ж демократія відіграє,
безумовно, велику роль у підвищенні моральності суспільства, виступає
важливим чинником його гуманізації. Вона утворює той культурнодуховний простір, який сприяє засвоєнню найвищих загальнолюдських
цінностей, затвердженню моральних доброчинностей, забезпеченню
людської гідності кожного громадянина, реалізації його прав і свобод, у
тому числі і свободи підприємницької діяльності.
При цьому важливо нагадати, що тоталітарні або авторитарні
режими дуже негативно впливають на стан суспільства. Обмежуючи
демократію, вони позбавляють суспільство можливості ефективно
розвиватися і самовдосконалюватися, стримують ініціативу громадян.
Наша недавня історія, на жаль, надає нам чимало подібних прикладів. У
брежнєвську епоху саме засилля адміністративно-бюрократичної
системи управління, національне пригнічення, порушення прав і свобод
людини, сумнозвісні „вибори без вибору” та інші обмеження демократії
призвели до застою в економіці, повсюдній злиденності і загальній
безперспективності. Авторитарне управління і відсутність політичного
плюралізму не створювало умов для становлення дієвого механізму
реформування і самовдосконалення суспільства. В результаті ми
відстали від розвинених країн світу на цілу епоху, і усвідомлення такого
становища врешті-решт призвело до розвалу тоталітарної держави та
повернення народів до демократичного шляху розвитку, створення
національних держав і впровадження ринкових відносин.
Враховуючи названі події й аргументи людство в історичній
перспективі завжди обирає демократичний шлях розвитку. Вся світова
історія невблаганно розвивається в напрямку перетворення жорстких
деспотичних, авторитарних режимів на більш відкриті і демократичні.
Особливо добре це видно на прикладі останнього століття: якщо перша
його половина позначилася існуванням не тільки багатьох авторитарних
чи навіть тоталітарних режимів, жахливими війнами, у тому числі і
двома
світовими,
кривавими
революціями,
громадянськими
протиборствами і небаченими за своїми масштабами політичними
репресіями, то закінчилося воно цілком обнадійливо. Динамізм
демократичних перетворень настільки зріс, що, на думку деяких
науковців, набув ознак „безпрецедентного демократичного прориву” чи
навіть світової демократичної революції. В цілому шляхом демократії
зараз розвивається вже понад 62 % від загальної кількості держав світу2.
Півтора десятиліття тому розвалилась остання в світі імперія, відбулися
численні мирні „кольорові” революції в багатьох пострадянських
країнах – „оксамитова”, „ромашкова”, „революція троянд”,
„помаранчева” та ін., які повернули народи до загальнолюдських
демократичних цінностей. На жаль, не дивлячись на прояв такої
могутньої загальноісторичної тенденції, у пострадянських країнах
1
2

С. 6.

Пазенок В. Демократія і людина // Політика і час. – 2003. – № 1.
Даймонд Л. Прошла ли третья волна „демократизации”? // Полис. – 2004. – № 5. –
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повсюдного затвердження народовладдя не відбулося. Тільки країни
Балтії, а слідом за ними Грузія та Україна спромоглися на розбудову і
проголошення відкритих суспільств. У решті країн, як справедливо
наголошує В.Полохало1, встановилися досить жорсткі авторитарні або
навіть неототалітарні режими, при яких влада бере під свій цілковитий
контроль все політичне й економічне життя в суспільстві, проводить за
допомогою адмінресурсу вибори «потрібного» кандидата, не допускає
існування політичної опозиції, обмежує свободу слова та ін.
Розмірковуючи сьогодні про шляхи розвитку українського
суспільства, потрібно зауважити, що воно має цілу низку важливих
чинників, які будуть сприяти затвердженню і поширенню
демократичних принципів у самоорганізації суспільства. Про це
переконливо свідчить відповідний аналіз нашої непростої історії.
Особливість полягає в тому, що менталітет українського народу та його
політична культура завжди мали демократичну основу чи, як
наголошував М. Грушевський, „одвічний демократизм”. Незважаючи на
відомі труднощі минулого і тривалу бездержавність, українське
суспільство нагромадило і зберегло значні демократичні традиції. Це
проявилося вже в політичному житті перших середньовічних держав –
Київської Русі і Галицько-Волинського князівства, коли влада князя
урівноважувалася певним контролем громади та діяльністю її основного
органу – віче.
Незважаючи на те, що Київська Русь прийняла християнство від
Візантійської імперії, вона спромоглася зберегти свою власну політичну
систему, яка спиралася на демократичні принципи, що були дуже
близькі стандартам західноєвропейського світу. Внутрішня політична
організація землі-князівства будувалася на своєрідній діархії: по-перше,
найважливішим чинником її політичного устрою була громада зі своїм
суверенним правом, яке забезпечувалося діяльністю віче; по-друге,
ключову роль у кожній землі виконував, звичайно, князь зі своєю
дружиною й апаратом влади. Для нас важливо підкреслити, що
діяльність князя та його адміністрації перебувала під певним контролем
віче і бояр при всьому тому, хоч він насправді був достатньо
незалежним правителем з широкими повноваженнями. Правда, таке
становище не було в усіх землях завжди однаковим і дуже залежало від
багатьох конкретних обставин. Так, дуже самостійні в своїх діях бояри
Галицько-Волинського князівства не тільки самі обирали і знімали
князів, а і багато в чому визначали основні напрями їх діяльності, навіть
іноді втручались у сферу особистого життя: наприклад, авторитетного
князя Ярослава Осмомисла примусили розлучитися з дружиною і
покарали її.
Перебування українського народу у складі Литви та Польщі,
незважаючи на всі негативні наслідки національно-політичного
пригнічення, позначилося подальшим посиленням європейських
1
Пололхало В. От авторитаризма ... к авторитаризму? // Зеркало недели. – 2004. –
28 августа.
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культурно-цивілізаційних впливів і засвоєнням українцями деяких
елементів європейського демократичного устрою, у тому числі системи
виборів влади, діяльності парламенту, магдебурзького права, релігійної
терпимості тощо.
Окремо слід сказати про розвиток українських демократичних
традицій за часи козацтва. Сама національно-визвольна боротьба вже за
своїм змістом є суто демократичним явищем, бо ставить за мету
відновлення і забезпечення порушених імперією прав людини. Вона
постійно збагачувала і розвивала демократичні традиції народу, які в
цей період панували в усіх сферах громадсько-політичного,
культурного і релігійного життя українського народу. Про це
красномовно свідчить Українська національно-визвольна революція
середини ХVІІ ст.
Що стосується Гетьманщини, то тут затвердився, по суті,
республіканський демократичний лад, рівноправність громадян-козаків,
діяла козацька рада, вільно обиралися представники влади від гетьмана
до старшини й отаманів, існував козацький «присуд» тощо. З огляду на
гостроту наших сучасних передвиборних баталій, цікаво нагадати
процедуру козацьких виборів. Кандидат відповідно до з ритуалу мав
поводитися більш ніж скромно. Він мав двічі відрікатися від
запропонованої посади і погоджувався її зайняти тільки на третій раз –
після тривалого умовляння, нарочитої лайки і загроз. Церемонія виборів
закінчувалася покладанням старими козаками на голову новообраного
жмені землі. Останній факт означав, що новий керівник стає слугою
товариства, яке його обрало.
До усталених демократичних традицій належить також практика
самоуправління (“сільська демократія”), поширена в українському селі,
і організація в багатьох містах громадського життя за принципом
магдебурзького права. Тут доречно пригадати і Конституцію П. Орлика
– «Пакти і Конституція прав и вольностей Запорожського Війська», яка
була затверджена 1710 р. і передбачала розвиток демократичних засад
суспільства. На довгі роки вона стала загальновизнаним зразком для
розробки основних законів багатьох країн Європи.
Таким чином, сучасна українознавча наука поділяє думку про тем,
що демократизм завжди був властивий українському народові, він мав
виборчі права і певний досвід участі в безпосередній демократії. Про це
переконливо свідчить уся українська історія та особливо ті її періоди,
коли українці мали свою власну державу й одержували можливість
розвивати та примножувати свої багаті демократичні традиції.
Ще один важливий поштовх у розвитку демократизму відбувся в
добу Української революції 1917-1920 рр., яку по праву можна вважати
новою важливою спробою відновити українську державність в її
демократичних формах. Згадана подія спочатку мала мирний,
демократичний, скоріше реформістський характер і за своїм змістом, і
за формами проведення. Вона об'єднала, особливо на першому етапі,
практично всі українські політичні партії і найширші верстви
населення, проголосила створення Української Народної Республіки на
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основі традиційних для українського народу демократичних принципів
виборності,
свободи
слова,
друку,
віросповідання,
зборів,
недоторканності особи тощо. Незважаючи на дуже неспокійний час,
була відмінена навіть смертна кара. За короткий період було розроблено
і прийнято Конституцію – «Статут про державний устрій, права і
свободи
УНР»,
яка
проголошувала
Україну
суверенною,
демократичною, парламентською державою, з поділом влади на
законодавчу, виконавчу і судову.
Втім ухвалений Основний закон України, на жаль, так і не став
повною мірою чинним документом, бо молодій державі була нав’язана
справжня війна, що брутально відкинула можливості мирного
демократичного розвитку. Після тривалого періоду запеклої боротьби з
порушенням усіх принципів демократії, використовуючи відкрите
воєнне втручання ззовні, до влади в Україні прийшли більшовики,
розпочався жахливий період соціалістичних експериментів, політичних
репресій, голодоморів і національного нищення, що залишило нам у
спадок сумний образ „розстріляного українського відродження”,
багатомільйонні жертви і нездійсненні надії. Українці сповна відчули на
собі всі „принади” антидемократичної тоталітарної радянської влади.
Втім навіть у таких умовах зберігалась їх відданість демократичним
традиціям.
Це повною мірою виявили доленосні революційні події 1991 р., які
за своїми цілями, формами і методами теж були суто демократичними,
національно-визвольними
й
антитоталітарними.
Проголошення
незалежності відкрило нові широкі можливості для розвитку і
примноження демократичних традицій. Проте національно-патріотичні
сили, що спочатку очолили рух за незалежність, поступово були
відтіснені
від
влади
представниками
вчорашньої
партгоспноменклатури, які не збиралися поступатися своїми керівними
посадами, і в країні утвердився напівавторитарний режим.
Становище погіршувалося глибокою економічною кризою,
небувалим поширенням корупції, низьким рівнем політичної культури
народу, який за роки перебування у складі колишньої тоталітарної
держави багато в чому втратив здатність до самоідентифікації і
самоорганізації. Корумпованість держслужбовців набула загрозливих
масштабів в основному через відсутність демократичних принципів і
прозорості в їх діяльності. Не випадково пишуть, що корупція
виявилася справжнім „тріумфом антидемократизму”, серйозною
загрозою демократії. Авторитарно-олігархічна влада призвела до
гальмування реформ, девальвації виборчої системи, широкого
використання адмінресурсу і сучасних політтехнологій, що практично
перекреслювали доцільність демократії як неодмінного засобу
самоуправління народу, руйнували механізм його самоорганізації.
Хоч серед науковців існує думка, що шлях від тоталітаризму до
демократії лежить через авторитаризм, жорстка, централізована влада
далеко не завжди сприяє стабілізації та консолідації суспільства. Дуже
часто вона закладає під цим важливим і необхідним процесом міну
96

Україна – суспільство

уповільненої дії, обмежуючи демократичні засади, свободи і права
громадян та позбавляючи своїх громадян так необхідного для них
„щоденного плебісциту”, у процесі якого тільки й може сформуватися
консолідована політична нація і громадянське суспільство.
У таких умовах принципи демократичного устрою суспільства,
проголошені Конституцією 1996 р., у повному обсязі не спрацювали,
спостерігалося поширення напівавторитарних, старих адміністративнокомандних методів управління і концентрація всієї повноти влади в
руках президента й олігархічних кланів. А якщо конкретніше, то
політичний устрій України нагадував собою конгломерат елементів
президентського правління, парламентської республіки, системи
радянської влади на місцях та елементів “тіньового”, нелегітимного
управління. Про відсутність демократії в країні в січні 2004 р. відверто
говорив навіть такий поміркований політик, як Л. Кравчук: «Сьогодні
найголовніше для мене, щоб в Україні демократична система стала
реальністю. Поки, на жаль, її немає, через це ми і страждаємо»
Розвиток сучасної політичної історії переконливо засвідчив, що в
наших умовах затвердження реальної демократії є просто неможливим
без формування нової генерації української політичної еліти. Але справа
ускладнювалася тим, що за часи тривалого перебування у складі
радянської тоталітарної держави український народ втратив свою
справжню національну культурно-політичну еліту, на чолі суспільства
опинилася партійна номенклатура, яка за принципом вертикалі влади
була повністю підпорядкована Москві. На початку 90-х рр. українські
національно-патріотичні партії переживали період свого становлення і в
організаційно-кадровому відношенні були ще надзвичайно слабкими. В
таких умовах, як наголошувалося вище, стара радянська
партгоспноменклатура, що була значно ближче до коридорів влади і
володіла практичним досвідом адміністративного керівництва,
відтіснила непрактичних письменників та ідеалістів-дисидентів від
управління державою і спільно з новими олігархами, діючи відповідно
до своїх понять та інтересів, утворила недемократичну,
напівавторитарну, але зручну для себе владу. Головним для цієї
політичної еліти стала орієнтація на цінності особистого споживання1.
Тільки на початку нового століття спостерігається поява молодих
політиків, які були орієнтовані на демократичні цінності і патріотичне
служіння своєму народові. Цьому сприяли певні успіхи на шляху
подолання пострадянської спадщини: було покінчено з однопартійною
системою та ідеологічним диктатом, закладено фундамент державного
устрою на принципах розподілу функцій законодавчої, виконавчої і
судової влади, підвищилася роль засобів масової інформації тощо.
Можливо саме ці зміни зробили політичний режим в Україні все ж таки
дещо м’якшим порівняно з деякими іншими пострадянськими країнами,

1
Див.: Кудряченко А., Рудич Ф. Україна: витоки становлення і самоорганізації // Віче.
– 2004. – № 8. – С. 78.
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фахівці називали його напівавторитарним або „переддемократичним”1.
Це означало, що, незважаючи на олігархічно-корумпований характер
влади та засилля чиновництва, у політичному житті суспільства ще
залишались деякі елементи відкритості, сформувалася досить сильна
політична опозиція, яка користувалася широкою підтримкою населення,
з’явилися тендітні ознаки громадянського суспільства, зберігалася
певна, хоч і дуже обмежена можливість
альтернативності в
політичному житті. Маючи на увазі цю відмінність, відомий
американський політолог З. Бжезинський слушно наголошував, що
минулорічні президентські вибори в Україні «різко контрастують» з
проведенням останніх аналогічних кампаній у Росії.
Разом з тим, у країні склалася абсолютно парадоксальна ситуація:
національно-патріотичні сили, які ініціювали проголошення державної
незалежності і мали бути її соціально-політичною основою, через
порушення демократії в державі раптом опинилися в становищі
безправної і всіляко переслідуваної опозиції. Від цього програвало все
суспільство, величезний потенціал його пасіонарної енергії не
використовувався для вирішення конструктивних завдань соціального
розвитку. Така неприродна ситуація не могла тривати довго. Історія
наполегливо підштовхувала нас до більш цивілізованого життя, яке
можна було утворити тільки на принципах демократичної
самоорганізації суспільства. В таких умовах, захищаючи принципи
демократії і своє право на управління державою, український народ у
листопаді 2004 р. піднявся на Помаранчеву революцію.
Перемога демократії визначила принципово новий період у розвитку
незалежної
країни.
Припинив
своє
існування
одіозний
напівавторитарний режим, який був можливим тільки в перехідний
період. Перед суспільством постали нові завдання, вирішення яких
недемократичними, силовими методами було просто неможливе.
Необхідне докорінне очищення нашого громадського життя від різного
бруду і забезпечення на здоровій морально-політичній основі та
принципах демократії консолідації всього українського суспільства,
його стрімкого всебічного піднесення з допомогою проведення реформ
«другого ешелону», створення справжнього прориву в економіці,
ліквідації корупції, розширення прав регіонів, підвищення ролі судів,
деполітизації силових структур, забезпечення свободи слова та інших
заходів, які б визначили вкрай необхідний сьогодні процес
наполегливого формування демократичного й ефективного механізму
самоорганізації суспільства.
Таким чином, навіть стислий розгляд проблеми українського
демократизму свідчить про те, що впродовж усієї вітчизняної історії він
завжди був і залишається органічною частиною політичної культури
українського народу, його певним соціально-політичним ідеалом.
Глибокі демократичні традиції українства створюють сприятливі умови
1
Див.: Полохало В. От авторитаризма... к авторитаризму? // Зеркало недели. – 2004. –
28 августа.
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для подальшого вдосконалення всього суспільного життя і наближення
його до кращих зразків передової європейської цивілізації. Як говорять
сучасні науковці, для України поглиблення демократії – це „візитна
картка”, яка дедалі більшою мірою стає визначальною в подальшій долі
народу та його євроінтеграційних тенденціях.
Успішна реалізація цих завдань можлива тільки в поєднанні
демократизму з процесом формування потужного середнього класу і
нової української політичної нації. У цьому плані цілком актуально
звучать сьогодні слова М.Грушевського про необхідність „укріплення
ідеї української демократичної державності, її поширення... як
найвищого стимула громадського життя, який повинний об’єднати всю
людність, весь нарід її в однім пориві, перемагаючи партійні ріжниці й
розбіжності там, де зачинаються основні інтереси держави”1.
Певний оптимізм у цій важливій справі можна вважати цілком
доречним. Адже багатовіковий досвід національно-визвольної боротьби
українців переконливо свідчить про незворотність їх поступу до
демократії: вони будуть знов і знов підніматися до тих пір, поки їх
волелюбна мрія про створення демократичної незалежної держави не
стане живою реальністю.
Офіцинський Р.А. (Ужгород)
ПОЯВА ОЛІГАРХІЧНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ
(друга половина 1990-х)
В основу авторитаризму в незалежній України покладено феномен
олігархії – поновлена версія фаворитизму, добре відомого в історії.
Державні рішення визначалися не демократичними процедурами
(європейська константа), а наближеними до президента багатіями
(політичний анахронізм).
Для аналізу політичного лідерства в СРСР і країнах-спадкоємцях
найбільше підходить поняття "правлячий клас". Цей прошарок наділений
монопольним правом на політичну кар’єру2. Влада "правлячого класу"
спиралася на особистий авторитет, безпосередні зв’язки, фаворитизм та
інші квазіінституціональні відносини, що перешкоджали утворенню
здорового соціального організму.
З цього приводу в журналі Problems of Post-Communism подав
статтю директор Центру російських і східноєвропейських студій,
професор Канзаського університету Пол Д’Аньєрі (радіо "Свобода", 6
листопада 2003 р.). Із 1994 р. Україна прямувала до авторитарної форми
1
Грушевський М.С. На порозі Нової України: Гадки і мрії. – К.: Наук. думка, 1991. –
С. 48.
2
Чемекова С. Правляча еліта України: сутність, особливості та протиріччя
формування і функціонування: Автореф. дис. ... канд. політ. наук. – Одеса, 2002. – С. 13.
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управління державою, що властива Казахстану, Киргизстану,
Азербайджану і Росії. "Уособлення Леонідом Кучмою українського
президентства", зазначив професор Д’Аньєрі, стало можливим завдяки
успадкованому і сформованому ще за радянських часів колосальному
адміністративному апарату. Кучма використав неофіційні важелі, щоб
досягти більше офіційних повноважень, і новоздобутою владою
збільшив неофіційний вплив. Нежиттєздатність парламенту і партійної
системи відкрили простір маніпуляціям демократичними прийомами в
авторитарних цілях.
Збіг мотивації і завдань сприяв симбіозу номенклатурного і
"новобуржуазного" складників. Така еліта виявилася надзвичайно
ефективною у досягненні власного інтересу1. За приватизаційні
сертифікати в Україні у ІІ пол. 1990-х продали 47 % великих і середніх
підприємств, власниками яких на папері стали 18 млн. громадян.
Вартість одного сертифікату коливалася в межах 2-10 дол. "Свої люди"
через посередників отримали половину промислового потенціалу 50мільйонної європейської країни, що створили кілька поколінь. Реально
підприємства прибрала купка олігархів, які виплатили за них сумарно
вартість одного великого літака (до 180 млн. дол.).
Економiчнi перетворення проводилися в iнтересах тих, хто міг
забезпечити тривкiсть владних позицiй президента-реформатора.
"Новий нацiональний проект" викликав зацiкавленість регiональних елiт
у змiцненнi незалежної держави, що мала гарантувати їм зиск.
Ожив "дніпропетровський клан", представники котрого у 1990 р.
становили 53 % функціонерів у центральних виконавчих структурах
радянської України. На держпосадах у столиці доби незалежності
працювало 204 вихідці з Дніпропетровська: 55 займали вищі сходинки.
Не випадково нову правлячу еліту на чолі з президентом Кучмою і
прем’єром Лазаренком New York Times 24 жовтня 1996 р. визначила
"кланом із Дніпропетровська"2.
Ці політико-економічні та центрально-регіональні переплетення
справдi зменшили сепаратистськi зазiхання, але водночас iстотно
обмежили масштаби реформ i пiдвищили їх соцiальну цiну.
Консолiдацiя нацiональної держави аж нiяк не згуртувала суспільство, а
радше налаштувала проти нього. Такий проект привабливий хiба що на
тлi вiдвертої диктатури у Бiлорусi та кавказьких воєн Росiї.
По низхідній оцінила розвиток України 1990 і політолог Ярина
Боренько (Львівський національний університет ім. І.Франка)3. Після
спроб демократизації під тиском економічних чинників, технічних
моментів організації влади і політико-культурних особливостей (чільне
місце України у формуванні номенклатури СРСР) утверджується тип
1
Якименко Ю., Жданов І. Україна у XXI столітті: виклики для політичної еліти //
Дзеркало тижня. – 2003. – 15 листопада. – С. 8-9.
2
Perlez J. Ukraine walks shaky tightrope between NATO and Russia // New York Times. –
1996. – 24 October.
3
Боренько Я. Громадянське суспільство і політична влада олігархії // Ї. – 2001. – Ч. 21.
– С. 164-173.
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відносин, ближчий до авторитаризму. У його основі феномен олігархії –
версія посттоталітарної номенклатури, що належить не до перехідної, а
сталої форми.
Ця стабільність породжена балансом між пасивним громадянським
суспільством і правлячими групами-інсайдерами, які мали сформоване
поле впливу – партії, громадські організації, засоби інформації,
благочинні фонди, "мозкові центри", бізнес дозвілля тощо.
Президентські вибори-1999 і референдум-2000, на думку Боренько,
фактично завершили олігархізацію України. Саме тоді олігархічні групи
дістали легітимацію "згори".
Професор Вайомінзького університету Пол Кубічек законспектував
досягнення 1992–1998 рр., зосередивши увагу на профспілках,
конфедерації роботодавців і сільгоспоб’єднань1. На думку американця,
"фетиш держави" утвердив пріоритети за держуправлінням і
стабільністю, котрі правляча верхівка вважала необхідною умовою
виживання країни. Конкуренцію і конфлікт, які б рухали до
плюралістичної демократії, визнано небезпечними з огляду на
поліетнічну мозаїку.
Домінування держави над об’єднаннями громадян найкраще
ілюструвало, що реформи загнані в глухий кут. За Кубічеком,
державний корпоратизм став довгочасовою особливістю, оскільки
обмежено конкуренцію. Натомість плюралізм – привілей міцної
конкурентоздатної демократії з розвинутим профспілковим рухом і
асоціаціями роботодавців (соціальним корпоратизмом). Федерація
профспілок України твердила 1998 р. про наявність у своїх лавах 16,5
млн. членів, а у січні 2000 р. – 15,6 млн. Насправді профспілкова
діяльність (здебільшого пасивна) охопила 50-60 % із 23 млн. економічно
активних громадян.
Розшифровуючи політичний сценарій, відомий опозиційний лідер
О. Мороз прийшов до висновку про те, що зрада інтересів України
творилася її владою, пронизаною олігархією2. Олігархія стала
необхідною формою існування великого бізнесу, пройшовши чотири
стадії: стартову (1989–1991), кристалізації (1990–1994), клієнтельну
(1993–1998) і феодальних залежностей (1995–2002). Вибори відбувалися
під впливом виробничих і сервісних "пірамід". Вони залежні від влади у
зворотному зв’язку (стадія феодальних залежностей) і утворені як
мікросистеми залежностей (клієнтельна стадія) довкола людей, які
грали роль каталізаторів у різних сферах (політичній, виробничій,
культурологічній, кримінальній, бізнесовій і банківській).
В основі моделі інтеракції між акторами громадянського суспільства
і державою лежить шість типів стосунків – плюралізм, корпоратизм,
патерналізм, етатизм, популізм і клієнтелізм. Вони розміщені по колу
1
Kubicek Р. Unbroken ties: the state, interest associations and corporatism in post-soviet
Ukraine. – Ann Arbor: University of Michigan press, 2000. – 275 p.
2
Мороз О. Політична анатомія України // Новітня Україна 1991–2001: Роздуми
видатних сучасників / За заг. ред. М. Головатого, Г. Щокіна. – К.: МАУП, 2001. – C. 81-94.
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між полюсами "індивідуалізм–колективізм". Плюралізм і корпоратизм
характерні для західних країн із більш активним громадянським
суспільством, патерналізм і етатизм – східних, де воно більш пасивне.
Популізм і клієнтелізм зустрічаються переважно в третьому світі та у
транзитних країнах, де контури громадянського суспільства лише
формуються1. Саме специфічною конфігурацією верховної влади, за
Морозом, обумовлювалася неминучість конфлікту між президентом і
кланами, передусім у царині боротьби за бюджетні кошти.
Професор Харківського національного університету О. Фісун
побачив феномен неопатрімоніалізму (радіо "Свобода", 21 липня
2004 р.). Його характеризує привласнення публічної сфери владною
верхівкою, яка керує державою, немов приватним володінням. Баланс
змінився у 2000-2001 рр., коли ця система почала руйнуватися через
різні інтереси угруповань, які належали до партії влади. Утвердилися
олігархічний плюралізм, конкуренція і позиціонування. Наявність
впливової опозиції стало головною відмінністю України від
пострадянських держав і засвідчило рух до євростандартів.
Визначальною рисою трансформації України є відсутність прямого
нащадка комуністичної партії, переконував Ростислав Павленко у
дослідженні, здійсненому за підтримки Фонду кафедр українознавства
(Канада)2. Роль провідної політичної сили грала "партія влади" – коло
осіб, поєднаних доступом до розподілу ресурсів і державних важелів.
Поступово неологізм "партія влади" витіснило визначення "клани",
"холдинги", на чолі яких стояли особи, названі за прикладом Росії
"олігархами". Багато рис комуністичного (номенклатурного, закритого
для суспільного контролю) правління збереглося в кадровому складі,
риториці, світогляді, діях політиків і управлінців. Тому цю еліту
позначили здебільшого термінами "номенклатура" або "партія влади".
Тупцювання навколо зруйнованої адміністративно-командної
економіки (під гаслами про перехід до ринку) породило українське
"економічне диво": за досить короткий час рівень життя більшості
населення опустився за межу бідності. Доступ до важелів виконавчої
влади дав змогу ефективніше захистити інтереси холдингів, ніж
парламентські процедури.
Партії та парламентське представництво (після запровадження
змішаної виборчої системи у 1998 р. і створення коаліційного уряду
парламентської більшості в листопаді 2002 р.) залишалися другорядним
способом впливу на державні рішення. Тому тиск на опонентів через
підрив їхньої матеріальної бази став очікуваним і логічним проявом
"гарного тону".
Отже, навряд чи варто перебільшувати неготовність української
еліти до управління державою і проведення ринкових реформ. Причина
1
Полішкарова О. Політична структуризація в умовах становлення громадянського
суспільства в Україні: Автореф. дис. ... канд. політ. наук. – Чернівці, 2002. – С. 9.
2
Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду: Світовий та український досвід.
– К.: Академія, 2002. – С. 119-122, 136.
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неефективності панівної верхівки не у відсутності знань і вмінь, а в
небажанні акумулювати суспільні інтереси.
Період "демократичної ейфорії" в Україні тривав недовго. Уже
наприкінці 1990-х авторитарні тенденції різко посилились. Внаслідок
застосування адміністративного ресурсу і "брудних" технологій
парламентські (1998, 2002) та президентські (1999, 2004) вибори мали
щоразу більш недемократичний характер.
Обговорюючи різні типи політиків, які виявились у виборчій
кампанії 1994 р., про Л. Кравчука зазвичай говорили як ідеолога,
покликання котрого створити нові ідеологеми-пояснення і політичну
мову для молодої держави. Натомість Л.Кучма розглядався як політиккеруючий, президент-менеджер, основна місія якого "брати участь у
безпосередньому управлінні справами країни". Йому приписано
схильність до конкретних дій, рішень, особистої відповідальності і
нехіть до ідеології.
Походженням із селянської сім’ї, Кучма став успішним радянським
керівником і директором гігантського заводу, що в СРСР був головним
виробником балістичних ракет і ракетоносіїв. Будучи у 1992–1993 рр.
прем’єр-міністром, розмовляв російською і більше горнувся до Москви,
ніж до Заходу. Однак із 1994 він вдався до риторики, що імпонувала
західним українцям. І зробив "європейський вибір"1. Кучма розіграв
спочатку націоналістичну карту, потім перетворився у вродженого
антикомуніста. Коли знавець маневру мало не втратив посаду 2001 р.,
то знову попався у проросійські сіті.
Президент Кравчук успішно задовольняв потреби корумпованого
"середнього класу", що не потребував реформ. Він давав змогу
заробляти шалені гроші на міжнародній торгівлі та фінансових
операціях, широко відкриваючи цьому капіталові доступ до
номенклатурної
"прихватизації".
Прихід
Кучми
до
влади
охарактеризовано як "політичну перемогу промислового істеблішменту,
виразника інтересів національного капіталу" – на противагу торговобанківському, що підтримувався політикою Кравчука.
З-поміж інших чи не найвищу оцінку отримав лідер соціалістів
О. Мороз, котрий наближався до західного типу професійного політика
і намагався інтегрувати ідеологічні функції Кравчука і менеджерські
Кучми.
Шлях до влади першого президента Кравчука був стрімким і
блискучим, йому випали моменти нерішучості, очікувань, періоди
спритних маневрів, різкої зміни ідеології та хитань2. Сходження Кучми

1
Sneider D. Russian leaders watch closely as Ukraine and Belarus vote // Christian Science
Monitor. – 1994. – 22 June; Poletz L. Ukraine and Belarus elect new pro-russian leaders // Ibid.
– 12 July; Clover C. Ukraine looks east // Financial Times. – 2001. – 21 January; Ukraine’s
tribulations // New York Times. – 2001. – 20 March.
2
Poletz L. Kravchuk and Kuchma, once allies, head for runoff in Ukraine // Christian
Science Monitor. – 1994. – 28 June; Зущик Ю. Л. Кравчук та Л. Кучма. Штрихи до
психологічного портрету // Нова політика. – 1995. – Червень-липень. – С. 25-28;
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було, навпаки, важчим, із тривалими протистояннями і болісними
відступами.

Особливо все це увиразнила поява, словами Financial Times, нового
політичного класу – бізнесменів, а також традиціями української еліти (як і
російської), пов’язаними з реформами "згори"1. Ще за Кравчука утворилися
лобістські угруповання (клієнтели, групи тиску), які налагоджували бізнес.
Проте починаючи з рубіжного 1994 р. спостерігається підвищений інтерес
"нових українців" до політичних пристрастей.
Непримиренний опозиційний діяч, народний депутат С. Хмара нагадав,
що у внутрішній політиці Л. Кравчук однозначно опирався на комуністичну
номенклатуру, представникам якої дозволив заполонити всі державні
структури2. Тому не випадково, що на десятому році незалежності за
наступного президента знову з’явилася велика група політв’язнів. Це
сталося внаслідок громадських акцій непокори політичних сил, що
виступили у Києві за відставку Кучми 9 березня 2001 р. Крім того, Хмара
згадав про близьких друзів глави держави, котрі збагатилися державним
коштом і знайшли постійне помешкання за західним кордоном.
Курс радикальних економічних реформ, зауважив у своїх поточних
споминах Л. Кучма, можна звинувачувати лише в одному: реформи вийшли
у 1994–1999 рр. не такими радикальними, як хотілося. А перший президент
Л. Кравчук занотував: внаслідок цих реформ втрати держави були
відчутними3. Скажімо, у 1993 р. зовнішній борг становив 396 млн. дол., а у
2001 – 14 млрд. дол. У 1994 р. Україна ще не була знайома з явищем
заборгованої зарплатні. У 2001 р. цей борг дорівнював 6,5 млрд. грн.
За президента Кравчука внутрішній валовий продукт України знизився
на 22,9 %, а Кучми – ще на 24,7 % (у Велику Вітчизняну війну – на 42 %)4.
Жоден з урядів, за винятком кабінету Пустовойтенка, не проіснував більше
півтора року. Претендують на показовість відставки прем’єрів Марчука
(1996) і Лазаренка (1997), яких президент усунув із суб’єктивних міркувань,
бо запідозрив їх у далекосяжних амбіціях.
Вельми примітним був програшний для Ющенка конфлікт із
пропрезидентськими фракціями 2001 р. Тоді вперше за період незалежності
задіяли механізм парламентської відповідальності уряду. Одначе
домовленості не мали довготривалості: лише для відставки. Президент
перетворився на центральну фігуру політики. Мірилом реального впливу
будь-якого діяча був не його формально-правовий статус, а наближеність до
президента.
Стівен Ерлангер, керівник відділення Тhe New York Times у Берліні,
розмашисто прорецензував у National Interest 19 жовтня 2001 р. книжку
британця Вілсона "Українці: несподівана нація" (2000). Він завершив її до
зникнення журналіста Гонгадзе, коли на поверхню випливли насичені
фактажем історичні джерела. Автор детально описав розвиток "продажної
Михальченко Н., Андрущенко В. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995. – К.: Укр.
центр дух. к-ры, 1996. – С. 345-347.
1
Наумкіна С., Козловська Л. Аналіз розвитку української політичної еліти у 1994–
1999 р. // Нова політика. – 1999. – № 6. – С. 34-37.
2
Хмара С. Десять років номенклатурної незалежності. – К., 2002. – С. 53, 68, 107.
3
Кравчук Л. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. – К.: Століття, 2002. – C. 376.
4
Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду. – С. 141-142, 144, 152.
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олігархії", її стосунки з президентами Кравчуком і Кучмою. Словами
американця Гарнетта, роль наріжного каменя в арці європейської безпеки
дала Україні значний імунітет від численних гріхів. Тому корупція і клани
стали складовими політичної системи. Протягом багатьох років її відносили
до найкорумпованіших країн.
У редакційному коментарі Wall Street Journal 30 липня 2004 р.
зазначила, що за десятиріччя президентства Леонід Кучма зміцнив
незалежність, але залишив погану спадщину: сфальсифіковані вибори,
переслідування опозиціонерів, зловживання чиновників. Та у багатьох
питаннях пішов назустріч Заходу (закриття ЧАЕС, відміна смертної кари)1.
Крупні західні інвестори не вступали в українську гру, оскільки
бракувало потенційних можливостей для вкладення коштів. Скандальний
продаж державного металургійного гіганта "Криворіжсталь" консорціуму
зятя президента Пінчука і донецького магната Ахметова ще більше
утвердив репутацію України як притулку безпрецедентної корупції2. Разом
із тим спостерігачі розцінили влітку 2004 р. це як початок формування
міжкланового альянсу після відходу Кучми3.
На "Криворіжсталі" працювало 56 тис. чол. Комбінат виробляв 20 %
усієї металургійної продукції України, зокрема 7 млн. т сталі. Запитань
виникло декілька4. Навіщо взагалі приватизувати комбінат, який дає гарні
прибутки? Чому комбінат продали за низькою ціною – 800 млн. дол. (664
млн. євро або 442 млн. фунтів)? Реально він коштував 1,4 млрд. дол., а
стартову ціну поставили 715 млн. дол. Чому обійшли міжнародні правила,
вироблені Всесвітньою організацією торгівлі?
У ринковому світі заборонено вписувати в тендер умови, які
дискримінують іноземців. Натомість Фонд держмайна України
невмотивовано відхилив пропозицію в 1,5 млрд. дол., яку подали базована у
Лондоні фірма LNM і американська US Steel, а також пропозицію 1,2 млрд.
дол. від російської "Сєвєрсталі". За умовами тендера претенденти мали
виробляти принаймні 1 млн. т коксу в Україні. Крім переможця, лише один
інвестор відповідав умовам – "Індустріальний союз Донбасу" з 750 млн.
дол.
Восени 2004 р. надійшла черга і до прибуткової "Укрнафти", де 50 %
акцій належали державі, а 42 % – групі "Приват" із Дніпропетровська5.
Оскільки в 20 разів більшу "Криворіжсталь" купили за ціною, набагато
нижчою за ринкову, то ілюзій ніхто не плекав. На президентських
теледебатах 20 грудня 2004 р. Ющенко закинув докір Януковичу, у якого
несподівано виявилася третина акцій "Криворіжсталі". За кілька днів
Янукович пообіцяв доплатити за приватизований комбінат. Як апелював
співпокупець Пінчук, за "Криворіжсталь" заплачено удвічі більше, ніж за
1

Juli.

Gnauck G. In der Ukraine wird das Ende der Ära Kutschma eingeläutet // Welt. – 2004. – 3

2
S[chmi]d. U. Luftsprünge auf schmalster Basis // Neue Zürcher Zeitung. – 2004. – 20
August.
3
To which Viktor, the spoils? // Economist. – 2004. – 12 August.
4
Warner T. Ukraine sells off biggest steel business // Financial Times. – 2004. – 15 June;
Ukraine’s steel deal [Kryvorizhstal] // Ibid. – 17 June.
5
Warner T. Panicked sellers spark Ukrnafta suspension // Financial Times. – 2004. – 4
September.
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всі разом узяті інші металургійні комбінати1. Це найбільш вдалий продаж
державної власності за роки незалежності.
І такий аргумент. 2003 р. Рахунковою палатою України виявлено
бюджетних правопорушень і неефективного використання бюджетних
коштів на загальну суму 7,2 млрд. грн., що, порівняно з 1997 р., удев’ятеро
більше. Одні й ті ж самі бюджетні правопорушення повторювалися з року в
рік, стали системними.
Отож із відходом Кучми закінчувалася темна епоха, повна скандалів і
обмежень свободи слова2. Проводжали в небутття гібридний
(напівавторитарний) режим або, як охрестили на Заході, blackmail state
(шантажистську державу). Вона, підмітив політолог Кійт Дарден із
Гарварда, ґрунтувалася на шантажі як засобу держконтролю і упокорення3.
Це – поблажливість керівників держави до корупції, інтенсивний
держнагляд і вибіркове застосування законів (залякування певної еліти
компроматом). Відкуплятися доводилося не тільки грошима, а й
політичною покірливістю.
***
Наприкінці 1990-х квазіінституціональні відносини в Україні відкрили
простір для псевдодемократичних маніпуляцій в авторитарних цілях.
Першопричиною послужив народжений приватизацією симбіоз влади і
бізнесу, що пронизав і поєднав центральні та регiональні елiти спільними
інтересами і взаємозацікавленістю. Другим кроком пригнічено паростки
плюралістичної демократії: імунітетом "арки європейської безпеки", нібито
підвищеним поліетнічним ризиком та іншими симулякрами.
Третім відправним пунктом оформилася специфічна система, де
популізм і клієнтелізм усував будь-які серйозні конфлікти між президентом
держави і політико-економічними кланами. В основу авторитаризму в
Україні покладено феномен олігархії – поновлена версія фаворитизму, добре
відомого у політичній історії.
І останнє, але не значенням. Історія незалежної України поки що
вичерпно дала два президентські приклади-уроки лідерства: Л.Кравчука і
Л.Кучми. Обидва проводили реформи "згори". У 1991–1994 рр. правовий
статус визначав реальний вплив на державні рішення (європейська
константа), а в наступні роки – наближеність до президента (політичний
анахронізм).

1
Пінчук: "У нас із Ющенком інтереси збігаються…" // Українська правда. – 2005. – 12
січня (www.pravda.com.ua).
2
Vasovic A. Ukraine to probe alleged poisoning // Washington Post. – 2004. – 23
September; Riger D. Unfaires Duell // Frankfurter Rundschau. – 2004. – 25 September.
3
Darden K. Blackmail as a tool of state domination: Ukraine uder Kuchma // East European
Constitutional Rewiew. – 2001. – Vol. 10. – № 2-3; Дет.: Рябчук М. Зона відчуження. – К.:
Критика, 2004. – C. 15-17, 81, 195, 212.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Люріна Т.І. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧА ОСВІТА:
СУЧАСНИЙ ДОСВІД ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкрито особливості організації українознавчої роботи з
молодшими школярами. Особливу увагу приділено провідній ролі
вчителя в процесі навчання і виховання молодших школярів.
Відомо, що міра кожної цивілізації і культури – міра людини.
Формувати інтелект і емоції, волю та ідеали поколінь, що органічно
поєднували б патріотизм і професіоналізм, повагу до власної свободи й
до прав інших людей (націй), раціоналізму і гуманізму, принципів
демократизму покликане українознавство як навчально-інтегративний
курс, основна мета якого – дати учням знання про Україну та українство як
цілісність, з одного боку, та органічну спільність із вселюдством – з іншого,
і сприяти самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації.
Головні завдання шкільного українознавства визначені Програмою
з українознавства для 1-12 класів (авторський колектив, очолюваний
академіком П.П.Кононенком): на основі наукової джерельної бази,
всебічного, комплексного, системного вивчення й висвітлення генезису
України й українства, усіх часо-просторових вимірів самого
українознавства як наукової системи:
а) виявити досвід поколінь та історичні (соціальні, політичні, моральноетичні, естетичні) уроки розвитку української людини, родини, етносу,
нації, природи, мови, держави, культури;
б) сприяти розкриттю причин, тенденцій, наслідків історичного
розвитку, а також здатності до аналізу й синтезу почуттів, знань, досвіду,
волі;
в) формувати в учнів громадянські якості та ідеали;
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г) готувати покоління до самостійного життєвого вибору, шляху та
перспектив майбутнього, пізнання й самопізнання, творення й
самотворення особистості, схильної й спроможної бути в гармонії з іншими
людьми, з довкіллям, із власним "Я" (внутрішнім світом) і поєднувати
особисті інтереси з громадянськими, національно-державними та
загальнолюдськими, сприяти виробленню високих суспільних, державних,
гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, морально-етичних та
естетичних критеріїв і принципів життєдіяльності людей.
Проблемою сучасності є збереження й примноження національного
генофонду на всіх рівнях освіти, у т.ч. й початкової ланки. Внаслідок
українознавчої діяльності в підростаючого покоління формується
історична пам’ять та духовність, національні базові цінності, виховується
почуття відповідальності, дотримання моральних, правових, етичних норм
співжиття етносу. Максимальне використання кращих здобутків
народної педагогіки, звертання до народної мудрості, виплеканої
віками, сприяє глибшому осмисленню минулого, пізнанню витоків своєї
культури та історії, чіткішому розумінню ментальності, звичаїв, вірувань
українського народу, усвідомлення місця українців серед народів і
культури світу, розумінню єдності минулого, сьогодення і майбутнього.
З огляду на це особливо актуальним є усвідомлення кожним
педагогом значущості формування в учнів національної самосвідомості
й інтелектуально-творчих особистісних якостей, ціннісних орієнтирів у
становленні юних громадянин – патріотів України.
Навчання в молодших класах має бути осяяне материнською
колисковою, народними піснями, казками, фантазією, грою, красою
природою, самобутньою творчістю дитини. Дітей треба навчити не
просто споглядати, а бачити, чути цей бентежний світ, щоб вони
навчилися пильно придивлятися до навколишнього, помічати навколо
дивне й загадкове, приховане від лінивого ока, використовуючи при
цьому знання основ народного календаря.
Молодших школярів доцільно ознайомити з багатствами
господарчо-культурної спадщини українського народу, народними
традиціями і на цій основі формувати в них кращі якості національного
характеру, прагнення відродження національної культури. Традиції – це
зашифрована енергія, духовний стержень народу, передавання
цілісності, енергії згадування. А передається духовний спадок тоді, коли
ти сам маєш глузд. Будь-яка традиція є національною.
Кожний елемент традиційно-побутової культури, що складає основу
українознавчого змісту (традиційні види господарства, домашні
промисли і сімейний побут, світоглядні уявлення і вірування, фольклор,
народне мистецтво), вимагає висвітлення рис саме українського народу.
Сутність запропонованої статті полягає в розrритті цілісної системи
надання вчителям змісту українознавства як засобу формування
національної свідомості і самосвідомості, що забезпечує творчу
реалізацію стандарту навчального інтегративного курсу для I – XІІ
класів (авторський колектив, очолюваний професором П.П.
Кононенком).
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Вдумаймося в мудро визначені авторами й закладені в Програмі з
українознавства для І-ХІІ класів гуманістичні спрямування українознавства
в школі:
“Українознавство несе учневі відкриття себе і світу, радість
самопізнання через пізнання українських національних символів та
цінностей родини, народу, природи, мови, Батьківщини, держави,
культури, історії, великих світочів українознавства.
Українознавство спрямоване на цілісне, правове, гуманістичне,
демократичне сприйняття, пізнання та творення людини і світу.
Українознавство орієнтоване на творчість, сприяє вдосконаленню
змісту, форм і методів виховання і навчання в школі.
Українознавство сприяє розвиткові духовності учнівського і
педагогічного середовища, єдності дій батьків і навчально-виховних
закладів на засадах філософії родинності.
Українознавство демократизує шкільне життя.
Українознавство пропагує піклування про фізичне і духовне здоров’я
учнів.
Українознавство спонукає до гуманних взаємин між вчителями і
учнями, сприяє формуванню ідеалів, критеріїв життя, здатності життєвого
вибору, сили і волі, здорової психіки.
Українознавство активізує прагнення до вміння вчитися.
Українознавство передбачає навчання шляхом активізації емоційноестетичних засобів, орієнтацію на творчу, талановиту особистість”.
Безсумнівно, нам імпонує позиція авторів стандарту, котрі в основу
його поклали неогуманістичні ідеали держави, суспільства, людини, які
впливатимуть на
майбутнє України та визначатимуть погляди
покоління сучасних учнів і педагогів. Тому основою має бути
етнонаціональна педагогіка, орієнтація на те, що повноправна, сповнена
гідності щаслива людина може формуватися й самореалізуватися лише
в повноправній, демократичній, щасливій нації. Таку людину й націю
(народ) покликане творити українознавство. У структуруванні і
формації змісту курсу українознавства в молодших класах, який
відповідає віковим особливостям учнів і розподіляється за навчальними
роками так, щоб сутність кожного відрізка (змісту) означала близьке для
їхнього життя соціокультурне середовище, виділено блок, метафорично
названий “Український світ”. До його складу входять такі компоненти:
“Українська родина” (1 клас), “Українська природа” (2 клас), “Українська
мова” (3 клас),“Український народ” (4 клас).
Даний стандарт навчального інтегративного курсу є основним
орієнтиром для створення авторських програм, що адаптуватимуть його
до конкретних умов початкової школи. Окрім того, стандарт
навчального інтегративного курсу спонукає вчителя до наповнення всіх
навчальних предметів українознавчим змістом. У кожному класі
виділяються години для підсумкових практичних занять, на яких учні
залучаються до збирання краєзнавчих матеріалів для організації
українських світлиць, кімнат, до організації творчої роботи по
узагальненню вивченого матеріалу і його практичного застосування.
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Проект зазначеного вище стандарту забезпечує ознайомлення учнів з
етнічною історією українців, позитивними народними традиціями,
звичаями, культурними цінностями, народним мистецтвом, етнічними
процесами взаємодії, взаємовпливу в традиційно-побутовій сфері
українців та інших народів, які живуть на території України.
Усвідомлення того, що ти українець, вимагає певної діяльності. Діти
мають знати своє коріння. І не тільки своє, а й того народу, до якого
належать. Необхідно знати, що таке Україна, цікавитись цим. У межах
їхніх інтересів має бути українство.
При організації українознавчої діяльності доцільно включати такі її
види, як: пошуково-краєзнавча; вивчення музичного і словесного
фольклору; творча, ігрова, розважальна, хореографічна, декоративноприкладна. Орієнтовні форми роботи: індивідуальна, групова, масова;
методи: бесіда, розповідь, роз’яснення, настанова, дискусія,
інформування, екскурсія, гра та інші нетрадиційні.
Отже, формування особистості засобами українознавства не
зводиться лише до простої суми знань, умінь та навичок, а передбачає їх
творчо-активну діяльність. Вихованість особистості складає сукупність
її досягнень у ставленні до пізнавальної діяльності українознавчого
характеру, суспільно-гуманістичної та трудової діяльності. Розроблена
модель такої особистості дає можливість визначити, якими знаннями і
навичками повинен володіти учень. Створена система роботи,
зумовлена єдністю урочної та позаурочної діяльності, сприяє
підвищенню ефективності педагогічного процесу формування
особистості засобами українознавства. Це складний і багатогранний
процес. Він вимагає високої організації педагогічної праці та активнотворчої діяльності учнів, чіткості та цілеспрямованості в роботі, вміння
зосередитися на головному.
Найважливішим фактором національного виховання на засадах
українознавства, реалізації дидактичних завдань школи вважаємо
вчителя. Головна вимога до особистості вчителя – належний рівень його
національного освідомлення, готовності, волі, уміння й бажання
працювати з дітьми й батьками. У своїй праці педагогам слід
використовувати
людинознавчий
аспект,
народознавчий
та
особистісний підходи у вихованні дітей. Найголовнішим у навчанні є
пошуковий духовний шлях, який проходить учень самостійно. Вчителю
необхідно докласти максимум творчих зусиль у підготовці до уроків
(занять), використовуючи при цьому матеріали періодичної преси
(журнали: “Початкова школа”, ”Берегиня”, “Пам’ятки України”; газети:
“Витоки”, “Жива вода” та ін.).
Ефективність організації педагогом активно-творчої українознавчої
діяльності дітей молодшого шкільного віку досягається поєднанням
пояснювально-ілюстративного
та
репродуктивного
методів
з
проблемними, творчими іграми та індивідуальними завданнями з
широким залученням батьків. Цінними є завдання, вміщені в
навчальних посібниках з українознавства ”Світлиця”, “Український
родовід”, “Мамине слово” (авт. Цимбалюк В.І. та ін., 1998 р.),
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“Українознавство” (авт.-укл. З.Сергійчук, К., 2002 р.), “Слово” (авт.
Н.Поклад, М.Кононенко, 2003 р.) та ін.
Практика довела доцільність ведення кожним учнем зошита з
українознавства, де записуються теми уроку (заняття), підібрані
лічилки, прислів’я, приказки, скоромовки, мирилки, загадки та інші
фольклорні твори, а також у заведених учнями альбомах робити
замальовки, малюнки-ілюстрації до народних казок тощо.
На уроках, де мова йде про українську хату, необхідним є показ
макета української хати або зображення у книзі – ілюстрованому
етнографічному довіднику ”Українська минувщина”.
Доведена ефективність проведення занять у музеї культури і побуту
під відкритим небом у с. Пирогове чи м. Переяславі-Хмельницькому
або у шкільному кабінеті українознавства чи світлиці, у місцевих
історико-краєзнавчих музеях, тематичних (музеї хліба, рушника;
павільйонах “Народна лялька”, “Народні музичні інструменти”,
“Український національний одяг” тощо). Такі заняття стимулюють,
спонукають інтерес до України – Вітчизни, її культури взагалі і
духовної зокрема; розвивають національне самоусвідомлення, головними
чинниками якого є родина, природа, мова, народ, держава, нація, історія,
культура, міжнародний досвід та інші моральні цінності українського
народу; виховують почуття людської гідності й національної гордості.
Дбаючи про формування морально-духовної культури школяра,
уможливлюємо набуття ним людської повноцінності.
У процесі проведення традиційних святодійств (Різдвяні свята,
Проводи зими, Зустріч весни, Свята матері та інших свят осінньозимового та весняно-літнього циклів) у дітей формується національний
спосіб мислення, характер, національна самосвідомість, духовність,
виховується культура відносин з товаришами, повага до старших,
повага до хліборобської праці, любов до історії свого народу і т.д.
У читанці кожного класу є розділ: “Усна народна творчість”.
Опрацювання цього матеріалу слід доповнювати іншими джерелами.
Тут у нагоді стануть зібрані дітьми зразки малих фольклорних жанрів.
До цієї роботи доцільно залучити родини. Визначальною метою
кожного уроку, де йде мова про пори року, має бути: “Шанувати
природу і рідну мову”, народна мова – це легенди, приказки й прислів’я,
думи та пісні, казки…
Переконані, що викладання українознавства має зумовлюватися і
загальними формами й специфічними концептуальними засадами
сучасної освіти. Зокрема, воно має інтегруватися й бути основою
інтеграції навчальних предметів. Наприклад, при вивченні в першому
класі букви “к”, доцільно ознайомити дітей з одвічними символами –
калина, коровай, рушник, калинова колиска, сопілка, бо в кожному з
цих слів є вивчений звук. Доповненням слугує матеріал уроку
українознавства на тему “Ой, у лузі червона калина…”, метою якого
передбачено ознайомлення учнів з легендами, піснями, поезією,
пов’язаною з мотивом калини. До цього уроку доцільним є таке
обладнання: записи пісень на слова Т.Г.Шевченка “Зацвіла в долині” та
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С.Чарнецького “Ой, у лузі червона калина”, гілка калини в натурі та
малюнок гілки калини. Практика довела також доцільність на уроці
розповіді про калину та розгляду її, виконання учнями української
народної пісні “Ой, у лузі калина” (або грамзапис). Розповідь про
калину як одвічний символ України, звучання віршів, легенд про
калину, слухання грамзапису “Зацвіла в долині…” робить урок яскраво
насиченим українознавчим матеріалом, що сприяє духовному
зростанню школярів. Цікавими на даному уроці є такі види роботи, як
розгадування кросвордів “Весна”, “Калина”, читання віршів Д.Білоуса
“Диво калинове”, де автор підкреслює, що і наша мова така гарна, як
калина – диво калинове.
Досвід показав, що на уроках образотворчого мистецтва діти з
великим задоволенням
малюють кетяги калини, ілюстрації до
українських народних казок, розмальовують писанки. Знання
з
українознавства учні використовують і на уроках мови, особливо при
засвоєнні розділів “Текст”, “Мова і мовлення”. Наприклад, при
складанні творів на тему “Пори року” третьокласники можуть написати
і про Різдвяні свята, про веснянки, гаївки, Великдень, поділитися
враженнями про відзначення народних свят у родині, будинках дитячої
творчості. Добірка слів, упорядкування словника українознавчих
термінів сприяє тому, що одним з основних захоплень учнів нині є
робота над оновленим об’єктивним понятійним апаратом, вона
цілковито переполіскує розум переважної більшості вдумливих
вихованців, які мають до того емоційні, патріотичні упередження.
Цінною для роботи з українознавства є розрахована на учнів
молодших класів книжка Романи Кобальчинської “Золоті ключі” (Київ,
1993). Щедрівками і колядками, закликаннями весни і гаївками,
купальськими та жнивними дійствами постає перед читачами одвічне
коло дванадцяти місяців з давніми народними забавами, маловідомим
поетичним фольклором. Книга знайомить з творчістю відомих майстрів.
Містить вона й цікаві розділи: “Зелолікування ” та “Давні українські
страви”. Окремим словничком у розділі “Ой, зозулько золота”
подаються вірші, молитви, ігри, забавлянки, сценарії дитячих свят
(“Вертеп”, “Свято Миколая”).
Підтверджено доцільність використання на уроках природознавства
творів В.Скуратівського, з яких учні дізнаються про народні прикмети,
завбачення погоди, нового врожаю (“Місяцелік” та ін). Книжки
названого автора – це своєрідні енциклопедії про духовну культуру
народу. Цінними у роботі з учнями є книжки “Народні повір’я” М.
Дмитренка, “Посієш вчасно – вродить рясно” В.Науменко,
“Універсальний довідник учня молодших класів”, “Цікаві задачі з
природознавства”.
Велике поле діяльності, де можна широко використовувати одержані
відомості з українознавства, – це уроки образотворчого мистецтва і
художньої праці. Це і розпис майстрів Петриківки Дніпропетровської
області, Опішні Полтавської області, це і серветки з мереживом
гуцульських майстрів, українські писанки, прикрашання керамічного
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посуду, Яворівський розпис різьблених виробів, дитяча іграшка,
різноманітні візерунки в смужці, краї, трикутнику.
Цінними на уроках художньої праці є вишивання третьокласниками
рушників, серветок, килимків, ліплення з глини і пластиліну
українського посуду; робота з картоном і кольоровим папером –
аплікації, вироби з елементами українських орнаментів і мережок,
витинанки за народними мотивами, виготовлення макету української
хати, оздобленння в українському стилі виробів з фанери, виготовлення
м’яких іграшок, одягання пошитих ляльок у власно виготовлені
національні костюми.
Як показує практика, з неймовірною насолодою учні знайомляться з
технікою розпису писанок, крашанок, крапанок. Великодні писанки –
символ весняного пробудження природи, що сприяє добробуту,
хорошому врожаю. У декоративному орнаменті мотив сонця – символ
усього сущого на землі. Корисним при вивченні українознавства є
відвідування музею писанок у м. Києві, де зібрані зразки – експонати з
усіх регіонів України. Використання на матеріалі Біблії розповіді про
писанку підсилює дитяче бажання розписувати, малювати великодне
яйце.
Для класовода діапазон українознавчої роботи широкий: виховання
етикету, любові до праці, турботливе ставлення до рідних, роду,
вивчення народного календаря, виховання поваги до вподобань і смаків
інших людей, пошани до звичаїв, традицій свого народу, родини тощо.
Експериментально доведено ефективність використання у роботі з
учнями орієнтовної тематики проведення виховних годин на
українознавчому матеріалі:
Рід, родина, рідня. Генеалогічне дерево роду до 3-го, 4-го поколінь.
Слово до слова – зложиться мова.
З добрим серцем, зі щирою пам’яттю.
“Роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося,
признаваймося”.
Слово у пісні, пісня у слові.
Мій край - моя земля.
Люби і знай свій рідний край.
Рідна мати моя.
Стежиною батьківського краю.
Національні акції: “Джерельце”, “Чисте повітря”, “Першоцвіт”,
“Зелений сад”, “Україні – нашу турботу”.
Історичний портрет. Історична розповідь-естафета: “Рідній школі”.
Інсценізація віршів, казок, оповідань про добро, турботу, чуйність.
Рольові ігри: “Місто добра”, “Місто гостинності”, “Країна
ввічливості”.
Збір прислів’їв народів - мешканців України.
Конкурси: на кращу саморобку – подарунок.
Естафети історичних подій.
Концерт – блискавка народних пісень, танців.
Ранки: поезії, пісні, музики, казки.
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Ляльковий театр.
Свята: “Одна в нас мова солов’їна”, “Свято народної гри та
іграшки”, Свято Матері”.
Урок родини з теми ”Шануй батька й неньку”, мета якого полягала
у вихованні поваги до батьків як найдорожчих людей у світі;
розширенні знань учнів про матір і батька, їх значенні в житті кожної
людини, про звичаї й традиції, пов’язані з родиною.
Доцільним на даному уроці було використання такого обладнання,
як: рушники, кетяги калини, віночок з чорнобривців, записані на
плакатах прислів’я про матір і батька. На початку уроку вчитель
наголошує, що мати й батько – найрідніші й найближчі кожній дитині
люди. Від них одержують життя. Вони вчать людських правил,
оживляють дитячий розум, вкладають у вуста добрі слова. Образи
батьків опоетизовані у віршах, оспівані в музичних творах, прославлені
в казках і легендах (декламація віршів, інсценізація творів та ін.). На
уроці принагідно використовуються прислів’я та приказки як неписаний
звід правил, якими людина може користуватися в житті. Наприклад:
“Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько”, “Нема того краму,
щоб купити маму”, “Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – батькам
кінець” та ін. Корисним є проведення анкети, яка містить такі
запитання: 1. Чи можеш ти зразу назвати дні народження тата і мами? 2.
Чи знаєш, які речі потрібні батькам? 3. Чи оглядаєш квартиру
маминими очима? Чи помічаєш речі, які лежать не на своєму місці? 4.
Чи ділишся ти з батьками ласощами, коли тебе пригощають? 5. Як ти
поводишся, коли приходиш у гості? 6. Чи бувають випадки, коли батьки
зайняті, а ти заважаєш?
У кінці уроку родини доречним є приведення вчителем слів
української мудрості: “Три біди є у людини – смерть, старість і погані
діти. Старість – неминуча, смерть – невблаганна, перед нею не можна
зачинити двері свого дому, а від поганих дітей можна дім зберігти, як
від вогню. І це залежить не тільки від батьків, а й від самих дітей та
заклик учителя до дітей бути слухняними і вихованими, турбуватися за
своїх батьків і не завдавати їм прикрощів.
Таким чином, зміст Програми з українознавства для І-ХІІ класів,
розробленої Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України,
відповідає вимогам реформування змісту національної освіти.
Досвід переконує, що належним чином організована українознавча
робота, спрямована на засвоєння учнями знань і розуміння початків та
етапів, рушійних сил розвитку України, організацію дослідження
подальшого поступу української людини, нації, держави як природних
та історичних феноменів, світового українства; на вироблення в учнів
гуманістичних життєвих принципів сприяє формуванню духовності
особистості, забезпечує спільне оволодіння дітьми навчально–
трудовими уміннями й навичками, народною мораллю, естетикою,
побутовою культурою, нормами поведінки, уможливлює повноцінне
становлення громадянина–патріота Вітчизни.
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Лебедєва А.В. (Київ)
IСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядаються засадничі передумови використання
потенційних можливостей людини і суспільства, музичного мистецтва
у творчому розвитку особистості. На основі здійсненого аналізу
наукової літератури з проблеми дослідження теоретично
обгрунтовано зміст і охарактеризована структура музично-творчого
розвитку дитини. Доведено доцільність використання інтегрованих
видів мистецтва в освітньо-виховному процесі з учнями з метою їх
музично-творчого розвитку.
Проблема розвитку духовної культури суспільства і роль мистецтва
як чинника естетичного виховання і духовного збагачення особистості
нині стоїть надзвичайно гостро. Високій меті гуманістичного виховання
покликано слугувати і музичне мистецтво.
У сучасній музичній педагогіці набули актуальності розробка
питань впровадження нових концепцій, систем, програм музичнотворчого розвитку дітей як у середній загальноосвітній школі, так і в
закладах альтернативного типу; вирішення проблем, пов’язаних з
використанням освітньо-виховного потенціалу музичного мистецтва як
чинника їх творчого розвитку в дитячому творчому об’єднанні;
намічено основні шляхи реформування освіти: введення системи
варіативного навчання і виховання відповідно до особистісних потреб і
здібностей учнів; вдосконалення навчально-виховного процесу на
основі
застосування
інноваційних
педагогічних
технологій,
інформатизації, створення умов для творчої самореалізації особистості.
Сьогодні інтерес до використання потенційних можливостей людини
і суспільства, до музично-творчого розвитку підростаючого покоління
має зовсім не схоластичний характер. Дана проблема, що була завжди
актуальною в різні епохи, нині актуалізується в напрямі гуманістичного
виховання підростаючого покоління в сучасних соціально-економічних
і політичних змінах, що відбуваються в Україні. В ХХI столітті, як
ніколи раніше, зростає суспільна потреба в людях енергійних, активних,
здатних гідно відповідати на виклики історії. Тому цілком слушно перед
пiдростаючим поколiнням виникають питання про те, як розкрити і
реалізувати власні потенційні сили, як пізнати самого себе і розуміти
інших, що буде з нами завтра, якими якостями потрібно володіти, щоб
не залишитися на узбіччі життя, мобілізувати віру в свої можливості,
самоутвердитися в суспільстві.
Пріоритетними тут є такі поняття як «музичний розвиток»,
«музично-творчий розвиток», «сучасна естрадна музика», «сучасне
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естрадне музичне мистецтво», «музично-театральна дiяльнiсть»,
«музично-хореографiчне мистецтво», «реалiзацiя освiтньо-виховного
потенціалу» та ціннісні аспекти гармонiйного розвитку підростаючого
покоління. Вони репрезентують механізм активно-перетворюючого
відношення дитини до самої себе і до навколишнього світу,
розкривають природу творчості та особливості реалiзацiї освітньовиховного потенціалу в період становлення особистості.
Історичний досвід і спеціальні дослідження показали, що мистецтво,
яке впливає і на психіку, і на фізіологію людини, може викликати
позитивні і негативні емоції, заспокоювати і, навпаки, збуджувати. Саме
тому при всій різноманітності спрямувань освітньо-виховної роботи в
сучасній школі стверджується теза про важливість музично-творчого
розвитку всіх дітей без винятку, про його значення для розвитку
загальних психічних якостей (мислення, уява, увага, пам’ять, воля
тощо), для виховання емоційного відгуку, душевності, моральноестетичних жадань, ідеалів, тобто для формування всебічно розвиненої,
гуманістичної особистості.
Традиції музично-творчого виховання дітей мають давню історію.
Це і багаторічний досвід сімейного виховання, і традиції народної
педагогіки, різні системи, створені композиторами, художниками, а
також багатогранний досвід роботи з дітьми в гуртках, студіях, творчих
об’єднаннях і т.д.
Закономірним етапом в еволюції свiтової музичної системи є
сучасне естрадне мистецтво. Процес формування естрадного мистецтва,
яке має свою специфічну мову, оригінальну семантичну систему,
власний виконавський стиль проходив на базi кардинального оновлення
таких музичних напрямів, як народна та класична музика,
хореографiчне та театральне мистецтво.
Сучасні наукові дослідження естрадного мистецтва, починаючи з
1920-х до 1970-их років мали дискретний характер. Через жорсткі
ідеологічні настанови учені змушені були теоретично досліджувати
феномен, що розвивається в країнах Заходу, не визнаючи його
існування в Україні. Тому молодіжна музична культура обмежувалася
рамками консервативної дійсності, спостереженням за її розвитком
через фільтри тогочасної цензури. Все це призводило до домінування
критичного пафосу над науковим аналізом.
20-тi роки минулого столiття характеризуються формуванням
ідейно-естетичних принципів вітчизняної популярної естрадної музики
як мистецтва (П.О.Козицький, Ю.C.Мейтус), серед яких: дохідливість,
загальнодоступність, легкість сприйняття. В цей період відбувається
створення однорідної “музики для мас” шляхом переорієнтації всіх
жанрів музичного мистецтва, причому фахівці повинні були
орієнтуватися на смак і музичний рівень мас, що було зумовлене
бажанням здійснити державну монополію в галузі музичного мистецтва
для керування свідомістю населення країни. Тому в історії вітчизняного
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естрадного мистецтва даного періоду відбувалось планове створення
саме масової музичної культури1.
Науковий підхід до аналізу сучасного естрадного мистецтва
ототожнюючи його з низьким рівнем культури, що грунтується на
зіставленні загальновизнаних музичних еталонів з іншими явищами,
сприяв формуванню негативного ставлення до естрадної музики
(Б.Котлярчук, Т.В.Чередниченко, Г.М.Шнеєрсон). Захищаючи музичну
науку від музичної ортодоксії, Б.В.Асаф’єв застерігав проти
абсолютизації “суду фахівця” в музиці, послідовники якої, на думку
вченого, таврують “немузикою” явища, які суперечать усталеній
системі видової класифікації2.
Сучасне естрадне мистецтво у зарубіжних дослідженнях 1950-60-х р.
оцінювалось як явище, діаметрально протилежне традиційному
клаcичному мистецтву. На той час функціонує термін “масова музика”,
що визначається як вульгаризована культура нижчого рівня.
На основі теоретичних узагальнень щодо концептуальних підходів у
вирішенні проблеми функціонування сучасної популярної естрадної
музики у соціокультурному середовищі вчені окреслили негативні
аспекти сучасного естрадного мистецтва, обумовлені розумінням цього
виду мистецтва як складової масової культури: це мистецтво є
“низькопробним”, оскільки грунтується на спрощених жанровостильових елементах, оперує повсякденною музичною мовою й
суперечить суті справжнього (академічного) мистецтва з постійним
удосконаленням музично-інтелектуального потенціалу; це розважальна
музика, покликана задовольняти нерозвинені й низькі смаки
пересічного слухача та виступає продуктом сучасної технології й
тиражується “культурною індустрією”, “шоу-бізнесом”, засобами
масової комунікації для великої кількості споживачів; такий вид
мистецтва є зброєю ідеологічної боротьби керівних структур для
маніпулювання свідомістю мас, диктатом для “людини-маси”, якій
нав’язують смаки, заперечуючи індивідуальність3.
Однак історія розвитку сучасного естрадного музичного мистецтва
довела помилковість даних теорій, оскільки в процесі розвитку сучасна
популярна естрадна музика сформувала високопрофесійний пласт, свою
професійну еліту, яка заслуговує високої оцінки як явища музичного
мистецтва, крім того, традиційне класичне мистецтво не знецінилось під
тиском “мас”, а залишається домінуючим, актуальним та стабільним у
системі музичної культури.
На початку 1970-х років вперше у вітчизняній науковій літературі
висвітлюється сучасна естрадна музика як складова масових жанрів
1
Козицький П.О. Українські народні пісні. – К.: Мистецтво, 1951. – 558 с.; Мейтус Ю.
Ще про музику легкого жанру // Нове мистецтво. – 1928. – № 2. – С. 5-14.
2
Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Просвещение, 1971. – 375 с.;
Выготский Л.С. Психология искусства / Сост. М.Г.Ярошевский. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 1998. – 480 с.
3
Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури: Автореф.
дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київ. держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – С. 10-17.
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музичного мистецтва ХХ ст., вводиться термін “масова музика”, до якої
відносять напрями: народну пісенну творчість, естрадні твори,
інструментальну оркестрову музику й окремо поп-музику. 1960-тi роки
характернi тлумаченням у вітчизняній філософії сучасної естрадної
музики у контексті критики “буржуазної культури”, як вияв кризи
“культури буржуазного суспільства” та зброї ідеологічної боротьби, що
виступала засобом маніпуляції свідомістю мас (А.О.Васюріна,
І.Я.Климук, Н.А.Кутова)1.
Існування молодіжного феномену (включаючи молодіжну музику)
офіційно визнається у середині 1980-х років. Дослідження ведуться за
філософсько-історичним i естетико-мистецтвознавчим напрямами.
Пізніше вводиться поняття “молодіжна музика”, яка включає різні
жанри і стилі, що користуються популярністю в молоді, а саме:
традиційна естрада, диско, рок-i поп-музика й виконується “молодими
для молодих” (В.І.Дряпіка, І.Я.Климук)2.
Як відомо, сучасна естрадна музика свідомо, декларативно
адресована виключно для молоді i може як негативно, так i позитивно
впливати на пiдростаюче поколiння. Експлуатація фізіологічно-вікових
особливостей юнацького віку, що спричиняє тяжіння до всякого роду
крайнощів, є одним із негативних впливів. Терміном “музика масових
жанрів” користуються А.О.Васюріна, Н.А.Кутова, Г.В.Шостак,
характеризуючи сучасне естрадне мистецтво, хоча сам термін не є
сталим і зафіксованим у науковій літературі3.
За А.О.Васюріною, “музика масових жанрів” функціонує в таких
різновидах, як: музично-поетична (авторська пісня й рок-музика);
синкретичний концерт (поп-музика, естрадне шоу); концертна музичнотеатральна вистава (мюзикли, рок-опери)4.
Композитори, музикознавці, діячі мистецтв кiнця минулого столiття
даний вид мистецтва відносять до категорії “легкої”, виділяючи в ній
основні жанри: джаз, естрадні пісні, вокально-інструментальний жанр,
1
Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури: Автореф.
дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київ. держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20 с.;
Климук І.Я. Проблема музичної моди в естетичному вихованні старшокласників: Автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України, Ін-т педагогіки. – К., 1998. – 17 с.;
Кутова Н.А. Моральне виховання старших підлітків засобами музики масових жанрів (на
матеріалі рок-музики): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київ. держ. пед. ун-т
іноземних мов. – К., 1992. – 21 с.
2
Дряпіка В.І. Орієнтація студентської молоді на цінності музичної культури
(соціально-педагогічний аспект). – К.: Кіровоград: Державне Центральне Українське видво, 1997. – 215 с.; Климук І.Я. Проблема музичної моди в естетичному вихованні
старшокласників: Автореф. Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України, Ін-т
педагогіки. – К., 1998. – 17 с.
3
Кутова Н.А. Моральне виховання старших підлітків засобами музики масових
жанрів (на матеріалі рок-музики): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київ. держ.
пед. ун-т іноземних мов. – К., 1992 – 21 с.; Шостак Г.В. Музика масових жанрів як фактор
формування музичної культури підлітків: Автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / НПУ
ім. М.П.Драгоманова. – К., 1996. – 22 с.
4
Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури: Автореф.
дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київ. держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20 с.
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біт-музику, співану поезію. Як одну зі складових сучасної естрадної
музики Г.В.Келдиш та О.О.Різник розглядають естрадну та масову
пісню, як авторську пісню, що створювалась без письмової фіксації
самими виконавцями (у Франції – шансоньє, у США та Англії – рокмузиканти, в СРСР – барди)1.
Г.В.Шостак використовує визначення “музика масових жанрів”, до
якої відносить як складову поп-музику, диско, ПЕП (від рос.
“примодненная эстрадная песня” – термін А.К.Троїцького), традиційну
естрадну музику, у тому числі й українську, та рок-музику2.
До поняття “масова музична культура” відносять рок-музику й попмузику з усіма їх різновидами: диско, естрадні шлягери, ліричні пісні
тощо i визначає, що загальна тенденція презентації масової музичної
культури та музичної відеопродукції гальмує інтелектуальний розвиток
підростаючого поколiння, сприяючи соціальній пасивності3.
Теоретичне осмислення специфіки тлумачення “музики для мас” як
музичного напряму, зумовило поліваріативність інтерпретації самого
поняття.
Одним із витоків традиційної естрадної пісні є український солоспів,
який включає в себе два поняття: пісню та романс i є загальновживаним
для визначення сольного вокального твору з інструментальним
супроводом. Даний жанр походить із селянської пісенної культури, що
пройшла трансформацію у міській культурі та композиторській
творчості.
Як жанр вокальної пісні з інструментальним супроводом пісняроманс у цілком сформованому вигляді побутує з ХVІІІ ст., проте,
враховуючи розповсюдженість музичного інструментарію, період
фіксування пісні-романсу в Україні відбувався з ІІ пол. ХVІІ ст. з
наявністю вокальної та інструментальної партій (М.О.Грінченкo).
Першими фіксованими зразками романсового жанру розглядаються
українські співанки з різноманітним пісенним матеріалом.
Вагоме
місце
у
творчості
професійних
композиторів
(М.Вербицького, Д.Сокальського, М.Заремби, М.Лисенка та iн.) займає
лірична пісня-романс кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Для солоспівів цього
періоду характерним є також поєднання самобутніх фольклорних

1
Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: Сов.
энциклопедия, 1990. – 672 с.; Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості:
Навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 236 с.; Різник О.О. Сучасна авторська пісня і тенденції її
розвитку в Україні: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / 17.00.02. – К.: Київ. держ.
консерваторія ім. П.І.Чайковського. – К., 1992. – 14 с.
2
Шостак Г.В. Музика масових жанрів як фактор формування музичної культури
підлітків: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.,
1996. – 22 с.
3
Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури: Автореф.
дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 / Київ. держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20 с.;
Шостак Г.В. Музика масових жанрів як фактор формування музичної культури підлітків:
Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1996. – 22 с.
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мотивів та індивідуального стилю композиторів-професіоналів
(Ю.В.Малишев)1.
Отже, сучасна українська естрадна пісня походить від ліричної пісніромансу та солоспіву, поєднує в собі характерні особливості цих
жанрів: збереження пісенності, вокальної природи пісні-романсу;
домінування “омузиченої” мови, декламаційності над співучістю,
пісенністю; вплив інструментальної лінії на характер вокального
інтонування; поєднання пісні-романсу та солоспіву з моделями
художнього синтезу (полістилістичними, поліжанровими композиціями)
й трансформація їх у 1990-х роках у синкретичні жанри естрадної пісні
(зокрема, у поп-музику).
У 1950-60-х роках естрадна лірична пісня стала продовжувачем
українського солоспіву та пісні-романсу, набуваючи нового
забарвлення, поєднуючись з ними системою виражальних засобів та
внутрішньо-особистісним змістом. Класикою зазначеного жанру в
даний період були вокальні твори П.Майбороди, І.Шамо, А.КосАнатольського, О.Білаша, пізніше – І.Поклада, В.Михайлюка,
C.Сабадаша. Естетичним алгоритмом української ліричної пісні 195060-х років стає характер ліричності як максимального творчого і
людського самовияву, що є визначальною умовою у формуванні
естетичних смаків, а також впливовим чинником докорінної зміни
естетики естрадного виконавства. 1960-ті роки характеризуються злетом
популярності української естрадної пісні завдяки відчуттю її художньообразного змісту, вокально-професійній та виконавській майстерності
вітчизняних оперних співаків, зокрема: Б.Гмирі, Д.Гнатюка, Ю.Гуляєва,
А.Кочерги, З.Гайдай, пізніше – К.Огнєвого, Д.Петриненко, А.Мокренка,
А.Солов’яненка та інших.
У 1970-х роках зароджується особливий різновид сучасної естрадної
пісні – шлягер – чинник поліжанрового синтезу, трансформації жанрів.
Шлягер 1970-х р. знаходиться під впливом існуючих напрямів
європейської музики, зокрема: диско, рок-н-ролу, також різновидів
танців: твіст, вальс, танго, шейк. Характерними особливостями шлягеру
(від нім. shlager – ходовий товар) є стандартизована тема кохання;
спрощеність віршованих рим; танцювальний підтекст; відсутність
психологічної розробки теми; стереотипність у лексиці, образах,
співвідношенні поетичних рим; плакатність висловлювання; наявність
слів-операторів, ключового образу. Український шлягер через
осмислення джерел західноукраїнського фольклору асимілював
елементи угорського стилю “вербункош” (цимбали) та деякі
особливості циганського співу.
Відсутність комерціалізованості української естради в 1970-ті роки
та ізольованість її від закордонних музичних впливів пояснює
особливості поодиноких проявів “шлягерності” в “чистому” вигляді в
українській естрадній пісні. Важливе значення в зазначений період
1
Малишев Ю. В. Солоспіви: Нариси та нотатки про українську вокальну лірику. – К.:
Муз. Україна, 1968. – С. 19.
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відігравав менталітет нації: схильність до романтизації, мрійливості,
переосмислення фольклорних джерел. Варто зазначити, що творчість
композитора В.Івасюка мала вирішальну роль у подоланні
“законсервованості” національної естрадної пісні, інтонаційної та
образно-поетичної кризи (твори “Червона рута”, “Водограй”, “Я піду в
далекі гори”).
Початок 80-х років минулого столiття характеризується
російськомовним репертуаром в українськiй естраднiй піснi (період
“малоросійського екзотизму”). Тому творчість “Тріо Мареничів” на
даний період вiдiграє вирішальну роль в еволюції та розвитку традицій
ліричної пісні, пісні-романсу, канту у сільському та міському варіантах
(фольклорні, аматорські зразки), солоспіву як особливого різновиду
професійної камерної вокальної лірики та багато в чому випереджає
відродження акустичної музики (авторської пісні). Цей колектив підніс
естрадну пісню на якісно новий щабель. Яскравими представниками
поп-автентичного жанру в естрадній пісні 1980-х років є дует “Два
кольори” та вокально-естрадне мистецтво виконавців Н.Бучель,
Н.Матвієнко, Р.Кириченко.
Кiнець ХХ ст. характерний полістилістичним розділенням жанрів
сучасної естрадної пісні (поп-музика) та стрімким злетом популярності
виконавців, серед яких: підлітковий поп, електро-поп (Руся, І.Білик,
Н.Могилевська, В.Павлик); “українська мелодика” (К.Чілі, І.Шинкарук,
Інеш, Х.Руденко, М.Одольська, Росава); популярна естрадна пісня (ПЕП
– термін Г.Шостака) (Т.Повалій, Р.Лижичко, О.Пономарьов,
К.Бужинська). Цей період вiдзначений плідністю розвитку української
естрадної пісні, розширенням її контактів із сучасною світовою
музичною культурою, процесами більш глибинного осягнення
фольклорних джерел, вдосконаленням палітри художньо-стилістичного
потенціалу.
Важливим напрямом сучасної естрадної музики є авторська пісня,
витоками якої є: кобзарське мистецтво та пісенно-кантова творчість
ХVІІ-ХVІІІ ст.
Як зазначає О.О.Різник, період формування вітчизняної авторської
пісні проходив у два етапи:
1. Кінець 1950-х – середина 1980-х років характеризується
функціонуванням української авторської пісні в контексті розвитку
“міжнаціональної”.
2. Кінець 1980-х – початок 1990-х років характеризується
становленням самостійних визначених ознак авторської пісні,
розвитком нових стилів, формуванням вітчизняної школи авторської
пісні1.
Значного успіху в Україні на кінець 1950-х років набуває
“туристська пісня”. В цей час активно створюються туристичні клуби
1
Різник О.О. Сучасна авторська пісня і тенденції її розвитку в Україні: Автореф. дис.
... канд. мистецтвознавства / 17.00.02. – К.: Київ. держ. консерваторія ім. П.І.Чайковського.
– К., 1992. – С. 10-14.
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бардівської пісні, такi, як, наприклад, клуб “Романтик” м. Київ (1959-й
рік; Л.Духовний, В.Каденко). Наприкiнцi 70-х рокiв створюються перші
організаційно самостійні клуби самодіяльної пісні (КСП) (“Арсенал”,
“Костер”, м. Київ).
Появою нової форми української авторської пісні – “Театру-студії”
та “Театру пісні” характерний період 1984-89-х років. Так, у м. Києві
працюють: театр пісні при Палаці культури авіазаводу (І.Жук,
В.Новиков, О.Рябинська, В.Семенов, С.Смолич); театр пісні “Гамаюн”
(І.Винник, А.Лемиш); театр-студія “Контакт” (керівник С.Рубчинський).
Отже, в період 1960-80-х років відбувається структурування
жанрово-стильових ознак, становлення стилістично-виражальних
підвалин, визрівання прототипів вітчизняної авторської пісні у трьох
сферах аматорської творчості: україномовна туристська й авторська
пісня, українська естрадна пісня (група “Березень” О.Авагяна, творчість
В.Івасюка); гітарно-фольклорна творчість, пошуки специфічно
національного звучання (Н.Бучіль, Е.Драч, В.Морозов, А.Панчишин,
П.Приступов); виникає мережа клубів спілкування, що стали
апробаційною сферою діяльності бард-об’єднань (“театрів пісні”,
“театрів-студій”, бард-гуртів тощо), статусна диференціація яких – від
аматорства до професіоналізму.
Другий етап – кінець ХХ ст. – характеризується вільним поєднанням
в одній особі різних профілів творчості: “поетичної пісні”, “співаної
поезії”, “неавторського виконавства” (класифікація за О.О.Різником)1;
формуванням нових стилів вітчизняної авторської пісні; створенням
контактних осередків: клуби, спілки, товариства, тощо (1991 рік –
”Деміївське братство”, м.Київ; 1992 рік – ”Український гітарослів” при
театрі “Будьмо”), що супроводжується появою яскравих самобутніх
виконавців авторської пісні: у Києві – І.Жук, І.Козаченко,
О.Богомолець, О.Павлишин; у Харкові – М.Бурмака; у Хмельницькому
– В.Смотритель; у Рівному – О.Смик, у Бахмачi Чернігівської області –
К.Москалець та інші; створенням у 1988 р. у Львові пісенного театру
“Не журись”, у якому згуртувались активісти авторської пісні (Е.Драч,
В.Жданкін, В.Морозов, К.Москалець, А.Панчишин), що сприяло
остаточній викристалізації авторської пісні як самостійного
мистецького феномену2.
Соцiально-полiтичнi умови демократизацiї суспiльства дали сплеск у
1987 роцi на виникнення рок-клубiв, що стали своєрідними формами
легалізації аматорських рок-формацій; проведенням численних рокфестивалів (“Дебют-87”, “Молодіжне перехрестя-87”, “Рок-діалог”,
“Жорстка вечеря”), що сприяли злету популярності нових рокколективів у жанрі “треш-метал”. Темпи розвитку інфраструктури нової
1
Різник О.О. Сучасна авторська пісня і тенденції її розвитку в Україні: Автореф. дис.
... канд. мистецтвознавства / 17.00.02. – К.: Київ. держ. консерваторія ім. П.І.Чайковського.
– К., 1992. – С. 12.
2
Малишев Ю. В. Солоспіви: Нариси та нотатки про українську вокальну лірику. – К.:
Муз. Україна, 1968. – С.14-15.
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генерації у кожному регіоні були різними, проте кожен клуб у даний
період мав конфронтацію з міськими організаційними структурами. З
часом жорсткі, абстрактні підходи змінюються на мелодійність
аранжувань, ансамблеву злагодженість тощо.
Активному поширенню вітчизняної рок-музики сприяло проведення
Всесвітньої “Олімпіади-80” у Москві, яка супроводжувалася
трансляцією закордонних та вітчизняних кращих зразків рок-музики й
сприяла позитивному ставленню громадськості до нового музичного
жанру. У цьому зв’язку поява мережі магнітного перезапису
активізувала вітчизняний музичний процес, що компенсувало
ігнорування Всесоюзною фірмою “Мелодія” звукозапис і продукування
рок-музики в Україні.
На початку 1990-х років інтерес до рок-музики помітно знизився,
оскільки слухач надавав перевагу диско-музиці та італійській естрадній
пісні.
Еволюція музичних форм поступово призводить до асимілювання
класичної та сучасної популярної естрадної музики. На даний час у
симфонічній музиці активно використовуються композиційні прийоми
рок-музики, джазу (Є.Станкович, Г.Тараненко). В українській рокмузиці інтенсивно впроваджуються такі напрями, як: арт-рок, класикрок, симфо-рок, рок-опера з використанням досягнень академічної
(класичної) музики, що є доказом високого художньо-естетичного та
професійного рівня вітчизняного рок-мистецтва та початком його
світового визнання.
Аналіз наукової літератури показав, що термінологічне поле:
“музика для мас”, “музика масових жанрів”, “сучасне естрадне
мистецтво”, “легка музика”, “популярна музика”, “поп-музика” активно
використовується в наукових та мистецтвознавчих дослідженнях. Разом
з тим, недостатньо визначено роль сучасної естрадної музики в
реалiзацiї освiтньо-виховного потенцiалу молоді як чинника їх музичнотворчого розвитку та її взаємозв’язок з iншими видами мистецтва.
Проте виходячи за межі суто ідеологічних постулатів, розвиваючись у
постійному контакті з реаліями життя молоді, сучасна естрадна музика
набуває все більшої актуальності в музичній педагогічній практиці.
Отже, сучасна естрадна музика є унікальним і специфічним засобом
пізнання, формування світогляду, ціннісних орієнтацій особистості, її
ставлення до життєдіяльності й акумулює кращі естетичні, художні,
духовні надбання світової культури. Даний вид мистецтва є засобом
засвоєння естетичної реальності, орієнтації молоді в потоці музичної
інформації, ставлення до дійсності, естетичного самовдосконалення,
здійснюючи універсальний вплив на розвиток естетосфери
підростаючого покоління.
Історичний досвід свідчить, що на всіх етапах розвитку суспільства
музичне мистецтво широко використовувалося у формуванні
особистості людини і виконувало як загальнорозвиваючі, так і суто
прагматичні функції. Кожна історична епоха породжувала певні форми
та методи навчання і виховання, які розвивалися і вдосконалювалися в
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наступних і могли бути творчо переосмислені та використані у сучасній
музично-педагогічній освіті. Так, використання музичного мистецтва у
формі ініціацій або посвят мали місце ще в релігійних обрядах
первіснообщинного суспільства. Вони увійшли в історію як урочисті
дійства, заклинання, під час яких старійшини роду, вожді, шамани та
члени племені мали знати не тільки зміст обрядової дiї, а й
дотримуватися певних музично-ритмічних та театральних рухів.
Відомо, що першими в історії людства створили теорію виховання,
побудовану на принципах гармонії та всебічного розвитку, древні греки.
Названі принципи розвивали у політично-етичних трактатах Платон і
Арістотель.
“Батько комедії” Арістофан, характеризуючи кращих людей
держави, вказував, що вони “виховані в палестрах, у хорах і в музиці”, і
вважав, що керувати народом повинні громадяни освічені, мусічні.
Слово “мусіка” (мистецтво муз) у Греції означало всю галузь
літератури, науки, мистецтва, якою відали музи.
Мусічній освіті греки надавали першочергове значення не тільки
тому, що знайомство з подвигами героїв і висловлення мудреців
виховувало етичні якості, але й тому, що музичний ритм і гармонія, як
вони вважали, привчали до упорядності в рухах, думках, в емоціях і в
діяльності.
Платон вимагав жорсткого контролю над музикою. Причиною
такого ригоризму в оцінці мелодій, ритмів, музичних інструментів є
впевненість Платона в тому, що музика може виявляти як
високоморальний, так і спохаблений, розбещений вплив, тому-то і
необхідно правильно нею користуватися1.
З відомостей, що дійшли до нас, у Давній Русі (XI – XIII ст.) дітей,
починаючи з 5 – 6 років, навчали співів у монастирських та церковних
школах.
У літописах згадується про те, що перші співацькі школи на
Київській Русі були створені грецькими священнослужителями. Від них
православна церква перейняла восьмиголосся і безлінійний нотопис.
Рівень навчання в таких школах визнавався високим. Але слід
відзначити, що в цих школах навчалися тільки дуже обдаровані діти.
За часів Київської Русі широко використовувалися елементи
музично-театрального мистецтва у формі обрядових календарних ігор і
свят. Найпоширенішим сюжетом музичних театралізацій було
відображення господарських робіт, опоетизоване ставлення до природи.
Народні музично-театралізовані ігри та пісні охоплювали рух, думку,
інформацію, новий досвід, комунікацію, працю й служили середовищем
для фізичного, розумового, духовного та соціального розвитку
особистості.
Найвищого розвитку процес використання музичного мистецтва у
навчанні та вихованні дітей набув в епоху Відродження, бо шкільна
1
Платон. Государство // Лосев А.Ф. Античная музыкальная эстетика. – М., 1960. –
С. 129.
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освіта того часу будувалася за принципом синтезу науки і мистецтва.
Так, у Європі (Італії та Франції) поряд з церковними школами існували і
спеціальні музичні школи.
На Українi важливу навчальну, виховну і просвітницьку роль
відіграють “Шкільні театри”, що функціонували при навчальних
закладах упродовж ХVІ-ХVІІІ ст., бо допомагали учням у формі гри
опановувати навчальні предмети, розвивали творче мислення, уяву,
увагу, пам’ять, волю дітей, виховували в них здатність до емоційного
відгуку, душевності та ін. Переплетення трагічних ситуацій у шкільних
драмах з фарсовими породило жанр трагікомедії та його різновид –
вертеп, що відображав неповторну національну своєрідність
українського народу. Вертепна драма відома як старовинний
український народний ляльковий театр. Вистави розігрувалися у
спеціальній скриньці з трьома, а пізніше двома поверхами. На
верхньому поверсі грали релігійні вистави, а на нижньому –
гумористичні інтермедії. Музичне оформлення дій вертепу
характеризувало окремих дійових осіб і супроводжувало розвиток
сюжету. У постановках вертепу брали участь хори та інструментальні
ансамблі переважно народного складу (сопілка, скрипка, бубон,
цимбали, басоля та дримба). Пізніше, у ХVІІІ ст. виник “живий вертеп”,
у якому ті самі сюжети грали люди на ярмаркових балаганах.
Важлива роль у музично-творчому розвитку учнів належала
українським школам Львова та Києва. Зокрема, поширені в
західноєвропейських навчальних закладах права учнів заробляти собі на
прожиття жебракуванням, яке, як вiдомо, супроводжувалося
виконанням пісень і гумористичних сценок, утверджував “Порядок
шкільний” (шкільний статут) Львівської братської школи, ухвалений 1
січня 1585 р.
І.Я.Франко у своїй праці “Русько-український театр” відзначав, що в
українських школах існували т. зв. рекреації, “…під час яких студенти
розважалися, між іншим, співаючи пісні духовного змісту (канти),
граючи драми або діалоги, декламуючи віршовані промови. З цього
розвинувся звичай, щоб студенти на великі свята (різдвяні, великодні)
ходили по хатах, співали там, виголошували віршовані промови або
грали (переодягнені) невеликі драматичні образки (розмови пастухів
при народженні Христа, трьох королів у Ірода, нараду Ірода з євреями,
його смерть тощо). За це їх частували і обдаровували…”1
На початку XVII ст. виникає Києво-Могилянська академія, яка
сприяла створенню навчальних закладів по підготовці вчителів музики.
Розквіт академії припадає на ХVІІІ ст., що стало добою тріумфу
Просвітництва, епохою розуму, науки та мистецтва, їх практичної
реалізації в духовному житті суспільства.

1
Франко І. Русько-український театр // Повне зібрання творів: В 50-ти т. – К.: Наук.
думка, 1984. – Т. 41. – С. 92.
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Вихованець академії Сімеон Полоцький, видатний просвітитель,
створив свою систему навчання. Він приділяв велику увагу естетичному
вихованню.
Музикант і педагог М. Ділецький, теж випускник академії, першим
ввів нотну систему навчання, яка наближається до сучасної.
М.Ділецький вперше виклав правила навчання дітей співацькій
майстерності. Він рекомендував учителям виходити не з сили голосу, а
знаходити його міру, заохочувати дітей, звертаючись до їх свідомості,
вимагав розуміння змісту пісні, виразного її виконання.
Новим етапом у музично-творчому розвитку дитячої музичної освіти
стало відкриття у 1870 р. у Глухові Чернігівської губернії спеціальної
дитячої співацької школи, куди збирали найкращі голоси хлопчиків з
усієї України.
Музичне виховання в дореволюційній Росії здійснювалося в
навчальних закладах, різних за типом, діяльність яких визначалася їх
класово-родовою належністю. Разом з тим і в школах “для народу”, і в
самих привілейованих навчальних закладах були певні досягнення у
сфері музичного виховання, що позитивно вплинули на становлення
теорії і практики музично-творчого розвитку особистості.
Перша половина XIX ст. у Росії відзначена протиріччями не тільки
на політичному поприщі, а й у сфері виховання, де офіційна педагогіка,
очолювана з 1833 до 1849 р. міністром народної освіти Уваровим,
автором відомої формули “православіє, самодержавіє, народность”,
зустріла різкого противника в особі гуманістичної і демократичнонародної педагогіки Герцена та його однодумців.
Дбаючи про запобігання “революційній заразі” і про збереження за
дворянством його привілейованого становища, кріпосний уряд
намагався обмежити розповсюдження освіти в широких масах,
вишукував способи утруднити доступ до гімназії різночинців. Але
розвиток промисловості вимагав розширення рамок освітньої системи
як у змісті можливості освіти для різних верств населення, так і в
ставленні самого змісту навчання.
Допускаючи “спів і взагалі музику” в школу, “в міру можливості і на
погляд начальства”, устави всіх видів шкіл упродовж XIX ст. жодного
разу не включають музичні заняття до числа обов’язкових предметів
навчального плану. Всі шкільні устави пропонували місцевому
начальству потурбуватися про викладання музики та інших мистецтв “в
міру можливості”, “коли є можливі до того способи”. Можна
здогадатися, що в першу і вирішальну чергу тут малися на увазі
“можливості” матеріальні, “якщо те дозволяють доходи”, як було
зазначено в Уставі 1804 р. Циркуляр міністра народної освіти від 16
січня 1889 р. вказував на введення навчання мистецтвам “у ті чоловічі і
жіночі навчальні заклади, в яких за станом коштів їх буде можливим це
здійснити”. Тобто вводити художню освіту потрібно там, де її можуть
оплатити, інакше кажучи, там, де навчаються діти багатіїв. Значно
більшого розповсюдження досягли рекомендовані уставами заняття
музикою “поза класним часом”, “у вільний від навчання час”, які
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вводилися частково за окрему оплату, частково в порядку
самодіяльності учнів. Але інколи шкільне начальство ставило перепони
і на цьому шляху розповсюдження музичної освіти. Класні і позакласні
заняття з музики доповнювалися ще й фактором позашкільного,
домашнього навчання гри на музичних інструментах, в основному
фортепіано, що відігравало особливо значущу роль у музичноестетичному вихованні молоді XIX – початку XX ст. Таке навчання
мало місце майже в кожній інтелігентній сім’ї; воно розпочиналося
звично ще до навчання дитини в школі і тривало потім паралельно зі
шкільним навчанням.
Важлива роль у розвитку прогресивної музично-просвітницької
педагогіки належить Московській народній консерваторії, організованій
у 1906 р. за ініціативою передових діячів музичної культури
С.І. Танєєва, Є.Е. Линьової, Б.Л. Яворського та ін.
В інструкції Московської народної консерваторії відзначалося, що
головна її мета – сприяти народному музично-естетичному вихованню,
впроваджувати музичну культуру в широкі маси шляхом загальної
музичної освіти. Групою прогресивних діячів на чолі з С.І. Танєєвим
були створені безкоштовні музичні класи з метою розповсюдження
музичних знань серед народу. Реалізація ідеї створення безкоштовних
музичних класів вилилася в організацію Народної консерваторії.
Загальнокультурні процеси, що невпинно супроводжували розвиток
цивілізації, руйнували вікові традиції використання музичнотеатрального мистецтва з релігійною метою. Мистецько-педагогічна
освіта ХІХ ст. характеризується світськими тенденціями, що набули
свого розквіту в діяльності Київського, Харківського та Одеського
університетів. Зокрема, у 1859 р. визначною подією культурного життя
України стало створення студентського театру у Київському
університеті ім. Св. Володимира. Театр очолювали М.В.Лисенко,
М.П.Старицький і П.П.Чубинський. Пропаганду найкращих творів
українських авторів, відродження національної системи мистецькопедагогічної освіти вважали своїм основним завданням учасники
театрального колективу.
Відомий український учений Г.Г.Ващенко, педагог та автор праці
“Основи естетичного виховання”, визначаючи завдання гармонійного
виховання української молоді, вказував на те, що перше місце в галузі
мистецької освіти має посісти виховання смаку і розуміння свого
рідного мистецтва, тим більше, що Україна в цій царині має значущі
досягнення. На його думку, музично-творчі здібності потрібно
розвивати в усіх без винятку дітей, особливо у дітей зі слабкими
задатками, бо “мистецька творчість навіть при відсутності великих
природних здібностей відіграє певну роль у діяльності кожної людини і
часто є джерелом моральної втіхи і чистих радостей. Крім того, людина,
що здатна сама щось творити в галузі того чи іншого мистецтва, може
глибше розуміти мистецькі твори, ніж людина, що зовсім не володіє
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технікою творчості”1.
20-ті роки ХХ ст. відзначалися тим, що в навчальній роботі
популяризувався взаємозв’язок педагогіки і мистецтва, актуалізувалася
проблема використання різних видів мистецтва у навчально-виховному
процесі загальноосвітньої школи. Зокрема, у 1917 р. перший міністр
освіти Української Народної Республіки, один із фундаторів
національної художньої освіти І.М.Стешенко вважав мистецтво
важливим елементом формування особистості. Очолюючи генеральний
секретаріат, він наголошував, що “діяльність секретаріату мала
обіймати дві галузі: освіту і мистецтво”2.
20-30 рр. ХХ ст. супроводжувалися гострими дискусіями між
мистецтвознавцями та педагогами щодо функцій виконавської музичної
діяльності школярів. З точки зору педагогіки, музичне мистецтво
завжди розглядалося або як предмет фахового навчання, або як засіб
загального художньо-естетичного виховання учнів.
Аналіз мистецько-педагогічної літератури дав змогу переконатися,
що ці сфери використання музичного мистецтва в навчально-виховному
процесі традиційно протиставлялися один одному, що нерідко
призводило до певних упущень. Зокрема, в діяльності професійних
музичних фахівців домінували вузько спеціальні завдання (оволодіння
виконавською майстерністю, вокальною технікою), а виховні, як
правило, залишалися на другому плані. У загальній освіті
спостерігалася інша тенденція: увага зосереджувалася на виховних
завданнях (розвиток художніх смаків, ціннісних орієнтацій, моральних
та естетичних почуттів). Однак у процесі їх розв’язання недостатньо
враховувалася необхідність оволодіння учнями прийомами та
способами мистецької діяльності, що призводило до негативних
наслідків: примітивізм із професійної точки зору у сценічному
виконанні та запущеність виховної роботи з учнями в дитячих
самодіяльних колективах фахівцями.
Аналіз творчості багатьох відомих педагогів-практиків переконує,
що в їхній професійній діяльності характерним було особливе
поєднання музичних, акторських і педагогічних здібностей.
Так, український композитор, диригент, хореограф, фольклорист,
етнограф і педагог В.М.Верховинець, глибоко студіюючи і
досліджуючи український фольклор, дійшов висновку, що найвищого
виховного ефекту у роботі з учнями можна досягти шляхом
комплексного використання елементів музичного, хореографічного і
драматичного мистецтва в рухливій музичній грі. Органічно поєднавши
поетичний (слова пісні), музичний (мелодія), драматичний і
хореографічний (театралізація пісенного матеріалу за допомогою
пантомімічних і танцювальних рухів) та образотворчий матеріал
1
Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Передмова О.Вишневського. – Дрогобич:
Вид-ча фірма “Відродження”, 1997. – С. 187.
2
Цит. за: Циба В.Т. Основи теорії кваліметрії: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. –
160 с.
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(костюми казкових персонажів, декорації), він створив оригінальну
методику естетичного виховання дітей у дусі любові до України та її
мистецтва. Ефективність використання музичних ігор учений
пояснював психічно-фізіологічною природою дитини (бажання
рухатися, співати, самореалізуватися у грі та ін.), а також етнічними
особливостями українського народу, зокрема його музичністю. Митець,
вважаючи ігри зі співом універсальним засобом всебічного розвитку
дитини, склав репертуарно-методичний посібник “Весняночка”1, до
якого увійшли зібрані ним зразки українського фольклору та записи
К.В.Квітки, С.П.Дрімцова та С.Титаренка, власні твори і твори видатних
українських
композиторів
П.О.Козицького,
М.В.Лисенка,
М.Д.Леонтовича, К.Г.Стеценка, наближені за характером до народних.
Цінність збірки посилюється наявністю ґрунтовного теоретикометодичного розділу, у якому педагог знайомить користувачів із
методикою проведення музично-театралізованих ігор.
До
головних
функцій
музично-театралізованих
ігор
В.М.Верховинець відносив такі: оздоровчу (зміцнення дитячого
організму); мотиваційну (стимулювання дитячої ініціативи, фантазії,
творчості); розвиваючу (розвиток інтелектуальних здібностей і якостей:
уваги, мислення, пам’яті, кмітливості, зацікавленості, спостережливості,
волі); естетичну (отримання естетичних почуттів, сприйняття,
формування і розвиток моральних рис характеру); виховну (виховання
самостійності, дієвої рішучості, ствердження дружніх товариських
взаємин у колективі, реалізація потреби у співробітництві); формуючу
(формування вмінь самоконтролю й саморегуляції; моральних якостей
особистості: доброзичливості, чесності, працьовитості, ввічливості,
охайності
тощо);
психологічної
корекції
(здійснення
психотерапевтичного впливу на дитину шляхом позитивних емоцій).
Педагог відзначав той факт, що гра породжує радість, яка “...є
неперевершеним засобом пробудження дитячого мозку до активної
діяльності, і це почуття під час гри слід усіляко підтримувати”2.
На заняттях iз спеціалізованого курсу “Дитячі ігри”, який розробив i
викладав у ВНЗ В.М.Верховинець, студенти вивчали рухливі музичні
ігри й знайомилися з методикою їх проведення. Особливу увагу
Верховинець
надавав
непрямому
педагогічному
керівництву
театралізованими іграми та наголошував, що гра – це самостійна
діяльність дитини. У зв’язку з цим ідеальний варіант керівництва нею
полягає у такій організації гри, що передбачає розучування пісні,
стеження за визначенням дійових осіб, обговорення з дітьми процесу та
змісту гри. Безпосередня участь вихователя-педагога потрібна лише під
час першого проведення незнайомих дітям ігор. Подальше включення
дорослого у гру гальмуватиме творчі можливості дітей та їхні емоції. У
такому випадку діти “...без особливого піднесення, неохоче і навіть без
1
Верховинець В.М. Весняночка: Ігри з піснями для дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку. – 5-те вид. – К.: Муз. Україна, 1989. – 342 с.
2
Там само. – С. 23.
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задоволення лише копіюють педагога та його рухи або виконують те,
що він велить, і дивляться на нього, як на особу, що їх розважає”1. На
думку педагога, на етапі проведення гри зміст праці вчителя полягає у
спостереженні за дітьми, своєчасному, але обережному внесенні
необхідних коректив (наприклад, коли гра не налагоджується, для
підтримки тону і ритму пісні тощо), сприянні встановленню
відповідного характеру проведення гри.
Новаторська ідея комплексного використання елементів музичного,
хореографічного і драматичного мистецтв остаточно утвердилась і
реалізувалась у діяльності створеного В.М.Верховинцем жіночого
ансамблю “Жінхоранс” (Полтава, 1930). Цей колектив у своїх виступах
започаткував новий синтетичний жанр – театралізовану пісню.
Яскраво вираженими педагогічними, літературними, акторськими,
режисерськими, музичними та образотворчими здібностями, що
реалізувалися у руслі професійної спрямованості особистості в цілому,
володів видатний український педагог А.С.Макаренко. Він глибоко
цікавився здобутками мистецької педагогіки, вказував на необхідність її
використання з метою вдосконалення педагогічної техніки вчителявихователя, досягнення успіху у взаєминах між учителем та учнями, як
засобу розвитку моральних якостей і творчих здібностей вихованців2.
А.С.Макаренко, як і К.С.Станіславський, вважав за мету свого життя
розвиток творчої природи особистості, її творчої індивідуальності.
Проблема дитячої музичної творчостi завжди привертала увагу
прогресивних педагогiв, а нині часто характеризується як основна
тенценцiя музично-творчого розвитку ХХІ ст. Музичне мистецтво
розглядається як засiб формування свiтогляду, iдейної переконаності,
морального обличчя та музично-творчого розвитку пiдростаючого
поколiння. Важливе мiсце вiдводиться питанням вивчення iнтересів i
здiбностей учнiв, їх музично-творчого розвитку в процесі залучення до
всiх видiв дiяльностi у сфері музичного мистецтва.
Важливе значення в музично-творчому розвитку особистості мають
музично-рухова, емоційна, наочно-образна пам’ять. Так, розвиток
музично-рухової
пам’яті
сприяє
формуванню
різноманітних
виконавських навичок, розвитку словесно-логічної (смислової) пам’ятi;
стає своєчасним і посильним провiдником у збагаченні виконавських
умiнь, що засвоюються дітьми, у тому числі танцювальних. Образні
уявлення при цьому диференціюються, стають систематизованими, діти
можуть об’єднувати їх у групи. Дитина може запам’ятати зміст,
спираючись на смислові (логічні) зв’язки, що виступають перед нею у
конкретній формі. Провідним ще є мимовільне запам’ятовування, яке
залежить від емоційного ставлення та інтересу до об’єкта. Відповідно
сприятливим для ознайомлення дітей зі змістом, наприклад, пісенних
творів є виклад, представлений у логічних зв’язках і чіткій формі.
1

Там само. – С. 34-35.
Макаренко А.С. Опыт: изучение, применение // Материалы конференции,
посвященные 80-летию со дня рождения (1888-1968). – М., 1969. – С. 42.
2
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Важливим фактором формування культури людини, її різнобічного
розвитку слугують мистецькі традиції, що складають основу виховання
особистості i мають поліфункціональний вплив на них. Не тільки
людина є творцем культури, а й культура творить людину. У такій
взаємодії людина виступає об’єктом впливу культури, носієм
культурних
цінностей
та
суб’єктом
культурної
творчості
(О.П. Рудницька)1. Тому в процесі аналізу наукових праць
(Є.О. Корольова, Л.М. Масол, Г.М. Падалка, Н.В. Рождественська,
В.А. Роменець, О.П. Рудницька, А.Н. Сохор та ін.)2, в яких автори
висвітлюють різні функції мистецтва загалом та, зокрема, музичного й
хореографічного а також характеристики музичних творів нами
вирізнявся освітньо-виховний потенціал для впливу на музично-творчий
розвиток особистості та його виховні можливості у цілому.
У процесі відтворення дійсності в мистецтві об’єктивна дійсність і
суб’єктивне ставлення до неї складають нерозривну діалектичну
єдність, складаючи начебто три “координати” вимірювання мистецтва.
Оскільки дане дослідження присвячене проблемі реалiзацiї освітньовиховного потенцiалу особистості як чинника її музично-творчого
розвитку в дитячому творчому об’єднаннi, то сполученням “музичнохореографічне мистецтво” ми уточнюємо синтетичну природу
мистецтва та підкреслюємо музично-ритмiчний аспект дослідження.
Виникнення музично-хореографічних жанрів – довготривалий
процес. “Відколи людство існує, відтоді воно танцює”. Танець – це
найстаріша форма мистецтва. Походження багатьох танців вбачають від
процесів праці. Досліджуючи це питання, А.І. Гуменюк. зазначає , що
кожний рід чи плем’я у своїх танцях відображали тему праці. Відомо,
що в далекі часи танець мав практичний, утилітарний сенс,
підготовлюючи людину до життєдіяльності: участь у полюванні,
заняття землеробством, виконання сільськогосподарських робіт.
Спершу за допомогою ритму людина абстрагувалася у танцювальній
пластиці від звичайної праці. У пошуках поширення тематики,
з’явилося слово та об’єдналося з ритмом і пластикою. Надалі слово в її
свідомості, увібравши в себе ритм, “закріпило початкову форму
абстрагування”, зв’язок слiв шляхом розспівування призводить до
утворення пісенного взаємозв’язку тексту й мелодії. А.І. Гуменюк,
прослідковуючи подальший зв’язок елементів мистецтва на основі
ритму, тлумачить ритм як “систему періодичних повторень тих чи
інших уривків часу”, як чергування наголошених і ненаголошених
1
Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної
освіти: Нав. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 248 с.
2
Масол Л.М. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій //
Мистецтво та освіта. – 2001. – № 1. – С. 2-5.; Падалка Г.Н. Формирование эстетических
идеалов и вкусов будущих учителей музыки: Дис … д-ра пед. наук: 13.00.01. – К., 1989. –
368 с.; Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Вища школа, 1971. – 247 с.;
Рудницька О.П. Українське мистецтво в полікультурному просторі: Навчальний посібник.
– К.: “ЕксОб”, 2000. – 208 с.; Сохор А.Н. Эстетическая природа жанра в музыке. – М.:
Музыка, 1968. – 102 с.
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складів – у поезії, звуків – у музиці, елементів руху – у танці1.. За
допомогою ритму текст, мелодія, танець організуються у закінчені
побудови – строфу, період, фігуру. Отже, ритм об’єднав працю з
танцем, текстом, мелодією. Ігровий, сюжетний, масовий фігурний
танець дослідники вважають найдавнішим жанром хореографічного
мистецтва i визначають його як синкретичне, драматично-ігрове
пісенно-музично-хореографічне
дійство
(К.Ю. Василенко,
В.М. Верховинець, О. Воропай, В. Гнатюк, А.І. Гуменюк,
М.Я. Жорницька, П. Чубинський, Ю.М. Чурко, Ю.Є. Юцевич та інші).
Якщо перші імпровізовані танці не збереглися, то хороводи, завдяки
тексту, дійшли до нас майже у первісному вигляді. Їх виділення в
окремий жанр не викликає сумніву у дослідників хореографії, особливо
української, тому що, на думку О. Воропая, “ніхто з слов’янських
народів не розвинув хороводних забав так широко і різноманітно, як
наш український народ”2.
Серед ознак, за якими диференціюються жанри виконавських
мистецтв, універсальними є: практичне, життєво-організуюче
призначення та умови побутування мистецького твору (історично сталі
обставини виконання), тобто соціально-побутова функція мистецтва
(В.М. Верховинець, Л.А. Мазель, А.Н. Сохор та інші). У свою чергу
жанри розподіляються дослідниками на види. Так, А.І. Гуменюк для
угруповання видів виділяє інформативні й естетичні ознаки як основні
(текст, хореографія, музика) та враховує інші, не менш важливі
(призначення, тематика), для Ю.М. Чурко рівнозначні всі ознаки та
функції танцю, за якими аналізується його структура (назва, зміст,
призначення, побутування, хореографія, текст, музика, ігрові елементи,
малюнки і фігури, взаємодія танцівників тощо). Вона чітко називає свій
метод структурним, вважаючи його оптимальним для систематизації
видів танцю.
Крiм того, хореографічному мистецтву властиві такі універсалії як
зміст і форма. Ці естетичні категорії хореографії виражають
“співвідношення в мистецтві внутрішнього, духовного, ідейнообразного начала та його зовнішнього, того, що безпосередньо
сприймається, слухового і зорового втілення”3.
К.Ю. Василенко обстоює думку про те, що “зміст – основа
мистецтва, а форма – спосіб існування змісту”, “зміст… відіграє
вирішальну роль”, але вони “не існують одне без одного”4.
У філософії й мистецтвознавстві стверджується думка про те, що з
різноманітності дійсності змістом мистецтва, насамперед, виступає
людина, людські стосунки, життя суспільства.
1
Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. – К.: Мистецтво, 1963. –
С. 23-26.
2
Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1. – С. 303.
3
Балет: Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия,
1981. – С. 479.
4
Василенко К.Ю. Композиція українського народно-сценічного танцю. – К.:
Мистецтво, 1983. – С. 10-11.
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Вважаємо, що засвоєння дітьми твору в змістовно-сюжетній
музично-хореографічній цілісності є важливою умовою реалiзацiї
освітньо-виховного потенцiалу особистості у виконавськiй діяльності як
особлива передумова їхнього музично-творчого розвитку.
Ученi розглядають кожне мистецьке явище як носія особливого
смислу, зв’язок культурної інформації та коду, знання яких є
необхідним для всіх видів людської діяльності (Г.М. Падалка,
О.П. Рудницька та інші). Призначення мистецької діяльності автори
бачать у формуванні здатності людини розуміти взаємозумовленість
знаків мистецтва та їх смислового багатозначного тлумачення1.
Вважаємо, що необхідно шукати використання цих позицій у
реалiзацiї освітньо-виховного потенцiалу особистості як чинника їх
музично-творчого розвитку у дитячому творчому об’єднаннi.
Єдність змісту й форми вокального, театрального i хореографічного
мистецтв здійснює різні функції – соціально-побутову, інформативнопізнавальну, естетичну та комунікативну. “Саме комунікація виступає
вищою метою колективної творчості, як це виявляється, наприклад, у
виконанні танцю, пісні,” – стверджує В.А. Роменець2. Без спілкування
не може бути мистецької діяльності. У творчому спілкуванні українські
вчені бачать загальнолюдський, педагогічний, виховний аспекти
мистецтва (Л.М. Масол, Г.М. Падалка, О.П. Рудницька та інші)3.
На сьогодні задоволення зростаючих соціокультурних і духовних
запитів молоді в умовах насиченого інформаційного середовища, значні
зміни парадигми освітньої системи України у напрямі пріоритетності
розвитку творчої особистості, виокремили проблеми стосовно
розширення сфери реалiзації освітньо-виховного потенціалу як чинника
її музично-творчого розвитку. Базовими компонентами музичнотворчого розвитку особистості є: когнітивно-пізнавальний, емоційнопочуттєвий, ціннісно-орієнтаційний, оцінювально-інтерпретаційний та
творчо-синтезуючий. Виокремлені компоненти виступають рушієм у
сферi реалiзації освітньо-виховного потенціалу музичного мистецтва у
творчому розвитку особистості i обумовлені взаємозалежністю та
взаємодією. З позиції сучасної парадигми освіти, сучасне музичне
мистецтво виступає одним із пріоритетних засобів музично-естетичного
розвитку особистості, ефективність якого залежить від наукового
обгрунтування й впровадження у практику виховного процесу
інноваційних педагогічних технологій.
Таким чином, історико-теоретичний аналіз розвитку музичного
мистецтва показав, що цей вид мистецтва є найбільш демократично1
Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. – К.: Музична Україна, 1982. – 144 с.;
Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти:
Навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 248 с.
2
Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Вища школа, 1971. – С. 240.
3
Масол Л.М. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій //
Мистецтво та освіта. – 2001. – № 1. – С. 2-5.; Рудницька О.П. Музика і культура
особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН,
1998. – 248 с.
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комунікативним і поширеним серед молоді. Отже, його доцільно
використовувати в освітньо-виховному процесі з учнями з метою їх
музично-творчого розвитку.
Подальшого дослідження потребує визначення шляхів забезпечення
ефективності реалiзації освітньо-виховного потенціалу як чинника
музично-творчого розвитку особистості.

Коренева С.І. (Київ)
ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ВАЖЛИВИЙ
АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ
Головне завдання суспільства України – формувати особистість
громадянина України засобами здорового способу життя,
валеологічної культури. В статті звертається увага на важливість
виховання валеологічних поглядів в розвитку молодого покоління.
Антропотехнічна діяльність людства на порозі XXI століття стала
причиною глобальної екологічної кризи, що є надзвичайною за своїми
наслідками для всього живого.
Віддавши перевагу пріоритетам технічного прогресу, втративши
можливість об’єктивної самооцінки і відчуття своїх нерозривних
зв’язків з природою, людина почала уявляти себе найголовнішою
істотою на Землі.
Варварське знищення природних ресурсів, пізнання та використання
таємниць природи із споживацьких інтересів та для створення
різноманітної зброї величезної потужності стали наслідками дії
людського інтелекту. Все це призвело до духовного зубожіння,
дегуманізації суспільства, що використовує досягнення цивілізації не
тільки на благо, а й на шкоду людству. Діяльність людини робить землю
все менш придатною для життя.
Саме тому сьогодні актуальним є питання виховання валеологічної
культури та у молоді, як важливої умови виховного процесу.
Валеологічна культура – це динамічний стереотип поводження, що
сприяє здоровому способу життя та визначає дбайливе ставлення до
здоров'я оточуючих людей. Валеологічне виховання – це інформування
та донесення педагогічними методами та принципами до молоді змісту,
структури, теорії та практики валеологічної культури1.
Сьогодні на зменшення кризових явищ і гостроти проблеми
формування, збереження та зміцнення здоров’я населення України і, в
першу чергу, підростаючого покоління, спрямовані концептуальні
1

Погребняк Н.І. Валеологія – наука про здоровий спосіб життя. – К., 1996.
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положення безперервного валеологічного виховання. Вони враховують
досвід передових країн, створюють передумови для відповідності змісту
валеології світовим стандартам, забезпечують систему валеологічного
виховання.
У роботі над проектом Конституції використані такі нормативні
документи: Загальна декларація прав людини, затверджена
Генеральною Асамблею ООН 01.12.1948 р.; Наказ Міністерства освіти
України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1997 р.
№ 1511 “Про Міжгалузеву координаційну раду з валеологічного
виховання та освіти”; Рішення колегії Міністерства освіти України від
28.02.1996 р. № 2/4-8 “Про концепцію виховання дітей та молоді у
національній системі освіти” тощо.
У зв’язку з цим, одним із пріоритетних завдань нового етапу
виховної роботи та культури повинно стати збереження і зміцнення
здоров’я учасників освітнього та культурного процесу, формування в
них валеологічної культури та здорового способу життя. Над
проблемами збереження здоров’я та пропаганди здорового способу
життя працюють учені різних областей знань: медицини, педагогіки,
фізичної культури.
У медико-соціальному напрямі працюють вчені-медики Козікова
О.А., Опанасенко Г.Л., Попова Л.О., Мовчанок В.О., Лузинський В.С. У
педагогічному напрямі працюють Цюпак Ю.Ю., Кузьменко В.Ю.,
Кондратюк С.М., Закопайло С.А., Жабрицька О.В., Книщ Т.В.,
Міхєєнко О.І., Дубровський В.І., Царенко А.В., Цимбал Н.Н.,
Ящюк Т.В., Погребняк Н.І., Таращук В.П., Невідомська Є.О.,
Маруненко І.М., Бабрицька В.І., Гринькова Н.В. У галузі фізичної
культури та валеології працюють вчені: Соколовський В.С., Бекас О.О.,
Крисюн В.І.
Вострокнутов Л.Д. розкриває проблему валеологічної культури з
юридичної точки зору. Гарбунова С.М. висвітлює валеологічне питання
в філософсько-антропологічному аспекті.
Поставлена проблематика статті розглядалася в програмах
міжнародних конференцій, які проходили у Дніпропетровську, Львові
та Одесі.
Відповідно до закону України „Про позашкільну освіту” основними
завданнями позашкільної освіти є:
створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і
фізичного розвитку дітей та молоді;
організація
дозвілля,
профілактика
бездоглядності,
правопорушень;виховання свідомого ставлення до власної безпеки та
безпеки оточуючих;
сприяння забезпеченню здорового способу життя дітей та молоді.
У
позашкільній
освіті
змістовним
практико-орієнтовним
дослідженням присвячені праці Вербицького В.В., Бауер М.Ю.,
Сущенко Т.І., Мельникової І.Н., Хлебнікової Л.О., Лавандовської Л.Н.
Парадоксом сучасності є те, що головною перепоною життєвої
перспективи виступає саме людина. Завдяки реабілітації свідомості
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кожної людини, вихованню цілісного гуманістичного світогляду та
культури здоров’я з раннього дитинства важливим є здійснення процесу
масового оздоровлення населення.
Державна програма “Освіта” (Україна XXI століття) визначила
генеральним стратегічним завданням виховання освіченої творчої
особистості, забезпечення пріоритетності гармонійного, всебічного
розвитку людини, становлення їх духовного, психічного і фізичного
здоров’я. Це означає, зокрема, досягнення якісно нового рівня змісту
освіти, який має відповідати сучасним перспективним потребам особи і
суспільства.
Першочерговою потребою кожного індивіда, як елементу людської
популяції, є здоровий стан організму в поєднанні із здоровими умовами
природного оточення.
Вектор динаміки показників, що характеризують здоров’я населення
України, зокрема підростаючого покоління, має нині негативну
спрямованість. Від’ємним стало відтворення населення, зменшується
тривалість життя, зростає смертність, високими темпами збільшується
кількість хронічних неінфекційних захворювань (серцево-судинних,
онкологічних, ендокринних, органів дихання).
Більше 80 % дітей, які вступають до школи, мають порушення
здоров’я. Нервово-психічні відхилення та хвороби шлунково-кишкового
тракту реєструються у більшості підлітків.
Обстеження учнів за інформаційно-діагностичною програмою
“Школяр” протягом 1994-2004 рр. показало, що 70% школярів мають
низький та нижчий від середнього рівень фізичного здоров’я, 22,5% –
середній, лише 7,5% – вищий від середнього та високий рівень
фізичного здоров’я. Хворі та нетреновані діти, маючи лише частку тих
резервів здоров’я, що дала їм природа, не в змозі добре вчитися,
продуктивно працювати і проявляти власну особистість.
Педагогів, батьків та громадськість серйозно турбує лавиноподібне
поширення серед підлітків і молоді токсикоманії, нікотинової
залежності, алкоголізму, венеричних захворювань, вагітності
неповнолітніх, випадків суїциду, збільшення кількості захворювань на
СНІД. За відсутністю знань про закони формування, збереження і
зміцнення здоров’я, недотримання основних валеологічних принципів
організації навчального процесу та побуту серед школярів і студентів,
зростає частота хронічних інфекційних захворювань, порушується
постава, знижується гострота зору, розвивається плоскостопість.
Однією з причин цього є відставання існуючої в Україні системи
охорони здоров’я населення від вимог сьогодення, розходженням
системи знань, якими оперує національна система освіти, з реаліями, що
утворилися внаслідок бурхливих соціально-економічних змін.
Упродовж останніх 25 років демографічна ситуація в Україні
постійно погіршувалася, зменшувалася народжуваність і збільшувалася
смертність.
У 1994-1995 рр. смертність стала переважати за чисельністю. На
жаль, така ситуація тримається і сьогодні. Структура смертності
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збільшується загалом за рахунок хвороб системи кровообігу (60,3%),
друге місце займають злоякісні новоутворення (13,5%), третє – нещасні
випадки, отруєння та травми (9,7%), четверте – хвороби органів дихання
(6,9%). Рівень загальної захворюваності, за даними звернень населення
в лікувально-профілактичні заклади, має тенденцію до зростання. Ще
один інтегральний показник стану здоров’я – це інвалідність.
Абсолютна кількість інвалідів сягає майже 4 млн. Структуру
інвалідності формують хвороби системи кровообігу, новоутворення,
хвороби нервової системи та органів чуття, травми та отруєння.
Закономірну стурбованість викликає епідемічна ситуація стосовно
ВІЛ- інфекції (СНІДу та туберкульозу). З початку реєстрації (1987 р.) на
період 2004 року в Україні зареєстровано 35 тис. ВІЛ-інфікованих
громадян, а також 1872 хворих на СНІД. Зареєстрованих хворих на
наркоманію близько двохсот тисяч, але ця цифра неостаточна.
Серйозну проблему становить і цукровий діабет. Рівень
захворюваності на туберкульоз залишається високим і становить 54,4 на
100 тис. населення, смертність – 19,9 на 100 тис. населення. За
останніми даними Міністерства охорони здоров’я України за десять
минулих років (1992-2004 рр.) контингент дітей віком 0-14 років
скоротився на 20%, контингент дітей першого року життя – на 40%.
Аналізуючи стан здоров’я дітей віком до 14 років слід зазначити, що
захворюваність їх протягом останніх десяти років постійно залишалася
високою з тенденцією до її зростання.
Медичні дослідження свідчать, що за період з 1992-2004 рр. у дітей
зростає така патологія, як пониження гостроти слуху, зору, з’являються
дефекти мови та зміни з боку кістково-м’язової системи. Серед
контингенту дітей, що знаходиться на обліку дитячих поліклінік,
заслуговують на увагу діти-інваліди віком до 16 років. Чисельність
групи дітей-інвалідів складає на 2004 рік – 149766 чоловік. Щорічно
статус дітей-інвалідів одержує близько дев’ятнадцяти тисяч дітей.
У 2004 р., як і в попередні роки, були зареєстровані випадки
захворювання дітей до 14 років на сифіліс як серед дівчат, так і серед
хлопців, а також захворювання на гонорею. Слід загострити увагу на
зростання захворювання серед дітей від хвороб класу новоутворень.
Серед новоутворень з’являлися як доброякісні, так і злоякісні форми.
Така жахлива картина в галузі здоров’я мешканців України змусила
привернути увагу медицини, педагогіки та інших інстанцій до молодого
покоління країни. Концепція розвитку охорони здоров’я населення
України спрямована на реалізацію положення Конституції та законів
України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної
допомоги кожному громадянинові України та запровадження нових
ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони
здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя.
Кінцевою метою реалізації Конституції є:
забезпечення та зміцнення здоров’я населення, продовження періоду
активного довголіття та тривалості життя людей;
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створення правових, економічних та управлінських механізмів
реалізації конституційних прав громадян України на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування;
забезпечення гарантованого рівня надання безплатної кваліфікованої
медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;
формування керівного ринку платних медичних послуг, сприяння
діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності, створення
умов для задоволення потреб населення в медичних послугах;
ефективне використання наявних кадрових, фінансових і
матеріальних ресурсів;
солідарна участь держави, роботодавців, територіальних громад та
окремих юридичних і фізичних осіб у фінансування послуг з надання
громадянам медичної допомоги.
Головна мета – створення умов для здорового способу життя.
Створення умов для здорового способу життя, активізації
профілактичної діяльності в системі охорони здоров’я передбачає
вдосконалення нормативно-правової політики, спрямованої на
збереження та зміцнення здоров’я населення1.
Гігієнічне виховання населення буде трансформовано в державну
систему безперервного навчання і здійснюватиметься на всіх етапах
соціалізації особистості.
Сучасна наука знає близько 300 визначень цього поняття, але, на
жаль, більшість з них розглядає здоров’я як протилежність хворобі.
Сьогодні багато вчених, лікарів, педагогів користуються визначенням
здоров’я, яке затвердила Всесвітня організація охорони здоров’я
(ВООЗ): “Здоров’я – це стан певного фізичного, духовного і соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад”.
Більш розповсюджене визначення здоров’я може бути даним у
такому вигляді: “Здоров’я є динамічний стан організму людини, який
характеризується високим енергетичним потенціалом, оптимальними
адаптаційними реакціями на зміни довкілля, що забезпечує гармонійний
фізичний, психоемоційний та соціальний розвиток особистості, її
активне довголіття, повноцінне життя, ефективну протидію
захворюванням”.
Стан здоров’я населення – інтегральний фактор загальносоціального
добробуту країни, відображення рівня і характеру її соціальноекономічного розвитку та, в свою чергу, великий фактор формування
демографічного, економічного і культурного потенціалів суспільства в
контексті його сталого розвитку2. Важливою передумовою динаміки
цих потенціалів є репродуктивне здоров’я, особливо якщо розглядати
його як базис демоекономічних перспектив України. Соціальнодемографічні дослідження, які останні десять років набирають силу,
показують, що народження здорових дітей залежить від стану здоров’я

1
2

Горащук В.П. Валеологія. – К.: Генеза, 1999.
Бобрицька В.І., Гриньова М.В. Валеологія. – Полтава, 1999.
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як жінки, так і чоловіка, і воно більшою мірою визначається їх
репродуктивною поведінкою.
Педагогічним умовам виховання основ здорового способу життя
учнівської молоді приділяють увагу в наукових дослідженнях вченіпедагоги: Горащук В.П., Кириленко С.В., Смакула О.І., Чернишова Є.Р.,
Бабченко О.В., Бойченко Т.Є., Брєус С.М., Ващенко Л.М., Вієвська
М.Г., Власюк Г.І., Голобородько Г.П., Клін П.А., Колесник М.Л,
Коркова О.В., Корміна Л.І., Макарова Л.І, Мельник Т.В.,
Омельченко Ж.О., Пелех Ю.В., Петрук Х.П., Рубашевська Л.В.,
Черніков С.Є.
Роль валеологічного виховання в формуванні репродуктивного
здоров’я підкреслюють у наукових дослідженнях вчені-педагоги:
Ковальчук І.А, Мачуська І.М., Романішин І.М., Штифурак В.Є., Зверєва
І.Д., Іванов В.М., Лактіонова Г.М.
В умовах дозвілля в процесі валеологічного виховання є наступна
особливість – організація з учнівською молоддю різних видів виховної
роботи: спортивні секції, відеолекторії, знайомство з валеологічною
літературою, психотренінги. Ця виховна робота проводиться у вільний
час.
Авторська навчальна програма “Створи себе сам” була
зареєстрована в Українській асоціації народної медицини при
Міністерстві охорони здоров’я України в 1996 р. Вона опиралась на дві
сторони життя людини в здоров’ї: медичну та педагогічну, тісно між
собою пов’язаних. У цій програмі учні дізнаються, що валеологія – це
наука про здоров’я, що об’єднує всі оздоровчі напрями, дає змогу взяти
з усіх направлень раціональне зерно без фанатизму, догми, зосереджень
на чомусь одному. Ця програма апробована в умовах дозвілля в
Будинку культури с. Троєщина Деснянського р-ну м. Києва.
Авторська програма “Створи себе сам”.
Теми лекцій:
1. Основи природного мислення. Духовність і здоров’я (система
П.К. Іванова).
2. Оглядова лекція по проблемах людства. Екологія душі людини.
3. На краю прірви. Наркоманія. В/ф збірний: відеокліпи, фрагменти
з фільмів.
4. СНІД – чума ХХ і ХХІ століть. В/ф “Зірки, що згасив СНІД”.
5. Плід заборони та пороків. (Статеве виховання). В/ф “Життя до
народження”, “Німий крик”, “Ненароджений хоче жити”, “Нічний
саксофон”, “Жертва”.
Тема валеологічного уроку: “Основи природного мислення.
Духовність і здоров’я” розкриває зв’язок власного здоров’я з думками
людини, з його духовністю.
Дух – це думка, психічні властивості, мислення, те, що пробуджує до
дій, діяльності, початок, що визначає поведінку, внутрішню моральну
силу1.
1

Коренева С.Н.“Путь к истине”. – К.: Випол, 2002.
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Учням доводять, що духовна людина – якісно відмінна від інших
людей.
Діти пізнають, що духовність – це не тільки високі моральні поняття,
а насамперед практичне виховання самого себе, практична робота, що
дає користь оточенню. Духовність – це не фанатична релігійність,
духовність – це постійне самовдосконалення духу людського до такого
стану, коли людина не в змозі творити зло, коли вона випромінюватиме
тільки тепло, коли в ній сформується доброзичливе ставлення всього
живого на землі, коли у людини прокинеться справжня любов до своєї
планети як до матері, коли людина зрозуміє, що вона – частина єдиного
живого організму, котрий називається Всесвіт.
Бездуховність – це етнічна проблема, проблема, що знищує народ,
націю, країну.
Бесіда завершується показом відеофільмів: “Щоб жити”, “Сніг в
раю”, про життя Порфирія Іванова, який своїм життям доказав свою
любов до Природи і до людей.
Тема валеологічного уроку “Екологія душі людини” є оглядовою з
проблем людства, які існують на планеті. Це проблеми: війни, голоду,
епідемій (СНІДу, туберкульозу тощо), землетрусів, паводків, аварій,
катастроф, примноження непотрібних знань, злочинності, наркоманії,
наживи, агресивного телебачення, гомосексуалізму, сатанізму, інших
проблем.
Учні мають знати, що вони живуть у бездуховному суспільстві, де
діє закон: “сильний за рахунок слабого”. Людина живе в “духовному
Армагедоні”, де моральні цінності руйнуються в світі насильства, зла.
Тому має бути міцний стержень, щоб встояти в цьому “вихрі хаосу”,
міцний духовний, душевний та фізичний імунітети збереження власного
здоров’я. Імунітет – це протистояння силам хаосу, що бажають
зруйнувати гармонійне становище людини. Побудувати особистість –
це насамперед бережливо ставитися до своєї душі, до екології душі, не
забруднювати її негарними вчинками.
Ця тема завершується оглядом відеофільму “Наближаючись до
Армагедону”, у якому показано розвиток людства з точки зору
біблейських пророкувань і як вони проявляють себе сьогодні.
Тема валеологічного уроку “На краю прірви” (наркоманія) є дуже
складною, оскільки в учнів уже виникає запитання: що краще –
легалізувати наркотики чи забороняти?
Учні мають знати, що “хімічна радість” дуже швидко закінчується,
що такі “наркотики”, як цигарки, алкоголь, нешприцові наркотики
призводять до швидкого звикання.
Їм також пояснюють, що вийти із стану залежності від наркоманії
самостійно і навіть з допомогою лікарів практично неможливо, тому
треба бути обережними в виборі друзів.
Учні мають знати і про токсикоманію, коли діти вживають
продукцію хімічного побуту. Наслідки цього поступового самогубства
дуже тяжкі: від сильної залежності до народження дітей-інвалідів та й
летальних випадків.
140

Україна – освіта

Роль валеологічного виховання та здорового способу життя в
формуванні репродуктивного здоров’я має велике значення.
Репродуктивне здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та
соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб, пов’язаних з
репродуктивною системою та її функціями. Особлива увага
приділяється впливу шкідливих факторів на репродуктивну систему
людини.
Здоров’я – це не подарунок, який людина отримує один раз на все
життя, а результат свідомої поведінки кожної людини і всіх у
суспільстві.
Вплив алкоголю, нікотину, наркотиків на статеві клітини
Статеві клітини дуже чутливі до дії алкоголю: не тільки до горілки, а
й до вин (особливо міцних) і навіть пива. Зареєстровані випадки, коли
пиво стало причиною народження неповноцінних дітей. Алкоголь дуже
сильна внутрішньоклітинна отрута, що руйнує статеві клітини (гамети)1.
Алкоголь легко проникає всередину клітини через клітинну
мембрану, що призводить до розпушення клітинної оболонки й
ушкодження всіх внутрішньоклітинних структур.
Статеві клітини на відміну від інших клітин організму, таких
наприклад, як клітини печінки, не мають механізмів, що нейтралізують
цю отруту. Алкоголь безперешкодно реагує з внутрішньоклітинними
органелами, розрихлює їх оболонки, проникає в клітинне ядро, що
містить спадкові структури (хромосоми, гени), у мітохондрії, що є
енергетичними станціями клітин та в лізосоми, що містять велику
кількість ферментів.
Під дією алкоголю розриваються зв'язки між біологічними
молекулами, внаслідок чого вони деформуються, змінюють своє
положення в клітині. Порушення молекулярних взаємовідносин у
клітині призводить до порушень її життєдіяльності і навіть до загибелі,
тому що порушуються енергетичні процеси.
Навіть однократний прийом алкоголю може призвести до таких
значних пошкоджень статевих клітин, які при заплідненні або не
зможуть забезпечити життєздатність яйцеклітини і розвиток плоду, або
призводять до серйозних клітинних аномалій у плоду. При зловживанні
алкоголем кожен наступний його прийом неминуче ушкоджує статеві
клітини, внаслідок чого в спадковому апараті накопичується більша
кількість ушкоджених структур, які в подальшому призводять до грубих
порушень у розумовому або фізичному розвитку дитини, що
проявляються в момент народження або згодом.
Статева функція порушується найбільшою мірою, якщо спиртні
напої починають вживати з 14-16 років.
Якщо жінка викурює кожен день від 10 до 20 цигарок, у неї
розвиваються такі ускладнення, як кровотеча, розриви плаценти. У
плаценті з'являється часткове омертвіння тканини. Число судин
плаценти зменшується. Нікотин викликає спазм маткових судин,
1

Панкова П.М. У порога семейной жизни. – М.: Просвещение, 1981.
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внаслідок чого кровообіг у плаценті порушується. Нікотин проникає до
плоду не тільки через плаценту. Він є і в амніотичній рідині і разом з
нею може бути проковтнутим. В організмі плоду можлива більш
тривала циркуляція нікотину, ніж в організмі матері1.
Усе це несприятливо впливає на розвиток плоду. У жінок, які палять,
значно частіше, ніж у тих, які не палять, спостерігаються ранні і пізні
викидні, внутрішньоутробна загибель плоду, передчасні пологи,
зниження маси тіла новонародженого на 200-300 г порівняно з нормою.
Частіше трапляються ускладнені пологи і пологовий травматизм. У
матерів, які палять, у 2 рази частіше спостерігається раптова смерть
новонароджених.
Спазми і киснева недостатність плоду віддзеркалюються на
подальшому житті дитини. Діти відстають у розумовому і фізичному
розвитку. У них тривалий час спостерігається розлад вегетативної
нервової системи, зберігається гормональний дисбаланс.
Після народження дитини у неї може розвинутись абстинентний
синдром через позбавлення звичного надходження нікотину. Розлад
обміну речовин супроводжується розладом функцій вегетативної
нервової системи: діти збуджені, кричать, погано сплять, повільніше
набирають вагу. Паління жінки під час вагітності віддзеркалюється на
здоров'ї її дітей тривалий час. Навіть у семилітньому віці такі діти
мають менший зріст, ніж діти жінок, які не палять, вони частіше
відстають під час навчання.
Тривале вживання наркотиків згубно діє на фізичне здоров'я
людини. Знижується рівень статевих гормонів і здатність до
запліднення. Швидко гасне статевий потяг. Тільки четверта частина
наркоманів має дітей. Доля цих дітей важка, тому що токсична дія
наркотиків впливає на нащадків.
Отруєння дітей наркотиками під час внутрішньоутробного періоду
розвитку призводить до формування різноманітних вад і аномалій.
Деякі наркотичні речовини, в основному ті, що викликають галюцинації
(ЛСД), можуть викликати розриви хромосом. Відомо, що хромосомні
аномалії в статевих клітинах батьків можуть мати різноманітні, але
завжди важкі наслідки для нащадків. Більшість зародків із
порушеннями будови хромосом, як правило, гине. Значна кількість
самовільних абортів у жінок-наркоманок обумовлена хромосомними
порушеннями. У деяких випадках статеві клітини з аномаліями в будові
хромосом беруть участь у заплідненні і дають початок новому
організму. Але в таких ембріонах порушуються процеси органогенезу,
часто несумісні з життям. Народжуються мертві діти або діти з вадами,
зі зниженою життєздатністю2.
Особливу небезпеку для нащадків викликає зловживання
наркотичними препаратами під час вагітності. Негативна дія речовин,
1

Антонов А. SOS! Педагогический брак! // Семья. – 1988. – № 32.
Вред алкоголя, никотина и наркотиков: Пособие для учителя / В.М. Бенюмов,
О.Р. Костенко, К.М. Флоренсова и др. – К.: Рад. школа, 1989. – 123 с.
2
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що приймаються під час вагітності, може бути безпосередньо токсична
(через пошкодження клітинних структур ембріона, плоду) й
опосередкована (через зміну гормонального фону жінки і властивостей
слизової оболонки матки). Наркотичні речовини мають невисоку
молекулярну масу і легко проникають через плаценту. Знешкоджуються
вони повільно через невисоку ферментативну активність у тканинах і
довго циркулюють в організмі плоду.
Якщо отруєння плоду наркотиками в перші три місяці вагітності
супроводжується виникненням різноманітних вад розвитку скелетном'язової системи, нирок, серця та інших органів, то в більш пізні строки
вагітності відбувається затримка росту плоду.
Внутрішньоутробне звикання плоду до наркотика призводить до
розвитку синдрому абстиненції у новонародженого – стану, що виникає
через раптове припинення надходження наркотика в організм
новонародженого з організму матері у зв'язку з пологами1. Цей синдром
у дитини проявляється збудженням, порушенням сну, пронизливим
криком, частим позіханням, пітливістю, чханням, блюванням,
проносом, підвищенням температури, підвищенням або зниженням
м’язового тонусу, підсиленням рефлексів тощо.
Час появи синдрому абстиненції у новонародженого залежить від
типу і дози наркотика, часу останнього перед пологами прийому його
майбутньої матері. Якщо вона приймала морфін, то ознаки абстиненції
у дитини з'являються в перші три доби після народження. Якщо
приймались снодійні, симптоми абстиненції можуть з'явитися у дитини
і через два тижні після народження. Клінічна картина і протікання
залежать від типу речовини, дози і тривалості його вживання.
Підвищена потреба в кисні, порушення обміну речовин,
уповільнення транспорту кисню через плаценту у таких дітей
призводить до частого розвитку дихальних розладів.
Відомо, що наркотики можуть викликати в матері імунологічні,
ендокринні і біохімічні порушення, які мають схильність до певних
вроджених або виникаючих після народження хвороб.
Мати-наркоманка не має права годувати дитину материнським
молоком.
Дослідивши стан здоров’я молоді в репродуктивному віці, зробимо
наступні висновки:
1. Валеологічне виховання та здоровий спосіб життя – основа
здоров’я майбутніх поколінь.
2. Роль валеологічного виховання в формуванні репродуктивного
здоров’я молоді має фундаментальне значення.
Розширення свідомості старшокласників в умовах дозвілля засобами
лекцій, бесід, відеофільмів зміцнює майбутні сім’ї, надає впевненості в
народженні здорових дітей. Є необхідність розкривати достовірну
інформацію про шкідливі звички та їх вплив на людину.

1

Бестужев-Лада И.В. Ступени к семейному счастью. – М.: Мысль, 1988 . – 301 с.
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УКРАЇНА – МОВА

Задорожний В.Б. (Київ)
СОЦІОЛОГІЧНА ПРАВДА В СЕМАНТИЦІ
СЛОВА
У статті досліджуються українознавчі соцілогічні аспекти в
мовознавстві. Автор переконаний, що у багатьох значеннях слова, у
його семантичній еволюції віддзеркалився фрагмент історичного шляху
українського народу.
Відомо, що неспростовна історична пам’ять народу, його справжній
життєвий досвід найадекватніше відбиває вироблена ним же впродовж
його історичного життя мова. Як показує історія, надто ж українська,
історичні факти можна перекрутити, а замовчуванням досягти навіть їх
забуття принаймні більшістю народу. Однак загальновживане слово не
так просто витравити з народної свідомості шляхом лексикографічного
замовчування чи інтерпретаційного перекручування. Слово продовжує
жити і семантикою своєю вказує на ті історичні обставини, що його
породили. Тому боротьба зі словом триваліша й за способом його
знищення витонченіша.
Показовою щодо цього є історія слова москаль, що здавна побутує в
українській мові. У підрадянські часи воно належало до заборонених
для вжитку слів, оскільки його офіційно трактували як образливу назву
росіян. Насправді нічого специфічно образливого в цій назві немає.
Жодна назва етносу не є зневажливою сама по собі, якщо вона
спеціально не є такою в момент створення. Якщо ж у слові москаль
згодом з’явилися негативні коннотації, то причиною цьому є
екстралінгвістичні чинники. Назва ж москаль, хоч і належить до
малопродуктивних за своєю словотвірною моделлю, пор. коваль,
скрипаль тощо є, проте, цілком відповідною до словотвірних
можливостей української мови. Якихось специфічних доказів, що це є
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запозичення з польської мови , на наш погляд, немає. За типом
номінації це є індивідуальна етнічна назва, утворена від множиннозбірної назви етносу москва (той же словотвірний тип, що і, наприклад,
у слові-етнонімі мордва) – словоформа, досі збережена в назві
столичного міста сучасної Росії Москва. Підкреслюємо це тому, що
недобачення у слові москва множинно-збірного значення, див.: москва
(заст[аріле]) "москаль", призводить до значних культурно-історичних
аберацій при сучасній підготовці давніх текстів, де москва (народ)
трактується як Москва (місто); див.: "Єднак же ляхи хотіли верх мати
над Москвою, почали їх зневажати. Москва, видівши, що зле, ізмінила
царя, убили, і людей много, а других в невою побрано… … Потом знову
облягла їх була москва і так їх трапили, же не мали що їсти, а ні пити"2.
Безперечно, що москва тут – етнонім, а не топонім, а форми множини
(їх, убили, трапили) вказують на множинно-збірне значення цього
іменника, яке було в ньому первинним. Таким чином, слово москаль,
похідне від слова москва, на перших порах не мало в українській мові
ніяких спеціальних знижувально-зневажливих відтінків; воно було
емоційно нейтральним етнонімом. Ось, наприклад, якою поставала
етнічна мозаїка в Україні перед очима українця ІІ пол. ХVІІ – початку
ХVІІІ ст.: "…муж будет москал або литвинъ або бойко або цыган, іли
теж зъ жыда перехрыст, іли зас жона таковых людеи, а он правдивыи
руснакъ козакъ украинецъ породы малороссиискои"3 – усі ці назви
виконують суто номінативну функцію і жодних емоційно знижувальних
коннотацій не несуть. Такими ж емоційно нейтральними були перші
переносні значення слова москаль; так, наприклад, козаки, залежно від
напряму вітру, називали його то "москалем", то "бусурманом", то
"донцем", то "ляхом"4. Однак згодом, як засвідчують численні зразки
української народної мудрості, слово москаль часто вживається в таких
контекстах, що воно поступово втрачає свій емоційно нейтральний
статус і набирає емоційно знижених відтінків, напр.: "Од чорта
одхристисся, а від москаля не одмолисся"; "Москалеві годи як трясці, а
все бісом дивицця"; "З Москалем бувай, а камінь в пазусі тримай";
"Варив чорт з москалем пиво, та й солоду відрікся"; "Що Бог в нас
народе, а люд наробе – москаль теє у нівеч зводе"; "Москаль і Лях –
один шеляг"; "У ему тільки віри, як у Москалеві правди"5 тощо.
Підрадянська наука, коли їй доводилося тлумачити такі вислови,
пояснювала, що москаль тут означає "солдат царської армії". Проте
старі орфографічні правила (написання етноніма з великої літери), за
якими ми, згідно з оригіналом, навели низку народних прислів’їв, дають
змогу адекватніше сприйняти ці зразки народної мудрості. У певних
1

Етимологічний словник української мови: В 7 т. – К., 1982–2003. – Т. ІІІ. – С. 519.
Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. – К., 1971. – С. 103.
Клементій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / Підготовка тексту І. П. Чепіги. –
К., 1971. – С. 116.
4
Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К., 1990–1991. – Т. І. – С. 381.
5
Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше. – К., 1993. – С. 76, 77, 696, 697,
708.
2
3
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контекстах, справді, іноді важко визначити значення слова москаль: чи
то "росіянин", чи то "солдат російської армії". Тому при деяких
українських народних прислів’ях з’являлися роз’яснюючі ремарки,
напр.: "Так и нам було казано: "Москаля бійтесь, бо він заріже" – так не
проти солдата, ні! а проти тих". Це пояснення семантики слова москаль
у наведеному контексті, утяте фігурою умовчання, є чи не
найкрасномовнішим доказом його драматичної історії в українській
мові. Семантичний розвиток його ж загалом повно відображає "Словарь
української мови", див.: москаль 1) великоросс; 2) солдат; 3) сорт льна,
семя которого не вылущивается само собой; 4) сорт чеснока;
5) насек[омое] Pyrrhocorius apterus1. Метафорична основа, на якій
розвинулися переносні значення, здається, доволі прозора. Таку ж
мотивацію має й фразеологічний зворот підпускати, підвозити москаля
зі значенням "лгать, надувать, обманывать". Безперечно, етноніма
стосується наведене тут же народне прислів’я оцінного характеру:
"Москаль ликом в’язаний, у ликах ходе та й всіх у ликах воде"2.
Безперечним фактом української мови ХІХ ст., що переважно є
джерелом ілюстративного матеріалу до слова москаль, є наявність у
ньому двох основних значень – первісного "росіянин" і вторинного
"солдат російської армії"3. В обох цих значеннях уживав слово москаль,
зокрема, Т.Шевченко. Прикметно, проте, що ідеологічно не
навантажене слово москаль "солдат" у вірші Т.Шевченка "Зійшлись,
побрались, поєднались":
Дівчаток москалі украли,
А хлопців в москалі забрали…
у "Кобзарі" підрадянських часів немає коментаря. Натомість,
ідеологічно навантажене в уривку з поеми "Катерина":
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…,
воно обов’язково отримує коментар-примітку упорядника,
покликану ввести читача в оману своєю явною невідповідністю до
названої автором реалії, див.: "Москалі – тут офіцери царської армії"4.
Слово москаль, ужите Т.Шевченком в явно етнонімічному значенні,
дістає тут ніколи не фіксоване лексикографією значення "офіцер",
оскільки радянська ідеологічна цнотливість не дозволяла тут добачити
1
Словарь української мови: В 4 т. / За ред. Б. Грінченка. – К., 1907–1909. – Т. ІІ. –
С. 447.
2
Там само.
3
Словник української мови: В 11 т. – К., 1970–1980. – Т. ІV. – С. 808.
4
Шевченко Т. Кобзар. – К., 1970. – С. 514.
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навіть значення "солдат російської армії". Тим часом перше видання
"Кобзаря" не залишає жодних сумнівів щодо змісту сказаного, див.:
Кохайтеся, чорнобрыви!
Та не з Москалямы, –
Бо Москали – чужи люды,
Роблять лыхо зъ вамы1:
за згадуваними вже старими правописними правилами етноніми
писали з великої літери. Див. також:
Дивчатокъ москли украли,
А хлопцивъ въ москли забрали…2
Рятівна, здавалося б, для такого роду ідеологічних спекуляцій
двозначність слова москаль в українській мові насправді, якщо
простежити послідовність розвитку в ньому такої семантики, є якраз
цілковитим і неспростовним запереченням самого предмета таких
спекуляцій. Адже вторинне значення "солдат російської армії" супроти
первісного "росіянин" у слові москаль могло розвинутися лише за
умови, коли основним контингентом росіян, з яким стикалися українці,
були саме солдати російської армії. Щоб це стало можливим, російська
військова присутність в Україні повинна була бути дуже масованою.
Відомо, що вже невдовзі після Переяславської ради в українські міста
були надіслані російські воєводи зі своєю адміністрацією та
військовими відділами; з часом російська військово-адміністративна
присутність в Україні неухильно зростала й посилювалася. За одне
століття підросійська частина України, т.зв. Гетьманщина, втратила
будь-які ознаки автономії й була перетворена в провінцію Російської
держави. Мовою реальної політики це називається окупацією з метою
цілковитого поглинання загарбаних територій. Наведемо кілька
свідчень про характер взаємин обох народів початкового періоду
спільного життя в одній державі, які, як нам здається, доволі яскраво
відображають не тільки зовнішній їх бік, а й ту суспільно-психологічну
атмосферу в Україні ІІ пол. ХVІІ–ХVІІІ ст., у якій первісно емоційно
нейтральний етнонім москаль не тільки набув вторинного значення
"солдат російської армії", а й розвинув низку емоційно забарвлених
значень з виразною тенденцією до нехтування. За свідченням автора
"Історії русів", "боярин Ромодановський, вступая с корпусом своим в
Малоросию, худо обрадовал народ своим вспоможением, и первое его
дело было на город Конотоп. Он, при встрече его от города с
процессиями, помолившись и покрестившись пред ними похристиански, разграбил потом город и обывателей его по-татарски".
Або далі: "…а между тем не переставал (Ромодановський – В.З.)

1
2

Шевченко Т. Кобзар 1840 р. Факсимільне видання. – К., 1974. – С. 23.
Шевченко Т. Більша книжка. Автографи поезій 1847–1860 рр. – К., 1963. – С. 328.
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попускать войску своему озлоблять малоросиян, понося их то
виговцами, то хохлами, и причиняя им многие насилия и грабительства
без всякой наказанности, от чего возродилось в народе крайнее
огорчение…" А ось свідчення про дії російської вояччини в Україні ІІ
пол. ХVІІІ ст.: "…воинские команды, прохожие и квартировавшие, коих
поступки с народом здешним умалены были мало чем от нашествия
татарского и других неприятелей. Десяток солдат разгонял прежде
целые деревни, а капральство их потрясало самые города и местечка…"
Це, так би мовити, про зовнішній аспект "взаємин". Та для життя і
співжиття двох етносів ще важливішою є соціокультурна та
етнопсихічна сумісність. Ось як виглядали взаємини двох народів з
цього погляду: "Они (запорозькі козаки – В.З.) крайне недовольны были
соединением их с Россиею, а паче обращением ее войсками; а подали к
тому причины, кажется, ничего не значущие, но много
подействовавшие на умы народные. В бытность сих козаков в походах
вместе с стрельцами и сайдачниками российскими, терпели они от сих
солдат частые и язвительные насмешки по поводу бритья своих голов.
Солдаты оные, бывши еще тогда в серых зипунах и в лычаных лаптях,
небритыми и в бородах, то есть во всей мужичей образине, имели,
однако, о себе непонятное высокомерие или какой-то гнусный обычай
давать всем народам презрительные названия, как-то полячишки,
немчурки, татаришки и так далее. По сему странному обычаю называли
они козаков чубами и хохлами, а сии сердились за то до остервенения,
заводили с ними ссоры частые и драки, а наконец нажили
непримиримую вражду и дышали всегдашним отвращением"1.
Очевидно, саме в цей період і за таких обставин співжиття двох
народів первісно емоційно нейтральне слово-етнонім москаль не тільки
набуло вторинного, теж емоційно нейтрального значення "солдат
російської армії", а розвинуло ще й низку інших переносних значень,
переважно емоційно знижених. Так у значеннях слова, у його
семантичній еволюції, відбився фрагмент історичного шляху
українського народу. Так і лишилося воно свідком нашої національної
історії, якої коментаторам не змінити.

1

История русов или Малой России. – М., 1846. – С. 145, 150.
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Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич)
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР В УКРАЇНІ
Розглядаються окремі аспекти глобалізації на світовому та
регіональному рівнях у проекції на українську реальність, її етнічносубетнічні особливості, стан та перспективи українського мовноінформаційного простору, можливості ренаціоналізації України в
умовах глобалізації.
Глобалізація належить до визначальних, “знакових” ідей сучасної
міжнародної та національної екзистенції “постхристиянського” світу.
Вона покликана до життя науково-технічними досягненнями в галузі
економіки, інформатизації, зв’язку, транспорту, тобто пов’язана з тією
стороною буття людства, яка називається цивілізацією й орієнтована на
матерію, “на тіло”. Але глобалізація намагається охопити також сферу
духу, культуру. Анаціональна за своєю природою, глобалізація нівелює
національні
культури.
Національні
еліти
витісняються
наднаціональними економічними і політичними структурами.
За своєю суттю глобалізація є виявом космополітичної конвергенції,
яка в минулому виступала в іпостасі світових релігій, зокрема
католицизму, універсальних держав, комунізму, “релігії прогресу”,
світового уряду та ін. Кожна з них, зробивши більший чи менший
відбиток на долі і шляхах людства, значною мірою або й до решти
вичерпала свої можливості і залишилася в минулому як експонат музею
історії цивілізації. Те ж чекає на нинішню глобалізацію. Не існує
конвергенції без дивергенції, інтеграції без диференціації. Інша річ, де,
коли і як відбуваються ці діалектично взаємопов’язані процеси та хто
стає суб’єктом, а хто об’єктом цих процесів.
Європейські вчені і політики були переконані, що нація як
етносоціальний феномен – це локальне, європейське явище, до того ж,
на думку багатьох із них, хибне, кутове для розвитку людства. Такий
погляд – а з ним і його критика – виник давно. Ще Жан-Жак Руссо
писав: “Сьогодні більше немає французів, німців, іспанців ані навіть
англійців – є тільки європейці... Їм повсюди домівка, де тільки можна
красти гроші та зводити жінок”. Тому європейські, а з ними й
американські вчені були вельми здивовані, коли спостерегли, що в Азії,
Латинській Америці, Африці творяться, і то швидкими темпами, нові
нації1. Не менше дивувалися, а ще більше обурювалися радянські
ідеологи, політики і вчені, коли народності і нації СРСР, попри шалений
тиск тоталітарної держави з її політичними, економічними,
демографічними, ідеологічними та іншими важелями насильства, не
1
Див., напр.: Сміт Е. Національна ідентичність / Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. –
С. 107 і наст.
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виявляли бажання остаточно зливатися в “новій історичній спільності –
радянському народі” як зародкові і прообразові майбутнього
комуністичного людства та за першої ж нагоди “розповзлися по
національних квартирах”.
Тепер на зміну комуністичній глобалізації повсюдно приходить
глобалізація лібералізму. Проте об’єктивно суть її така ж, як і
комуністичної: позбавити людей їхньої духовної, національнокультурної своєрідності, мови1, релігії, традицій2, отже, і національного
солідаризму, атомізувати суспільства, перетворивши людей на
біороботів з обмеженими стандартизованими потребами. Такими
людьми легко маніпулювати, здійснювати за ними тотальний контроль,
використовувати для своїх цілей, а світ тримати у “належному”
порядку. Людство в такий спосіб позбудеться патріотизму,
націоналізму, любові до вітчизни, історії, культури, релігії, мови, від
яких, на переконання глобалістів, як і їхніх попередників, усі лиха світу.
“...Треба насамперед знищити в учнів любов до своєї країни та її слави.
Треба знищити патріотизм – цю найбільшу перешкоду до
інтернаціоналізму”, – закликав ідеолог ЮНЕСКО, фабіанець
Дж. Гокслі3.
Однак ці осоружні для глобалістів чинники “світового неспокою” є
виявом людської природи, точніше, суспільної складової в єстві людини
як біосоціальної істоти. Для переважної більшості людей світу етнічна,
національна, мовна, культурна, релігійна та подібні ідентичності не є
об’єктами вибору. Люди розуміють чи бодай відчувають вартість цих
ідентичностей. “Відомо, – пише сучасний український автор, – що
людина, позбавлена власної автентичності, перетворюється на зомбі.
Так само і народ, позбавлений власної культурної автентичності,
перетворюється на “перегній історії”, психо-біологічну масу, зручний
об’єкт для визиску і подальшого пригнічення провідними світовими
маніпуляторами-ляльководами”4. Отож подолати ці ідентичності не
вдасться навіть у далекому майбутньому.
Глобалісти здогадуються або й знають про цю прикрість. Тому
паралельно з глобалізацією для “гармонізації” її сприйняття говориться
про етнізацію, яка начебто є “реверсом” глобалізаційного “аверсу”, хоч
насправді цей процес здебільшого пов’язаний із протестом проти
глобалізації. Водночас продукуються теорії, згідно з якими нації – це
“уявні спільноти”, а реальністю є “малі батьківщини”, які охоплюють не
1
Цікава паралель: радянські теоретики “злиття мов” твердили, що мови зіллються
спочатку концентрично в декілька великих мов, а вже тоді в одну мову. Подібно говорять
сьогодні глобалісти. Напр., новозеландець С.Р.Фішер переконує, що через кілька сотень
років у світі буде одна або дві-три (китайська, іспанська, англійська) мови (ВВС. Укр.
служба. – 2000. – 15 травня), бо мови вивчають із практичних потреб, а чеську та іврит,
мовляв, відродили через сентимент. Фішер чомусь думає, що в майбутньому людям
сентименти не будуть властиві.
2
“Покажіть мені будь-яку традицію – і я на неї плюну” (Артур Міллер)
3
Цит. за: Штепа П. Мафія і Україна. – Львів: ВПК “Глобус”, 2002. – С. 324.
4
Поміж мороком посттоталітарного хаосу й нудотою глобальної цивілізації //
Універсум. – 2000. – № 5-6. – С. 11.
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більше п’ятьох мільйонів осіб, а тому сприймаються не лише розумом, а
й почуттями. Безперечно, у цивілізованому світі зацікавлення людей
своїми “малими батьківщинами” посилюється. Це засвідчується,
зокрема, тим фактом, що повсюдно падають наклади багатотиражних
національних газет, натомість значно посилюється роль газет
регіональних. Але це не дає підстав стверджувати, що, скажімо, німців
як нації немає, що вона є тільки уявною спільнотою, а реально існують
спільноти тирольців, саксонців, швабів тощо. Етнізація за такого
підходу виявляється субетнізацією. До речі, незрідка і в Україні
говорять – хто через необізнаність, а хто і свідомо – про гуцульський,
поліський та інші “етноси”, хоч насправді ці регіональні спільноти є
субетносами – невід’ємними складовими частинами українського
етносу. У такий спосіб національна свідомість опускається на
регіонально-субетнічний рівень, редукується до нього. Така
“реструктуризація” націй нагадує подрібнення великих підприємств у
незалежній Україні та інших пострадянських країнах, що робить
неспроможним розвиток високих технологій та, як бажаний для
транснаціональних корпорацій наслідок, позбавляє їх (корпорації) від
клопоту конкуренції. 70% товарів на світовий ринок постачають якраз
великі підприємства. До того ж ідеться про високотехнологічну,
наукоємну продукцію. Малий і середній бізнес, на який радять Україні
робити акцент, має займати допоміжні позиції, а не намагатися заміняти
собою велике підприємництво, бо така заміна просто неможлива.
Мовний партикуляризм загрожує існуванню не лише загальнонародної
мови, а й самим її регіонально-субетнічним відмінам. Без опори на
загальне, без буття в ньому окреме втрачає систему зовнішніх зв’язків,
абсолютизується і, не маючи сили існувати, приречене зникнути. Чи не
це мається на меті, коли йдеться про “етнізацію” як буцімто противагу
глобалізації?
Глобалізація душить і національну економіку, і саму націю. Крім
товарної агресії, відбувається агресія інформаційна, культурна, отже, і
духовна. Україна практично не має власного повновартісного
інформаційного простору. Те ж можна сказати про культурний та
духовний простір. Наприклад, в українському ефірі звучить приблизно
2% української музики, 50% російської і 48% західної, переважно
американської. Український музичний простір, подібно до інших
“просторів”, як горизонтально (за територіями), так і вертикально (за
жанрами) не є ні всеохопним, ні цілісним. Існують тільки окремі, до
того ж тією чи тією мірою маргіналізовані українські ареали, анклави,
острівці. Ними ж за нормальних умов мали б бути “простори”
іноетнічних груп, меншин, а не простір корінної, титульної нації, яка
становить 77,8% в етнічній структурі населення країни1 і в усіх
регіонах, за винятком Криму, кількісно переважає.
Оскільки інформація створюється, зберігається, передається і
сприймається у структурах певної мови, то інформаційний простір – це
1

http:/www.ukrstat.gov.ua/Perepis/PidsPer.html. – C. 11.
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також мовний простір. Цей факт аж ніяк не завжди береться до уваги,
хоч об’єктивно належало б говорити про інформаційно-мовний чи
навіть мовно-інформаційний простір.
Значення мови в житті національного організму з поступом
цивілізації зростає. В доіндустріальну добу, коли основну масу
українського населення становило селянство, щільно поєднане з рідною
землею і настільки ж прив’язане до традицій, українській мові, попри
всі заборони українського слова, особливої загрози не було. Адже
національна культура і національна цивілізація, хай не цілісна, без
достатньо розвинених вищих форм, функціонувала і розвивалася всетаки рідною мовою. В індустріальну добу, яка для України проходила в
основному в умовах московсько-комуністичного панування, виникла і
значною мірою реалізована загроза самому існуванню української нації.
Міста були зросійщені, а селянство як клас – знищене. Ставши
сільськими та міськими пролетарями, селяни втратили і землю, і
традиції та були масово перетворені на “русскоязычное население”.
Національна еліта була винищена, а згодом вирощено “масову
кон’юнктурну інтелігенцію” – “позбавлену культури, національної
ідентичності і напряму підключену до струмів офіційної політики”1.
Саме в цю добу майбутнє української нації опинилося під знаком
запитання, і тільки розпад імперії породив надію на припинення
етноциду.
Проте з усамостійненням України денаціоналізація українців не
припинилася, оскільки нація та її еліта були настільки деформовані,
понищені, мовно, ідеологічно
і ментально інфіковані, що від
колоніальної партдержноменклатури фактично не було кому перебрати
владу. А дещо оновлена стара влада виявилася не такою, як у країнах
Центральної Європи та Прибалтики. В Україні це були позбавлені
національного чуття і національної гідності люди, які до того ж не мали
навичок самостійно, без вказівок із Москви розв’язувати важливі
проблеми. Однак опинившись волею долі на вершині державної
піраміди і відчуваючи свою незалежність, отже й безкарність, вони в
гігантських масштабах продовжували чинити те, що вміли робити
найкраще – зловживати владою і наживатися. Вони не відчували
найменшої потреби провести деколонізацію, забезпечити пріоритетну
підтримку нищених упродовж століть української мови і культури.
Маючи прищеплений синдром меншовартості та генетично
успадкований страх, виховані в дусі сервілізму щодо “старшого брата”,
вони не лише не припинили, а й сприяли посиленню російщення
українців у керованій ними незалежній Україні. Звідки і навіщо їм було
знати, що з переходом до постіндустріального суспільства значення
інформації незмірно зростає, тому зростає і важливість мови, якою ця
інформація кодується і передається, та що саме в інформаційно-мовній
сфері прихована загроза державі назавжди відстати від розвинених
1
Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна // Дукля. –
2004. – № 2. – С. 31.
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країн соціально та навіки пропасти національно. Мають цілковиту
рацію творці журналу “Науково-технічне слово”, взявши за мотто до
нього слова: “Житимуть ті мови, якими розмовлятимуть комп’ютери”.
Однак тих 5% повідомлень в Інтернетпросторі України, які сьогодні є
українськомовними1, до того ж частина з них суржикована, виглядають
не надто оптимістично.
В Україні значною мірою зруйновано і деформовано діалектний
простір. Українські діалекти порівняно, скажімо, з німецькими,
італійськими, китайськими слабко диференційовані, і значною мірою
завдяки цьому українська соборна мова вистояла в умовах
кількасотлітньої бездержавності її носія та політики лінгвоциду й
етноциду, яку провадили в Україні панівні іноетнічні режими. Але з
деградацією українського селянства внаслідок його “розкуркулення”,
депортацій за межі України, масового винищення голодоморами,
перетворення на пролетарів-колгоспників, урбанізації, антиукраїнської
демографічної політики, постійного тиску російсько-комуністичної
культури і цивілізації тощо українська діалектна мова великою мірою
втратила природну базу. Якщо неухильно (і керовано!) знижувався
престиж української літературної мови, то про якесь пошанування
діалектів годі й казати. У добу брежнєвського неосталінізму в Україні
офіційно, під керівництвом директора Інституту мовознавства ім.
О.О.Потебні Академії наук УРСР академіка І.К.Білодіда, провадили
безоглядну боротьбу з “гуцулізмами”, як тоді зневажливо називали
слова і вирази південно-західного походження. Сьогодні діалекти ще
сяк-так тримаються в Західній Україні, особливо на Закарпатті, на
Поліссі, дещо менше на Волині, Поділлі, Середній Наддніпрянщині. На
Сході й Півдні України в українському і частково російському мовленні
панує суржик, природно, з певними діалектними прикметами, які,
однак, здебільшого є маргінальними і виявляються в основному на
фонетично-просодичному рівні та значно менше на граматичному і
лексичному. Якби на цих теренах існувало або було регенероване
незасмічене діалектне мовлення, то це було б неабиякою підмогою для
повернення й утвердження там української літературної мови. Однак з
огляду на тотальне поборювання і витіснення всього українського та
цілеспрямоване російщення, яке не тільки не послабилося, а стало ще
відвертішим у роки незалежності, говорити про це немає підстав. Надія
на реукраїнцізацію цих теренів може пов’язуватися тільки з
літературною мовою. Треба взяти до уваги, що основна маса населення
Півдня й особливо Сходу проживає в містах, а в містах, передовсім
великих, діалектне мовлення не може мати міцних позицій. Не дивно,
що в теоретичних розумуваннях про реукраїнізацію міст України

1
У книжці “Новели Помаранчевої революції” (Дрогобич; Львів; Київ: ВФ
“Відродження”, 2005), упорядкованому за інтернетними публікаціями, українсько- і
російськомовні матеріали подані порівну – по 187. Вміщено також 3 польськомовні і 1
білоруськомовний.
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діалекти навіть не згадуються1. З огляду на всі ці обставини етнізація у
вигляді субетнізації в Україні практично неможлива. Ренесанс діалектів,
піднесення їх престижу, що спостерігається у країнах Заходу, в Японії, у
нас нездійсненний. У всякому разі за нинішнього стану речей. Про
розмивання літературної мови діалектами чи витіснення її ними годі й
говорити. Недолугі спроби писати “по-галицьки”, що практикують
окремі журналісти, зокрема у львівській газеті “Поступ”, не
сприймаються навіть у Галичині2.
Нині існують два рівні глобалізації, перед загрозою яких стоїть
Україна, як, до слова, і низка інших країн т.зв. СНД. Один із них
пов’язаний із сучасним світовим капіталом, транснаціональними
корпораціями, політичною експозитурою яких виступають США та інші
країни “золотого мільярда”. Це рівень модерної глобалізації, який має
справді глобальний засяг і виявляє тиск практично на всі нації світу.
Другий рівень глобалізації – регіональний і архаїчний. Він продовжує
для України та інших країн “ближнього зарубіжжя” існувати ще від того
часу, коли, як писав А. Дж. Тойнбі, “кожна велика держава намагалася
також замінити собою цілий світ, оскільки вона була замкнута і
самодостатня. Претензії ці поширювалися не лише на сферу економіки і
політики, але також і на сферу духовної культури”3. Саме такою була
Російська імперія царської й особливо радянської доби. Їх
спадкоємниця – нинішня Росія продовжує за інерцією мислити
застарілими імперськими категоріями окремого “замкнутого і
самодостатнього”
світу,
російської
православної
цивілізації.
Глобалізація на цих двох рівнях має різні цілі, але і там, і там
спрямована на гегемонію і власне прирощення коштом інших країн, у
тому числі – а для другої з них насамперед – України4.
Світова
глобалізація
маніфестується
англійською
мовою,
регіональна пострадянська – російською. Англомовний інформаційний
простір незрівнянно ширший і багатший за російськомовний. Так, за
даними кінця минулого століття, у світі із 1000 наукових публікацій 760
виходять англійською мовою. Правда, для України російськомовний
простір має певні переваги: російська мова за своєю фактурою близька
1
Прикладом може слугувати ґрунтовне дослідження Р. Кіся “Мова, думка і культурна
реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму” (Львів: Літопис,
2002) та інші праці цього автора.
2
Див., напр.: Бойчук О. Поступовій газеті “Поступ” чомусь не подобаються бойки //
Літопис Бойківщини. – 2005. – Ч. 1/67 (78). – С. 102-107.
3
Тойнби А.Дж. Постижение истории: Пер с англ. / Сост. Огурцов А.П. – М.: Прогресс,
1991. – С. 18.
4
Ставлення глобалізаторів до “регіональних світів” , на відміну від ставлення до
національних держав, більш ніж прихильне. Так, організації типу американської Council
on Foreign Relations (Рада міжнародних зв’язків) вважають, що “національні суверенітети
мають потрохи зникати у великих економічних і геополітичних ансамблях”. Отже, “в ім’я
нового світового порядку” національні держави повинні бути знищені (П’єр де
Вільмарест. “Демократія фальшується” // Діалоги в універсумі. – Львів: Універсум, 2000. –
С. 12, 13). Не дивно, що президент США Дж. Буш-старший переконував українців не
виходити з СРСР. Керувати світом, поділеним на кілька “ансамблів” легше, ніж поділеним
на сотні держав – менше проблем для глобалізації і глобалізаторів.
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до української, українці привчені до користування нею, в Україні
проживає велика російська етнічна група тощо. Йдеться, як бачимо, про
переваги більше мовні, ніж інформаційні. Однак усі ці переваги і
позитиви не сумірні з позитивом англомовного інфопростору з огляду
на престиж англійської мови, її поширеність у світі, а головне –
кількість і якість закодованої цією мовою інформації. Як писав
представник німецької філософської антропології Е. Ротакер1, люди за
допомогою мови з дійсності – “світової матерії” – конституюють свої
світи. Додамо, що це стосується як першої, рідної, так і другої мови,
якою життєві реалії вимушують більшість народів світу, у т.ч. українців,
користуватися сьогодні і ще більшою мірою вимушуватимуть їх робити
це в майбутньому. Друга мова вносить корективи в онтологічне та
аксіологічне трактування реальності, в її конституювання загалом.
Цілком зрозуміло, що інформаційніша мова створює для цього кращі
можливості. До речі, англійську мову дедалі ширше використовує для
спілкування зі світом, отримання інформації, експонування себе і сама
Росія.
Однак ця держава зацікавлена в тому, щоб у колишніх
“національних республіках” СРСР мовою виходу у світ і надалі
залишалася російська. Використовуючи російську мову як інструмент
політики, засіб відновлення москвоцентричності (І.Лосєв), Росія
намагається повернути втрачене з розпадом комуністичної імперії,
знову “собирать земли” – створити для початку “слов’янську” державу,
а потім поглинути й інші колишні “республіки” СРСР. Оскільки
економічно, політично, демографічно, отже, й мілітарно Росія не може
дозволити собі збройну експансію, як у царські та радянські часи, то
особливу місію вона покладає на ледь не містичні властивості
російської мови. Кремлівські владоможці, їхні дружини та політологи
часто цитують слова: “межі російського світу визначаються межами
російської мови”. На розширення і зміцнення цього “світу” спрямована
мовна політика Росії всередині країни й особливо за її межами. Ця
політика має багатий ужинок у Білорусі, де російська мова оголошена
державною, і чималий в Україні, де не припиняються спроби оголосити
її державною чи офіційною.
Але в Україні є потужний струмінь рідної мови. Саме тому колишній
президент України Л.Д.Кучма не зумів домогтися державного статусу
російської мови, попри його обіцянку у виборчій програмі. Жодного
разу не перемогли на президентських виборах ті партії і блоки, котрі
удержавлення російської мови ставили як одну з основних своїх
програмових засад. Не мав шансів із такою обіцянкою і кандидат у
президенти В.Ф.Янукович. Проте цією картою і далі грають ліві та
проросійські сили в Україні.
Нинішня ситуація з вибором мови спілкування України зі світом
нагадує подію на Русі тисяча років тому, коли вибирали мову
християнської
релігії.
Тоді
прийняли
старослов’янську
1

Буржуазная философия ХХ века. – М.: Политиздат, 1974. – С. 174.
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(давньомакедонську з давньоболгарськими і моравськими елементами)
мову, близьку до руської, отже, в основному зрозумілу для русинів. Але
інформаційний простір, маніфестований старослов’янською мовою, був
дуже обмежений, позаяк, крім сакральних текстів, по-старослов’янськи
майже нічого не було написано. Відомий у світі учений, професор
Гарвардського університету (США) Омелян Пріцак на запитання: “Що є
найтемнішою подією нашої історії?” відповів: 1036 рік, коли ми
прийняли старослов’янську мову як нашу книжну мову. “Той крок
відсунув нас на цілі століття назад, бо ми відокремили себе від
культурних надбань латинської та грецької мов”1. Старослов’янська
мова на Русі заступила рідну мову, поширилася із сакральної сфери на
інші стилі і жанри писемності. “В державному житті це спричинило
кризу відчуження церковної, а далі й світської еліти від свого народу.
Кризу, як зрозуміло, на віки, а тому тотальну у своїх наслідках. Маси й
інтелігенція та урядуючі сфери стали жити різними орієнтаціями й
інтересами. Мозок і серце стали дисгармонійними до свого органічного
тіла”2. Крім роз’єднання суспільства і роздвоєння душ, прийняття
старослов’янської мови запрограмувало таке ж довготривале
інформаційне відставання русинів (українців) від культурноцивілізаційного поступу, що спричинилося до винародовлення й
асиміляції (полонізації, а пізніше також зросійщення, мадяризації,
онімечення) суспільних верхів. Мовно ближче не конче є інформаційно,
отже, і стратегічно кращим, коли йдеться про перспективи народу.
Мовно-інформаційна деколонізація і, відповідно, реукраїнізація
України, перехід з російської, квазіросійської мови і навіть із суржика
на українську літературну мову – справа не легка, особливо з огляду на
постійні імпульси, що йдуть із Росії, на синдром малоросійства, на
потуги російської меншини в Україні не поступатися своїми колишніми
імперськими, зокрема мовними, привілеями, на деформовану
національну свідомість українців, інерційність їхньої комунікативної
поведінки, психоповедінкові стереотипи тощо.
Хоч дивно, але глобалізація відкриває перед Україною певні
можливості для її національного відродження, для “відмосковлення”.
Йдеться про витіснення глобалізації регіональної глобалізацією
світовою, відповідно, про перехід з обмеженого російськомовного
інформаційного простору в глобальний англомовний простір. Мається
на увазі широке застосування англійської мови в тих сферах, де в добу
бездержавності вимушено вживалася російська (німецька, польська,
угорська, румунська) мова, – у міждержавних взаєминах, у науці,
інформації, туризмі тощо.
Англійська – найінформативніша мова сучасності, мова глобалізації
– за останніх 50 років, істотно потіснивши своїх конкуренток, фактично
1
“Сьогочасна наука історії і ми” // Бюлетень Товариства українських інженерів. –
1978. – Ч. 1 – 2. – С. 17.
2
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови: Генеза, проблеми,
перспективи. Історична місія. – К.: Наша наука і культура, 1999. – С. 33.
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стала єдиною світовою мовою. Прогнозується посилення її ролі як
світової і в ХХІ ст. Ця мова не надто загрожує українській, оскільки з
нею конкурують, точніше, захищаються від неї практично всі мови
світу. Цією мовою ніколи в Україні не говорила наруга і смерть, цю
мову не накидають Україні насильно, не намагаються оголосити
державною чи офіційною, і нікому в світі не спадає на думку
“захищати” англомовне населення в різних країнах, як це настирливо
робить Росія щодо “русскоязычного населения”, переважну більшість
якого в Україні становлять, за словами літератора М. Рябчука,
“недоросіяни” і “недоукраїнці”.
Не загрожує англійська мова і нівеляцією українських
територіальних та соціальних діалектів, як це спостерігається у вигляді
їх суржикізації шляхом інтерференційного проникнення російської
мови в говіркове, просторічне, жаргонне, професійне, розмовне та інше
мовлення.
Вчені висловлюють застереження щодо перспектив мови як
найважливішого знаряддя культури. “В умовах широкого застосування
інформаційної техніки мова редукується до стандартизованих
скорочень, до наперед передбачених структур і категорій. Все, що не
вкладається в таку схему, стане жертвою технологічної селекції. Мову
очікує доля телебачення. Візуалізація, позбавлена понятійного
теоретичного осмислення, може викликати затримання творчості,
різноманітності й інтелектуальної автономії”1. Усе це, на нашу думку,
стосується якраз англійської мови в її глобальних функціях, а не
української та інших національних мов, пов’язаних з конкретним
етносом, з конкретикою його землі, його буття та поглядів на світ, отже,
й ідіоетнічною культурою. Це, до речі, вірно і щодо англійської мови в
її національних варіантах – британському, американському,
індійському, південноафриканському та ін. Бо звести все багатство світу
до однієї мови справді означало б “жалюгідне зубожіння”2.
З глобалізаційними процесами в Україні мають не тільки йти в парі,
а й випереджувати їх процеси ренаціоналізації, тобто реукраїнізації. Тут
українцям не потрібно “винаходити велосипед”: саме в такому річищі
відбувається мовний розвиток Японії, Франції, Кореї, Польщі та інших
країн світу з високим рівнем культурно-цивілізаційного розвитку. Варто
наголосити, що в цих суспільствах національна культура підтримується
як на загальнодержавному, так і на регіонально-субетнічному рівні.
Держава і суспільство піклуються не лише про національну літературну
мову, а й про місцеві діалекти, без яких літературна мова втрачає
природну основу і джерело розвитку саме в національному річищі. Це
джерело забезпечує вітальність мови, імунітет проти позбавлення її
ідіоетнічної
своєрідності.
Підтримуваній
діалектами
1
Зелізний А. Елементи загальної методології в термінологічній праці // Науковотехнічне слово. – 1995. – № 1. – С. 48.
2
Bachleitner G. Sprachpatriotismus: Zur Semantik und Pragmatik neuer Fremdwörter // Die
politische Meinung. – 1987. – Juli/Aug. – S. 22.
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загальнонаціональній мові не так загрожує глобалізаційне розмивання,
англізація чи, точніше, американізація.
У світлі сказаного стає зрозумілою потреба підтримування
бойківського, поліського, гуцульського, степового та інших варіантів
української культури й говорів, в аурі яких ця культура створена і
продовжує існувати. Скажімо, у бойківському діалекті –
найархаїчнішому територіальному різновиді української мови –
збереглося чимало прикмет не лише руської (давньоукраїнської), а й
праслов’янської мови. Це має засадничо важливе значення для відчуття
соборності та “історичної ідентичності” (Поль Рікер) українців, а отже, і
для нашої національної екзистенції та нашого національного
самоусвідомлення. Адже що більша закоріненість у минулому, то важче
вибити етнос із колії, прокладеної предками (О.Потебня), збити його на
манівці асиміляції чи глобалізційного всезмішування.
Глобалізація – об’єктивний і неуникненний процес розвитку
людства. Вона кидає виклик існуванню нинішніх націй і народностей.
Як завше в подібних обставинах, одні етноси приймуть цей виклик і
знайдуть на нього гідну відповідь, вийшовши із ситуації переможно –
життєздатнішими і сильнішими, інші ж виявляться неспроможними не
те, що скористатися цим процесом, а й чинити йому спротив – і
зникнуть з кону історії. Такий закон розвитку людських спільнот.
“Мають право жити ті нації, які хочуть жити”, – писав Микола
Міхновський. А хотіти жити означає, серед іншого, гармонійно
поєднувати культуру і цивілізацію, національне і вселюдське, закритість
і відкритість, спадковість і змінність, красу і силу1. Йдеться також про
два крила, на які має спиратися нація, – своє і чуже, національне і
вселюдське. Якщо мають рацію футуристи, що із тих понад 5,5 тисяч
мов, які, за даними ЮНЕСКО, існують у світі сьогодні, до кінця ХХІ ст.
залишиться 350 – 400, то це означає, що переважній більшості нинішніх
етносів доведеться перейти зі свого на чуже, іншими словами,
відмовитися від самих себе.
Аби українці не опинилися серед зниклих етносів, вони мають
використовувати надбання інших народів, пристосовуючи його до свого
культурно-історичного досвіду і національних потреб, та ще більшою
мірою зберігати і примножувати своє, робити свій внесок у культурноцивілізаційну скарбницю світу. Своїм, українським, є не лише спільне
етнічне, загальнонаціональне, а й субетнічне, регіональне, яке посилює
закоріненість етносу в землі, що його породила і живить фізично й
духовно. “Укорінення – це, можливо, найважливіша та найменш
визнана потреба людської душі, одна з тих, які найважче визначити.
Людина має коріння через реальну, активну, природну участь в
існуванні спільноти, яка зберігає живими певні скарби минулого і певні
передчуття майбутнього. Ця участь природна, тобто вона зумовлена
автоматично місцем, народженням, професією, оточенням. Кожна
1
Докл. див.: Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – Дрогобич:
Відродження, 1997. – С. 263.
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людина відчуває потребу множинності коренів” . Додамо до цього, що
одним із виявів множинності укорінення є належність до субетносу – з
його субетнічно-регіональною культурою, цивілізацією, говором.
Вірність субетнічним вартостям дає можливість не лише встояти перед
тиском глобалізації, а й використати її позитиви для процвітання нації,
яка хоче бути не тільки ситою, а й вічною.
Усе це мала б усвідомлювати національна еліта. Проте сьогодні в
Україні все ще посідає сильні позиції псевдоеліта, яка не закорінена ні в
етносі, ні в субетносах, тому “акумулює глобалізаційний негатив”, тому
вона не в змозі та й не відчуває потреби консолідувати українське
суспільство, вивести країну на шлях мобільного і стійкого
цивілізаційно-культурного розвитку і водночас зберегти та примножити
національну – українську – своєрідність і неповторність, без якої
глобалізація – це шлях до сірого, одноманітно-ситого буття,
орієнтованого на задоволення потреб нижче діафрагми. Бо глобалізація,
можливо, здатна створити, говорячи словами Тейяра де Шардена,
“благополучне існування”, але вона не спроможна забезпечити “велике
існування”, врятувати мислячу землю від taedium vitae – “нудьги
життя”.
Глобалізоване
існування,
позбавлене
“сформованої
різноманітності” (В. Жаботинський), тобто різнобарв’я націй, втрачає
сенс, отже, і вектор у майбутнє.

Савойська С.В. (Київ)
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ
У НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
(1990 роки XX ст. – початок XXI ст.)
У статті досліджується досвід організації впровадження
української мови як державної у навчально-виховний процес вищих
навчальних закладів України на виконання Закону “Про мови в
Українській РСР” та директивних рішень, зокрема Міносвіти України.
Автор вважає, що на початку 90–их років ХХ ст. організаційні заходи
відіграли позитивну роль, але не були послідовно реалізовані через
відсутність належної демократичної мовної політики з боку держави
і пасивності освітянського керівництва.
Організаційні принципи впровадження у навчально-виховний процес
української мови як державної у досліджуваний період формувалися на
сучасній законодавчій базі, передусім Конституції України, ст. 10 якої
проголошує: “Державною мовою в Україні є українська мова.
1

Weil S. Enrasinement. – Paris: Gallimard, 1990. – P. 61.
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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 України гарантується Конституцією України та
визначається законом”1.
Положення про впровадження української мови як державної у сфері
освіти конкретизується відповідними законами: “Про освіту”, “Про
наукову і науково-технічну діяльність” та ін. Зокрема, ст. 5 Закону
України “Про вищу освіту” проголошує: ”Мова (мови) навчання у
вищих навчальних закладах визначаються відповідно до Конституції
України та Закону України про мови”2.
Окремі важливі аспекти досліджуваної проблеми вже знайшли
висвітлення у працях істориків, політологів, лінгвістів та інших вчених
соціально-гуманітарного профілю. Так, загальним процесам мовної
політики в Україні присвячено праці І.Ф.Кураса, Л.Т.Масенко,
А.Погрібного та ін.3
Однак процеси, які відбуваються у сфері впровадження української
мови в навчально-виховний процес, зокрема у вищій школі, ще не стали
об’єктом достатнього наукового вивчення, за винятком окремих
локальних розвідок.
Розробка й реалізація організаційних принципів впровадження
української мови як державної у сфері освіти, у вищій школі зокрема,
практично вперше в історії України розпочалися на виконання Закону
“Про мови в Українській РСР”, який набув чинності з 1 січня 1990 р.
Організаційні заходи в цьому напрямку було конкретизовано
Постановою Ради Міністрів Української РСР від 12 лютого 1991 р. «Про
Державну програму розвитку української мови та інших національних
мов в Українській РСР на період до 2000 року», а також змінами до неї,
внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 17.10.96 р.,
розпорядженням Кабінету Міністрів від 15.11.96 р. та іншими
директивними документами.
Слід віддати належне вказаній Програмі Ради Міністрів 1991 року,
яка, власне, і зробила перші організаційні кроки до всебічного розвитку
і функціонування української мови як державної. Програма,
підкреслюючи роль мови як впливового чинника повнокровного
розвитку духовних творчих сил українського народу, гарантування його
“суверенної національно-державної майбутності”, конкретизувала
строки запровадження статей Закону УРСР про мови в окремих регіонах
1

Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К., 2001. – С. 228.
Україна. Закони. Нове законодавство України. – К.: Махаон, 2003. – С. 165.
Курас І.Ф. Мовна політика: здобутки і проблеми // Курас І.Ф. Етнополітологія.
Перші кроки становлення. – К., 2004. – С. 409, 486; Масенко Л.Т. Мова і політика. – К.,
1999. – 100 с.; Погрібний А. Світовий мовний досвід та українські реалії. – К., 2003. – 72 с.
2
3
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України й націлювала державні та громадські органи, підприємства,
установи й організації на здійснення організаційних, кадрових,
матеріально-технічних і фінансових передумов для реалізації положень
Закону, ставила завдання зробити рішучі кроки для задоволення мовнокультурних потреб у навчанні підростаючого покоління.
Перед Міносвітою УРСР, Мінвузом УРСР, Академією наук УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами
протягом 1991 – 2000 рр. ставилося завдання розробити й затвердити
вже в 1991 р. концепції національної середньої загальноосвітньої
школи, професійно-технічної та вищої освіти в Українській РСР,
перебудувати навчально-виховний процес на основі глибокого
оволодіння дітьми та юнацтвом українською мовою.
Що стосується конкретної реалізації положень Закону “Про мови в
Українській РСР” у вищій школі, Програма передбачала розробку й
затвердження в 1991 р. Комплексного плану з календаризованим
графіком переведення вищих закладів на викладання українською
мовою і до 1996 р. в основному затвердити цю роботу в університетах,
педагогічних і сільськогосподарських інститутах, вузах культури та
мистецтва. Зокрема, 35 стаття передбачала розгортання роботи щодо
написання оригінальних і перекладу українською мовою російських та
іншомовних підручників із різних галузей науки, техніки, народного
господарства, необхідних для підготовки фахівців у вищій школі.
Важливе місце в Програмі відводилося проблемі здійснення комплексу
заходів для забезпечення кваліфікованими фахівцями української мови
та літератури всіх навчально-виховних закладів. З цією метою
передбачалося
організувати
при
Вінницькому,
Луганському,
Київському, Кіровоградському, Миколаївському та Харківському
педагогічних інститутах спеціальну перепідготовку вчителів, а також
створити у вузах, а в разі потреби й у наукових закладах кафедри та
лабораторії, які б забезпечували викладання української мови, історії та
культури, а також розробку необхідних для цього методичних і
наукових матеріалів, зокрема, навчальних програм і підручників,
наочно-методичних посібників для освітніх закладів усіх типів, зокрема
вузів.
Реалізація
Програми
супроводжувалася
об’єктивними
і
суб’єктивними складнощами, оскільки вузівський навчально-виховний
процес був практично повністю русифікований. Так, станом на 1989 рік
кількість студентів, які навчалися українською мовою, обмежувався 7,8
відсотками, українською та російською – 15,9, тільки російською
навчалося 76,3 відсотки. Відсоток дисциплін, що викладалися у вузах
українською мовою, становив 11,3 %. На вступних іспитах твір
українською мовою писали лише 24 відсотки абітурієнтів1.
Впровадження української мови як державної у навчально-виховний
процес у вищих закладах освіти було розпочато з організаційних заходів
1
Про стан та чергові завдання впровадження Закону України «Про мови в
Українській РСР» у системі Мінвузу України. – К., 1991. – С. 20.
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Мінвузу України, за вказівкою якого в усіх вищих закладах освіти було
видано накази ректорів про впровадження Закону “Про мови в
Українській РСР”, а також розроблено програми організаційнометодичних заходів щодо переведення навчального процесу на
українську мову. Було прийнято ряд організаційних заходів, які
розглядалися на колегіях Мінвузу України, науково-практичних
конференціях, семінарах, засіданнях навчально-методичних об’єднань
та науково-методичних комісій Мінвузу України. Так, рішенням колегії
Мінвузу від 25.01.89 р. було розроблено план заходів щодо
організаційних принципів впровадження Закону України про мови в
системі Мінвузу України, що передбачав цілу низку найважливіших
заходів.
Рішенням колегії від 26.12.90 р. було затверджено програму
впровадження Закону “Про мови в Українській РСР”, яка чітко
окреслила організаційні принципи і заходи впровадження української
мови у навчальний процес вищої школи України. Наведемо основні з
них:
- зобов’язати ректорів вузів протягом 1991 – 1995 рр. створити
необхідні умови і всіляко сприяти студентам і співробітникам
навчальних закладів, а також адміністративно-керівному складу у
вивченні української мови;
- розробити у першому кварталі 1991 р. календарний графік
переведення вищих навчальних закладів на навчання українською
мовою;
- у 1991 році створити у вузах кафедри української мови, літератури
і культури та кабінети з українознавства;
- забезпечити навчальні заклади комп’ютерною технікою,
навчальними, ігровими та іншими програмними засобами з українським
алфавітом;
- розробити і видати протягом 1991–1996 рр. методичні вказівки
щодо використання нормативних документів українською мовою при
виконанні курсових та дипломних проектів;
- протягом 1990–1991 рр. надати допомогу обласним і міським
інститутам удосконалення вчителів у створенні курсів з вивчення
української мови для педагогічних працівників російськомовних
закладів, які мали перейти на українську мову викладання;
- вважати за доцільне рекомендувати протягом 1991–2000 рр.
українську мову як робочу при проведенні ВНЗ наукових, науковометодичних конференцій;
- організувати навчання викладачів протягом 1990–1995 рр. на
курсах української мови;
- у 1991 році ввести дисципліну “Українська мова” на всіх ФПК з
обов’язковим складанням іспиту або заліку;
- протягом 1992–1995 рр. розробити положення і провести атестацію
керівного складу з питань фахового знання української мови та
врахувати її результати при визначенні посадового окладу та обранні на
відповідну посаду;
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- протягом 1991–1993 рр. ввести дисципліни “Українська мова”,
“Українська література”, “Історія України” як обов’язкові для всіх вузів
України;
- у 1995 році забезпечити переведення курсів інформатики,
програмного забезпечення та навчальних програм на українську мову;
- для тих, хто не вивчав українську мову, створити умови для її
опанування протягом першого курсу із складанням відповідного заліку
чи іспиту та інші.
Організаційні заходи, які було запропоновано колегією Мінвузу,
відразу почали втілюватися в життя ВНЗ, робота яких постійно
перевірялася навчально-методичними кабінетами з вищої освіти спільно
з комісією з українознавства та вузівськими осередками “Просвіта” ім.
Т.Г. Шевченка. Результати однієї з таких перевірок було відображено в
рішенні колегії Мінвузу від 26.12.90 р., де зазначалося, що робота щодо
впровадження Закону УРСР “Про мови в Українській РСР” є однією з
найважливіших стратегічних напрямів на шляху до збагачення і
відродження національної вищої школи України, історичної та
культурної спадщини і традицій українського народу. Колегія
відзначила, що за рік після прийняття Закону УРСР “Про мови в
Українській РСР” намітились певні зрушення у вирішенні питань його
практичного впровадження, гуманізації та гуманітаризації освіти.
Колегія констатувала, що переважна більшість навчальних закладів
плідно працювала над виконанням рішень колегій Мінвузу УРСР від 25
січня та 29 березня 1989 р., у яких було поставлено завдання розширити
сфери використання української мови, розвитку історичних досліджень,
покращенню вивчення та пропаганди історії Української РСР.
Це було підтверджено проведенням соціологічного дослідження в
січні – лютому та жовтні – листопаді 1990 р., внаслідок якого було
опрацьовано 1100 анкет, що репрезентували думки близько 600
студентів і 500 викладачів Східного, Південного та Центрального
регіонів України. Дані анкет свідчили про певну готовність 2/3
викладачів та студентів викладати або навчатися українською мовою1.
Результати цих соціологічних досліджень показали, що значною мірою
вдалося подолати психологічний бар’єр у колективах викладачів і
студентів.
Організація впровадження української мови у навчально-виховний
процес у вищих навчальних закладах освіти супроводжувалася
введенням у систему освіти нових навчальних курсів з питань мови,
літератури і культури українського народу.
Процес гуманітаризації, який проводився у вузах країни, був
спрямований на формування у студентів високої професійної
компетентності, моральної зрілості, естетичної грамотності, суспільної
активності та політичної свідомості.

1
Про стан та чергові завдання впровадження Закону «Про мови в Українській РСР» у
системі Мінвузу України. – К., 1991. – С. 17.
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У цьому контексті цікавий досвід в активізації процесу гуманізації та
гуманітаризації вузівського життя, на нашу думку, здобув Вінницький
політехнічний інститут (пізніше Вінницький державний технічний
університет), у якому була створена “Українська світлиця”, функціонував
Український культурологічний клуб, організовано вивчення української
культурно-історичної традиціїі народних звичаїв, викладання проводилося
виключно українською мовою, а головне там панувала така духовна
атмосфера, що викорінювала меншовартість, виховувала український
характер, піднімала гордість за Україну, її народ, українську культуру і
державу. Подібна практика організації виховної роботи була притаманна
також Національній гірничій академії (м. Дніпропетровськ), Харківському
педагогічному університету, Київському торговельно-економічному
університету тощо1.
У 90–ті роки XX ст. почали систематично проводитися наукові,
науково–методичні конференції, семінари, присвячені організаційним
проблемам впровадження української мови, викладанню історії України,
українознавства. Серед них: ”Проблеми вивчення української мови у
нефілологічному вищому навчальному закладі” (Харківський державний
економічний університет), де розглядалися проблеми вироблення
української терміноголії, ”Граматика української мови у функціональному
висвітленні” (Полтавський державний педагогічний університет),
“Всеукраїнські історичні читання “Українська козацька держава: витоки та
шляхи історичного розвитку” (Черкаський державний університет),
“Проблеми викладання українського народознавства в сучасній школі: стан,
перспективи” (Уманський державний педагогічний університет); “Розвиток
української філології на Буковині в загальноєвропейських, культурнонаукових зв’язках XIX – XX ст.” (Чернівецький державний університет);
“Актуальні проблеми українознавства на зламі тисячоліть” (Львівський
національний університет)2.
До роботи на конференціях і семінарах активно залучалися студенти.
Так, у 1999/2000 н. р. у вищих навчальних закладах участь у конференціях
взяло понад 4226 осіб; у педагогічних – 3338, технічних – 16428;
економічних – 3459; медичних – 2015; аграрних – 339; ВНЗ культури і
мистецтв – 18; приватних ВНЗ – 1081. Студенти також брали участь у
міжнародних та всеукраїнських конференціях3.
Слід відзначити, що проведена організаційна робота в І пол. 90-их років
давала певні результати у справі впровадження української мови. Так, у
гірничо–металургійних ВНЗ середній показник в академічних групах, де
навчання здійснювалося українською мовою, дорівнював у 1995 році
28,61%; у 1996 – 28,09%; у 1997 – 24,9%; у 1998 – 31,39%; у 1999 – 35,41%;
в університетах середній показник частки академічних груп складав у 1996
– 42,58; у 1997 – 48,37%; у 1998 – 54,5%; у 1999 – 56,27%; у
машинопроладобудівних ВНЗ цей показник дорівнював у 1995 році 31,42%;
1
Про стан та чергові завдання впровадження Закону України «Про мови в УРСР» у
системі Мінвузу України. – К., 1991. – С. 177.
2
Юдіна. С. Українська мова у вищих навчальних закладах // Освіта України. – 2001. –
№ 8. – 22 лютого.
3
Див.: Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. – К.: Навч. книга, 2003. –
С. 481.
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у 1996 – 37,37%; у 1997 – 44,78%; у 1998 – 47,35%; у 1999 – 51,45%; у
будівельно – художніх вузах частка академічних груп, яка навчалася
українською мовою, дорівнювала у 1995 році 46,76%; у 1996 – 50,9%; у
1997 – 46,07%; у 1998 – 55,36%; у 1999 – 60,89%; у технологічних ВНЗ ця
частка відповідала у 1995 році 48,33%; у 1996 – 52,64%; у 1997 – 53,4%; у
1998 – 58,48%; у 1999 – 60,68%; в економічних вузах частка академічних
груп мала у 1995 році 49,58%; у 1997 – 55,68%; у 1998 – 69,3%; у 1999 –
77,12%;у політехнічних вищих навчальних закладах середній показник по
групі був у 1995 році 27,48%; у 1996 – 33,41%; у 1997 – 38,56%; у 1998 –
41,59%; у 1999 – 52,63%1.
Як бачимо, хоч і відбулися певні зрушення, а проблема все ще
залишалася на початковій стадії. Це було викликано, на нашу думку,
значною мірою тим, що, починаючи з другої половини 1994 року і до 1999
року, у вищі навчальні заклади не надходило ніяких інструктивних листів
щодо вивчення української мови. Тобто українська мова була залишена
державою на самоплив.
За іншими даними ми можемо відслідкувати частку студентів ВНЗ у
розрізі територій, які навчалися українською мовою. У 1999/2000 р.,
наприклад, у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Львівській, ІваноФранківській, Волинській областях українською мовою навчалося у
1999/2000 р. 100% студентів вищих навчальних закладів III і IV рівня
акредитації; у Київській – 99,9%; у Закарпатській – 98,7%; у Хмельницькій
– 98,6%; у Вінницькій – 98,4%; у Черкаській – 96,0%; у Чернігівській –
93,0%; у м. Києві – 92,2%; у Кіровоградській – 91,6%; у Житомирській –
91,5%; у Миколаївській – 82,4%; у Полтавській – 80,05; у Сумській – 76,2%;
у Харківській – 59,3%; в Одеській – 57,9%; у Запорізькій – 55,7%; у
Дніпропетровській – 55,2%; у Херсонській – 54,65; у Донецькій – 19,5%; у
Луганській – 14,2%; в АРК і м. Севастополі – 0%; в цілому по Україні –
69,2%2.
Отже, за наведеними даними видно, що найвищий рівень вивчення
української мови належить Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській,
Львівській, Івано-Франківській, Волинській областям, а низький рівень –
Східним областям. Зокрема, у Харківській області, де мешкають
представники 11 етносів, найбільше українців – 1 млн. 992 тис. чол. (62,8%),
росіян – 1 млн.4 тис. чол.. ( 33,2%). Не дивлячись на те, що етнічні українці
у Харківській області були більшістю населення, кількість українських
академічних груп у вищих навчальних закладах Харківщини становила у
1997 р. 23%, для порівняння, у 1992 р. було 7,7%. Ще менше їх у
Харківському державному університеті (7,65%), Харківському державному
технічному університеті радіоелектроніки (11,2%). Порівнянно з 1994 р.
було зменшено уже досягнутих результатів у Харківській інженерно –
педагогічній академії (з 65, 6 до 23,6%), Харківському державному
технічному університеті будівництва і архітектури (з 20,4 до 7,8%),
Українській юридичній академії (з 35,4 до 24,8%)3.

1

Там само. – С. 606, 592, 528, 544, 562, 576, 635.
Там само. – С. 478, 479.
Поточний архів Інституту методики вищої освіти при Міністерстві освіти і науки
України // Протокольне рішення засідання комісії Кабінету Міністрів України з питань
2
3
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Поглибленню впровадження української мови сприяли всеукраїнські
студентські олімпіади. Так, у 1994/95 р. їх було проведено 76, у яких
взяло участь 2148 студентів, з яких – 260 переможців; у 1995/96–54, у
яких взяло участь 2000 студентів, з яких –230 переможців; у 1996/97–87,
у яких взяло участь 3568 осіб, з них були переможцями 487 студентів; у
1997/98–92, де взяло участь 3874 особи, переможцями були 501 студент;
у 1998/99–104, у яких взяло участь 4060 осіб, з них переможцями були
560 осіб; у 1999/2000–116, де взяло участь 4386 студентів, з них 640
були переможцями1.
Таким чином, у вищих навчальних закладах України III і IV рівнів
акредитації протягом 90-х років XX ст. та на початку XXI cт. у сфері
освіти відбулися певні зрушення, у зв’язку з чим була досягнута певна
психологічна і мовна готовність викладачів і студентів до переходу на
державну мову навчання. Проте, активність керівних ланок більшості
вузів у цій справі не змогли задовольнити потреби суспільства у справі
національно-культурного відродження та подальшого розвитку вищої
школи України за винятком колективів Львівського, Київського
університетів, Київського та Вінницького політехнічних інститутів, які
проводили і продовжують проводити активну діяльність щодо
впровадження Закону “Про мови в УРСР”.
Належний рівень розвитку організаційного, програмно–методичного
та кадрового забезпечення підготовки студентів було створено у
Київському політехнічному інституті, Харківському політехнічному
інституті, Львівській політехніці, У Київському національному
університеті будівництва й архітектури, у Харківському авіаційному
інституті, у Харківській державній академії міського господарства, у
Полтавському державному технічному університеті ім. Ю Кондратюка,
в Одеському державному морському університеті ім. М.Є.Жуковського
тощо2.
Разом з тим ряд напрямів діяльності щодо організації впровадження
української мови у навчально-виховний процес вищих навчальних
закладів III і IV рівнів акредитації у досліджуваний період як слід не
забезпечувався. Керівництво окремих навчальних закладів не займало
активної позиції в питаннях розширення сфери функціонування
української мови. Як правило такі керівники часто посилалися на
відсутність викладачів, навчальної літератури, а також на небажання
студентів вивчати українську мову. В ряді ВНЗ не повно
використовувалися
власні
резерви
для
вирішення
питань:
перепідготовка викладачів, впровадження навчальних курсів з
української мови, історії та стимулювання цієї роботи.

координації роботи і контролю за виконанням Державної програми розвитку української
мови від 4 грудня 1996 року.
1
Національно-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. – К.: Навч. книга, 2003. –
С. 480.
2
Доповідна записка про стан практичної підготовки студентів у вищих навчальних
закладах // Інформаційний збірник Міносвіти України. – 21 листопада. – 2001. – С. 7.
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Яременко С. А. (Київ)
ЕТНОМОВНИЙ АСПЕКТ У ПОГЛЯДАХ
О. ПОТЕБНІ І В. ВЕРНАДСЬКОГО
Питання мовного розвитку етносу як окремої самостійної нації для
українців було актуальним протягом останніх століть, тому
неодноразово порушувалося Потебнею і Вернадським й розглядалось як
невід’ємна складова національного розвитку.
На початку ХХ ст. висловлював свої погляди на мовне питання як
одну
із
вагомих
складових
українського
питання
Володимир Вернадський. Вчений не міг відкрито висловити свої позиції
в пресі, тому стаття була написана не для друку, а "в шухляду", як і
"Лист до Олени Штейн" Олександра Потебні, була опублікована лише
1998 року під назвою "Украинский вопрос и русское общество" у
редакції В.Брюховецького1. У час написання статті Вернадський жив на
хуторі Ковиль-гора на Полтавщині.
Хоч В.Вернадський виховувався з дитинства в україномовному
середовищі, проживав довгий час у Полтаві та Харкові, все ж залишався
"росіянином за культурою і за всім укладом свого життя"2, проте у
багатьох працях він порушував питання мовного розвитку української
нації як вагомого чинника духовного розвитку всього народу.
Ще в юності, наголошуючи на взаємозв’язку природних і соціальних
процесів, Вернадський записав у щоденнику: "Є два корінних питання
народного життя: економічний і духовний розвиток народу"3.
Соціальний аспект окресленої проблеми вчений вивчав постійно,
починаючи з кінця 70-х років ХІХ ст., що й засвідчує його науковий
доробок. Особливе місце в його роздумах з приводу духовного
багатства будь-якої нації, а, отже, і кожної особистості, посідає
ставлення до батьківщини, до рідної мови. У зазначеній статті автор
робить проекцію на український народ, і не лише тому, що вчений стояв
біля витоків і був першим президентом Української Академії Наук.
Найвірогідніше, глибина його зацікавленості сягає родоводу, сімейних
традицій. У спогадах Вернадський зазначав, що батьки його були
киянами, в обох родинах "були живі національні традиції", батько й
мати добре знали українську мову4. Не випадково вчений, відстоюючи
проблему вільного виявлення творчих сил, закладених природою в
кожній нації, першочергово звертає увагу на мовний розвиток українців,
тому з усіх складників національної культури, особливу роль відводить
1
Вернадский В.И. Украинский вопрос и русское общество // Науковий світ. – 1998. –
№. 4. – С. 8-12.
2
Там само. – С. 8.
3
Там само.
4
Там само.
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мовному питанню. У статті вчений зосереджує увагу на статусі
української мови і Наддніпрянщини, і в Галичині.
Простежуючи історію української нації, Вернадський наголошує, що
суть українського питання протягом кількох століть зводилась до того,
щоб перетворити український народ в "простой этнографический
материал для усиления господствующей народности"1. Варто звернути
увагу на оцінний вислів "этнографический материал", який
використовував і Олександр Потебня, який теж, підкреслюючи
недієздатність української нації, зазначав: "Этнографический
материал, а не нация!" (курсив автора. – С.Я.), що констатує
Д.Н.Овсянико-Куликовський у статті "Потебня в последние годы своей
жизни о перспективах украинского языка"2. З одного оцінного засновку
Потебня і Вернадський робили кардинально різні висновки.
Мовознавець, як відомо, великої ваги надавав національному укладу
життя, національно-культурному розвиткові кожного народу. Тому, як
підкреслює Д.Н.Овсянико-Куликовський, він завжди доводив думку, що
"утрата тою или другою, даже самою маленькою, народностью своего
национального облика и своего языка есть ущерб для всего
человечества…"3 Будь-яке насилля над нацією Потебня вважав
злочином, а денаціоналізацію – "великим бедствием, неразлучным с
умственным и моральным упадком"4. У зв’язку з тим, що українська
нація, на думку вченого, не виявляла спротиву російщенню, як це
робили свого часу чехи й словаки, протистоявши германізації, українці
перетворились на "этнографический материал", которым только наука
спешит воспользоваться, пока он еще не исчез"5. Тогочасною
соціокультурною ситуацією були зумовлені висловлені думки Потебні.
Стаття Вернадського написана пізніше (її датує В.Брюховецький
початком ХХ ст.6), і це, безумовно, визначило інші, відмінні від думок
Потебні, погляди вченого. Академік підкреслював, що в ХІХ ст.
українська (малоросійська) народність вже була виокремлена "в
определённо очерченую етнографическую индивидуальность с
национальним сознанием" (підкреслення наше. – С.Я.), тому всі спроби
панівних державних націй перетворити українців на "этнографический
материал" залишаться, на його думку, безрезультатними. Вчений
підкреслює, що протягом ХVІІ-ХVІІІ ст. відносини між Росією та
Україною зводилися до поглинання другої, що виступала в ролі
"инородного политического тела" в складі Росії. При цьому поступово
знищувалися основи місцевого культурного життя, переслідувались
1
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рідномовна
школа,
свобода
книгодрукування,
нівелювалися
етнографічні відмінності. Запровадження в Україні нової соціальноекономічної структури, перетворювало українців на "живой инвентарь
государственного хозяйства". Нація втрачала при цьому значення
активної сили в національно-культурному житті. Хоча, на думку
вченого, процес розпаду політичної єдності України не проходив без
протестів з боку свідомих елементів українського населення, все ж на
початок ХІХ ст. Україна як політичний організм із самостійним
внутрішнім життям перестала існувати, і була, за висловом Петра І,
"прибрана до рук" Росією. Проте культурно-етнічний розвиток не
припинявся.
Національне життя отримувало нові форми,
пристосовувалось до нових умов. Завдяки зверненню українських
письменників до живої народної мови, яку ніхто не міг заборонити,
набула розвитку оновлена українська література, яка пізніше стала, на
думку академіка, могутнім фактором національно-мовних зрушень1.
Вернадський вважає, що саме на середину ХІХ ст. припадає період
українського відродження в дещо нових формах. Українська нація
починає відстоювати свої права на "свободное культивирование
народного языка" у сфері шкільної освіти та літератури. Думки про
національно-політичну автономію належали до більш віддалених
постулатів. Російський уряд сприйняв це як піднесення української
національної самосвідомості, розпочавши низку репресивних заходів, і,
передусім, щодо мовного самовираження. Офіційно обмежили
вживання друкованих видань українською мовою, посилися утиски
щодо українського слова в театрі, почали переслідувати українську
мову в освіті, – тобто, як підкреслив Вернадський, переслідувалось
"всякое оказательство украинскому национальному самосознанию"2. З
найбільшою жорстокістю, як вважає вчений, переслідувались
національні тенденції в церковно-релігійній та шкільній літературі,
тобто там, де українська інтелігенція бачила найбільш прямий шлях до
мовно-культурного відродження.
Період боротьби царської Росії з українським національно-мовним
самоусвідомленням тривав біля 50-ти років і закінчився у 1905 році,
коли панівні кола Росії пішли назустріч українському народові в його
"наиболее настоятельних нуждах", тобто, коли мовне питання частково
вирішилось. На думку Вернадського, сприятливі умови були
забезпечені тим, що в Першій і Другій Державних Думах вже були
представники від українців, які поступово доводили та обґрунтовували
необхідність націоналізації середньої та вищої освіти в Україні.
У статті вчений показав, що мовно-національне самоусвідомлення
українців у Росії та Галичині й Буковині йшло різними шляхами й у
різний час. Зокрема, у зв’язку з черговими утисками в Росії літературні
та громадські сили перебиралися до Галичини, де брали участь у
1
Вернадский В.И. Украинский вопрос и русское общество // Науковий світ. – 1998. –
№. 4. – С. 9.
2
Там само.

169

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

місцевій національно-культурній роботі. Як наслідок – Галичина стала
"П’ємонтом" українського національного відродження. Широкий
розвиток українського красного письменства, успіхи української науки
в Галичині, культурне та економічне піднесення населення як наочний
доказ плідності націоналізації народної освіти – все це, на думку
вченого, не вплинуло на "общественное равнодушие" Росії до
вирішення мовного питання у підросійській Україні1. Лише "Записка…"
Академії Наук у 1905 році стала виявом позитивного ставлення уряду
до українського питання. Вернадський підкреслює, що серед панівних
кіл Росії ще залишалися "елементи", які свідомо підтримували
антиукраїнську політику уряду, тому гальмували будь-якими
адміністративними засобами розв’язання мовного питання у сфері
педагогіки, філології та культури. Саме з такого середовища, на думку
вченого, з’являлися "провозвестники великорусского империализма",
які визнавали право творити культуру тільки за великим націями і на
цій підставі прирікали культуру і мову українського народу на
"растворение в великорусском море"2.
Ворожість офіційної націоналістичної Росії до українського питання
привернула увагу німецьких політиків, для яких це було сприятливим
фактом у можливій боротьбі проти Росії. Вернадський вважає, що саме
цей акт спонукав російський уряд і суспільство вирішити мовне питання
відповідно до принципів загальнолюдської справедливості та
"настоятельных нужд" українського народу3. Цей факт озлобив
антиукраїнські "елементи" в уряді, тому пізніше знову почався шквал
репресій щодо мови.
На прикладі Східної Галичини Вернадський пророкує, що
руйнування української культури задля російської єдності не матиме
позитивних наслідків для Росії. Небезпека для Росії, як вважає
Вернадський, не в українському русі як такому, а в упередженому
трактуванні його як шкідливого явища в російському національному
організмі. Вчений доводить, що за відмови від традиційної політики
найширший розвиток української культури цілком сумісний з
державною єдністю Росії, навіть при відповідних прагненням українців
реформах внутрішнього ладу4. Голос української інтелігенції через
укорінені упередження проти українського руху не може бути
переконливим для уряду, тоді як авторитети російської науки своїм
впливом могли б якщо не остаточно розв’язати українське питання, то
хоча б зрушити його з "мертвой точки и приблизить разрешение этого
векового, тяжелого государственного недоразумения"5. Вчений
підкреслює, що йдеться про охорону інтересів "самой подлинной

1
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культуры, способной проникнуть в народные массы гораздо глубже и
шире, чем общерусская культура"1.
Для якомога швидшого розв’язання мовного питання як одного із
чинників розвитку українського питання вчений накреслив програму
практичних заходів у сфері публіцистики:
1. Російським вченим виробити правильний погляд на українське
питання у спеціальних виданнях.
2. Сприяти найшвидшому розв’язанню мовного питання в шкільній
освіті, висвітлюючи роль рідної мови у народній школі й
запроваджуючи заходи звільнення української мови від будь-яких
обмежень.
3. Сприяти введенню спеціальних дисциплін з українознавства у
вищій школі й відповідних предметів у середній.
4. Сприяти скасуванню будь-яких обмежень, встановлених для
українців у сфері літератури, преси і культурної роботи.
5. У загальноросійських і українських інтересах виступати проти
можливої віддачі українського населення Буковини і Галичини під
владу Румунії й Польщі2.
Отже, погляди В.Вернадського на українське питання, на становище
української національної культури, освіти в кінці ХІХ на початку ХХ ст.
закономірно відбивають зв’язок між станом і статусом української мови
й соціально-економічним та духовним розвитком української нації. В
конденсованій формі вчений виклав свою програму бачення
позитивного розв’язання мовного питання, поставивши проблему
національно-мовного самоусвідомлення українців в залежність від
демократичних поглядів представників панівної російської культури.
Передбачення вченого, як показала подальша історія розвитку
українсько-російських мовно-культурних зв’язків, підтвердилися
багатьма фактами шовіністичної політики російського уряду.

1
2
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УКРАЇНА – ХУДОЖНЯ
СЛОВЕСНІСТЬ, ЛІТЕРАТУРА

Гончаренко О.М. (Київ)
КОЗАЦЬКІ КАЗКИ НАДДНІПРЯНЩИНИ:
СВОЄРІДНІСТЬ ПОЕТИКИ
У статті вперше розглянуто художньо-образну структуру
козацьких казок Наддніпрянщини. Визначено їх поетичні засоби та
сюжетно-тематичні особливості функціонування.
Відомо,
що
історико-географічний
регіон
України
–
Наддніпрянщина (наз. ще «Подніпров’я», «Придніпров’я») пов'язаний із
становленням української козаччини, яка сприяла культурному
відродженню української нації, визначила її морально-етичні, естетичні
пріоритети в світі, вказала подальший шлях розвитку у цивілізаційному
процесі. Пронизавши всі сфери українського життя, козаччина справила
величезний вплив на формування специфічних рис традиційної
побутової культури, у якій зафіксована мораль, етика, звичаєве право,
вірування нашого народу. У цьому плані значний інтерес становлять
казки про козаків, що зафіксовані українськими та зарубіжними
фольклористами у ХІХ – ХХ ст.
І хоча пам’ятки української казкової прози привертали увагу
багатьох дослідників (І. Срезневського, М. Костомарова, П. Куліша,
І. Рудченка, П. Чубинського, М. Драгоманова, О. Котляревського,
В. Гнатюка, І. Франка, О. Потебні, М. Грушевського, А. Кримського,
І. Березовського, В. Проппа, Л. Дунаєвської, О. Бріциної, Г. Довженок),
але ще залишається чимало нез’ясованих аспектів. Серед яких –
проблема вивчення художньо-образної структури козацьких казок, що
генетично пов'язані з етнографічною територією Наддніпрянщини. Ця
проблема заслуговує спеціального дослідження, і є метою нашої
публікації.
Козацькі казки Наддніпрянщини займають вагоме місце в історії
українського казкознавства. Так, І.Котляревський, М.Максимович,
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І.Срезневський, П.Куліш, О.Бодянський та інші започаткували
записування та літературне опрацювання козацьких казок краю. У 60-х
роках з’являються поодинокі публікації у виданнях: І. Рудченка
«Народні південно-руські казки» (К., 1869); М.Драгоманова
«Малоруські народні перекази і оповідання» (К., 1876) та «Політичні
пісні українського народу ХVIII – XIX ст. з увагами М.Драгоманова»
(Женева, 1885. – Ч. 1. – Розд. ІІ); Б.Грінченка «Етнографічні матеріали,
зібрані у Чернігівській та сусідній з нею губерніях» (Чернігів, 1887. –
В. 2. – Т. 1) та «Із вуст народу. Малоруські оповідання, казки та інш.»
(Чернігів, 1900); І.Манжури «Казки, прислів’я і таке інше, записані в
Катеринославській та Харківській губерніях І.І.Манжурою» та
«Малоруські казки, прислів’я і повір’я, записані І.Манжурою» (Харків,
1894).
Окремо слід відзначити працю О.Афанасьєва-Чужбинського
«Поїздка в Південну Росію» (Спб., 1861. – Ч. 1). У роботі дослідник
розкрив особливий зміст козацьких казок та легенд, які почув під час
подорожі по Дніпру. «Казки малоросійські мають свій особливий
характер, хоча остаточно схожі на казки не тільки слов’янських племен,
а й інших народів. Легенди дуже цікаві, і загалом мало представлено
варіантів, які знаходяться одне від іншого на значній відстані. Головні
герої казок – відьми, вовкулаки, русалки. Казки про розбійників: Мамая,
Гаркушу, Копитька, Рябчика носять характер пізнішої форми і належать
до минулого століття»1. О.Афанасьєв-Чужбинський детально записував
казки в селах, серед яких були і козацькі. При цьому він зазначав, що
«праці мої увінчалися успіхом, і я володію уже декількома чудовими
екземплярами. З часом збираюсь видати моє зібрання»2. Дослідник
здійснив опублікування казок, але виявити їх в Україні не вдалося.
Публікації козацьких казок з’являються у польських виданнях
О. Кольберга, С. Рокосовської. Та чи не найбільшого резонансу набула
збірка «Козацькі казки та народні оповіді» (Лондон, 1894) англійського
історика, фольклориста Роберта Нізбета Бейна. У передмові до збірки
вчений зазначив, що він здійснив переклад 27 українських народних
казок, які становлять другий том праці П. Куліша «Записки Південної
Русі» (Спб., 1857), та збірок І.Рудченка «Народні південноросійські
казки» (К., 1869-1870), М. Драгоманова «Малоруські народні перекази і
оповідання» (К., 1876). Р-Н Бейн довів, що українські народні казки
зберегли чимало старофольклорних рис. Поряд з цим, він визнав
новизну й оригінальність козацьких сюжетів, які є шедеврами народної
творчості в оригіналі.
З кінця ХІХ ст. публікації козацьких казок набувають більш
системного характеру. Вони представлені у виданнях: П.Чубинського
«Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край»
(Спб., 1878. – Т. 2); Я. Новицького «Малоруські пісні переважно
історичні, зібрані в Катеринославській губернії в 1874-1894 роках»
1
2

Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. – Спб., 1861. – Ч. 1. – С. 31.
Там само. – С. 32.
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(Харків, 1894), «Малоруські народні легенди, повір’я і оповідання»
(Олександрівськ, 1904); М. Дикарів «Чорноморські народні казки й
анекдоти» (Етнографічний збірник НТШ, 1896. – Т. 2); П. Мартиновича
«Українські записи» (К., 1906); Д. Яворницького «Запорожжя в
залишках старовини та переказах народу» (Спб., 1888), «По слідах
запорожців» (Спб., 1898), «Український простолюд в його творчості»
(1870-1939) (Архів ІМФЕ, ф. 8. – К.2./3). Упорядники вказують, що
творцями та носіями козацьких казок є запорожці або нащадки
запорозьких козаків.
З середини ХХ ст. і донині козацькі казки Наддніпрянщини є
провідними у виданнях: Г. Сухобруз, Ю. Юзвенко «Українські народні
казки, легенди, анекдоти» (К., 1955), І. Березовського «Героїкофантастичні казки» (К., 1984); Л. Дунаєвської «Українські народні
казки» (К., 1992); Р.Лонтковської «Козак Мамарига. Українські народні
казки» (Харків; Тернопіль, 2000); О.Виженко «Легенди та казки
Хортиці» (Запоріжжя, 2000); О. Мельник, О. Степаненко «Історичний
фольклор Криворіжжя» (Кривий Ріг, 2001); О. Волосевич «Історія
України в казках та легендах» (Львів, 2004).
Уже самим фактом свого існування козацькі казки Наддніпрянщини
засвідчили, що вони, як і інші жанри козацького фольклору (козацькі
пісні, історичні пісні, думи, балади, оповіді-спогади, легенди і перекази,
прислів’я і приказки, різдвяна драма (вертеп)), є своєрідним духовним
продуктом історичного явища – козаччини. Казки про козаччину, її
легендарних героїв набували все більшого розголосу серед українського
народу. Їх оповідали нащадки запорозьких козаків своїм синам, сини
внукам, ті переймали їх і передавали своїм нащадкам. При цьому
«сталої форми казки не мали ніколи, тому оповідачі могли переказувати
їх зовсім довільно; одно пропускали, що не подобалося їм, друге
додавали. Так постало в казках багато анахронізмів»1. Про давність
походження козацьких казок свідчить хоча б той факт, що лексема
«козак», як доводить сходознавець С.Наливайко: «Ім’я Госак пісенно
зафіксоване в боспорських написах із Сіндики, історичної Кімерії,
країни сіндів – сувірів – кімерів, родичів українських сіверів (ще одна
Сіндика, інакша – Сіндська Скіфія була в низів’ях Дніпра). Датується
ім’я Госак початком ІІІ століття, тобто воно побутувало щонайменше за
дванадцять віків до постання Запорозької Січі. Термін госак та ім’я
Госак знали стародавні індійці й іранці, скіфи й слов’яни ще з початку І
тис. до н.е.»2. Тож звитяжне слово козак споріднене з індоіранським
gosak, що означає відважний, мужній, доблесний воїн-лицар. Попри все
це, козацькі казки не збереглися до наших часів у повному первісному
вигляді, бо не були закріплені на письмі. І лише незначна їх кількість
пояснюються тим, що у післякозацьку добу казка, як жанр українського
фольклору, вже майже перестала творитися. Для казкового зображення
1
Гнатюк В. Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці» //
Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук. думка, 1966. – С. 204.
2
Наливайко С. Індоарійські таємниці України. – К.: Просвіта, 2004. – С. 89.
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подій чи людей потрібне значне часове дистанціонування казкаря від
цих подій або людей. Не маємо сумніву, що в теперішніх козацьких
казках наявна давня основа, а форма залежно від історичного минулого
Наддніпрянщини з часом змінювалася і набула місцевого характеру.
Тож маємо визнати, що казки козацькі є новішого походження, бо, як
вважав Г. Гнатюк «в казках, де їх герої, приміром, п’ють горілку, чай
або каву, курять люльки, грають у карти і т.д., хоч се – відповідно пізні
винаходи»1.
Козацькі казки, що були виявлені нами на території
Наддніпрянщини, є захоплюючими розповідями про фантастичні та
героїчні події, пригоди козаків, що сприймаються і переживаються як
реальні. Особливою їх ознакою є образ козака – вільної людини, яка
боронить рідний народ, його права і свободи. Цей неперевершений
образ – ідеал козака з незламним духом волі і правди постає в центрі
зображення казок героїко-фантастичного характеру. Так, вільнолюбним
і кмітливим постає козак Мамарига у казці, записаній В. Лесевичем на
початку ХХ ст. від казкаря Радіона Чмихала з с. Денисівни Лубенського
повіту на Полтавщині. Будучи приниженим багачами і царем, козак,
який прослужив кожному по двадцять п’ять років, «не заслужив ні вола,
ні коня, ні доброго слова»2, змушений був вирушити у подорож, у
пошуках кращого життя. Поневіряючись по світу, він зустрічає на
своєму шляху побратимів – повара і чумака, що зазнали соціальноекономічних утисків. Для козака Мамариги є почесною справою
допомогти знедоленим – повару, що «ніс посуду велику, дорогу та
спіткнувся, упав, побив посуду, так на мене учорашній день поготовили
багато різок, щоб мене сікти, так я оце втік» та чумаку, який «гнав
дванадцять голів чи з рибою, чи з сіллю. Розбійники набігли та й
забрали у мене гроші та худобу мою, та з душею тільки я і убрався та от
з цим батіжком»3. Козак уособлює світ «своїх», де є «своя й правда, і
сила, і воля»4, тому й приймає їх до свого стану. І хоча процес посвяти в
козацтво детально не поданий, але окремі натяки дають змогу судити
про устрій козацького братства, його закони та розподіл ролей: «Ну,
ідуть собі, побралися за руки, коня закинув пан собі на другу руку. Ідуть
і говорять собі. – Що ти, брат козак Мамарига, і досі собі місця не
знайшов? Ось я вже вісімнадцять літ як женився і живу тут. Приїхали
додому до того пана. Уводить він його у свій дім. Увійшли,
поздравствувалися. – То, – говорить, – жона моя, я знайшов свого брата
у степу, у дорозі»5. Звичай козацького братання у казці виконує
функцію взаємовиручки. Так, коли козак не знаходить собі пристанища,
1
Гнатюк В. Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці» //
Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук. думка, 1966. – С. 204.
2
Героїко-фантастичні казки / Упор., перед., приміт. І.П.Березовського. – К.: Дніпро,
1984. – С. 63.
3
Там само. – С. 64.
4
Шевченко Т. Кобзар. – К.: Тов. «Знання України», 1992. – С. 262.
5
Героїко-фантастичні казки / Упор., перед., приміт. І.П.Березовського. – К.: Дніпро,
1984. – С. 66.
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то названі брати гостинно його зустрічають: «Тоді посадили його, давай
пить, гулять і не знають де його й діти, такі раді вже вони йому»1, ладні
віддати йому своїх жінок, коней, грошей; тобто половину від усього
нажитого. Але козак відмовляється від їхніх дарів: «Ні, дякую, брате, за
твоє слово. Слава Богу, що ти собі нажив, а я собі що наживу, то моє
буде»2, бо більш за все він цінує волю і незалежність. Його покликання
– битися за Батьківщину, оскільки для козака похід на війну є
священним обов’язком. Ось чому його життя завжди сповнене тривог і
небезпек. У поєдинку з трьома чоловіками, що «б’ються на могилі»3
козак хитрістю відвойовує коня Гувера, торбочку – волосяночку, «що
дає їсти і пити», та чоботи такі, «що поверх води ходять»4. Здобувши
помічників – добротворців: коня, торбу-дротянку, чоботи, що наділені
надприродними силами, козак вирушає у «чужу землю». У казці це
лише початок дії, він дає поштовх наступним подіям і програмує
конфлікт, який має вирішитися не смертю героя, як у козацькому епосі,
а здобуттям перемог і нагород у житті. Динамічно розгортаються
героїко-авантюрні пригоди козака Мамариги тоді, коли він переходить
на чужу землю, у світ «чужих», де панує соціальна несправедливість. В
основі побудови казкових дій козака виявлені тотемні вірування,
зокрема зв'язок з культом дубового дерева. Саме завдяки йому козак
переходить у світ «чужих». Маючи від природи фізичну і магічну силу,
козак легко долає випробування, які очікують його в чужому
середовищі. Так, козак успішно зрубує дуба, навчає ведмедя співати,
випиваючи з ним «по чарці для сміливості»5, вінчається з королівною.
Та головне для козака опанувати «чужою землею», бо земля йому додає
сили, поліпшує його військову доблесть. Ці мотиви є типологічними
універсаліями, оскільки поширені в міфології більшості народів світу.
Рішучим і наполегливим постає козак Мамарига, коли не погоджується
отримати за свої геройські вчинки у спадок лише половину царства, а
тому вимагає: «Я не хочу половини царства. У вас царство мале,
відпишіть мені усе царство, так я і согласен, а половини я не хочу»6. Не
отримавши бажаного, козак зі своєю дружиною вирушає у «своє»
царство: «Виводить козак Мамарига із конюшні свого коня Гувера, бере
жону за руку. – Прощайте, – говорить, – коли не хочете відписувати
усього царства, так я поїду у своє царство з жоною»7. Але не в чеснім
бою, а через обман зрадлива підступна дружина викрадає предмети –
помічників: «І забрала вона ті торбочки, і волосянку, і дротянку. Поніс її
кінь до батька»8. При цьому козак не лише не втрачає надії, а й вдало
виходить із ситуації, яку заподіяла йому жінка-злотворець: «Виспався
1

Там само.
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само. – С. 70.
6
Там само. – С. 71.
7
Там само. – С. 72.
8
Там само. – С. 72.
2
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козак Мамарига, устав, нема ні коня, ні жони… Пішов по камені тудисюди. Дивиться, лежать чоботи. – Е, слава Богу, ще козак Мамарига не
загине»1. Саме завдяки надзвичайним якостям диво-плодам вишневого
дерева, козаку вдається приборкати до своїх рук все «чужоземне»
царство та королівну. У казці прослідковується дохристиянський мотив
шкоди «чужим» заради користі «своїм». Тобто козак, як представник
«своїх» виходить переможцем зі світу «чужих». Він отримує свободу,
коли перемагає зло. Таким чином, казка «Козак Мамарига» носить
виразний героїко-історичний характер, оскільки має реального
прототипа – збірний образ козака, завдяки доблесті та звитязі якого
відбувається всі описувані події.
Своєрідно трактує народ процес посвяти наймита в козака в казці
«Нещасний Данило», записаній у 80 р. ХІХст. І. Манжурою на
Катеринославщині, варіанти якої відомі на Полтавщині, у записах І.
Рудченка. Нещасний Данило стає козаком не за власним бажанням, не
від заможного життя, а від того, що «де вже він не ходив, де не служив,
– все, що не заробить, так як за водою і піде. Нічого в нього нема»2. І до
кого із людей він не наймався на роботу на рік, його переслідувала зла
доля. У казці вказані причини, що спонукали Данила стати козаком.
Так, наймаючись за десятину пшениці, йому не вдається її скосити, бо
«коли це вночі набігла туча, як ударив град, вибило пшеницю»3. Не
приносить йому користі й служба у хазяїна за поганеньке лоша: «Став
він служити, стало те лоша поправлятися, така з його путня коняка
вийшла! Оце, думає, дослужу та й поїду. Коли це вночі набігли вовки і
розірвали лоша»4. Невдалою була спроба найнятися на службу за
камінь, що лежав на могилі у хазяїна, «коли це завтра йому строк, а
щось прийшло і стягло той камінь»5. Тож, нарікаючи на Бога, що не дав
кращої долі, Данило під впливом громадської думки йде на службу до
царя: «як ти такий нещасний, іди ти до царя, як він нам всім отець, то
він і тебе прийме»6. Це є свідченням того, як серед слов’ян був
поширений образ доброго царя. Оцінюючи по-справедливому роботу
Данила, цар прагнув нагородити його: «взяв насипав три бочки: одну
золота, другу вугілля, а третю піску і каже: «як угадаєш, де золото, бути
тобі царем, а як вугілля – бути тобі ковалем, а як пісок, то і справді ти
нещасний. Дам я тобі коня і зброю, і їдь ти з мого царства»7. Але
Данилові не вдається знайти кращої долі: «Ось, – каже, – золото.
Розбили – аж пісок. Ну, – каже цар, – справді ти нещасний; їдь з мого
царства, мені таких не треба. Дав йому орудіє, зброю, козацьку всю

1

Там само. – С. 72.
Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упор. Г.Сухобрус та В. Юзвенко. – К.:
Держлітвидав УРСР, 1955. – С. 167.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само. – С. 168.
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одежу, він і поїхав»1. Так, Данило переходить у стан козака і потрапляє
в потойбічний світ, де з ним і відбуваються незвичайні події, не
позбавлені конкретного історичного підґрунтя. Як визначав
Д.Яворницький: «Козаки наражались на такі страждання, про які мирні
жителі міст не мали й приблизної уяви… У відкритому, сухому,
випаленому сонцем чи пожежею степу козаки зазнавали страшних мук
від голоду і спраги, і тут часто з передсмертним стогоном їх зливалося
завивання диких вовків, які, розтерзавши тіло людини й не наївшись
ним, знов «квилили – проквиляли, – то ж вони похорони по козацькому
тілу справляли»2. Тому не дивно, що в казці подано згадки про дійсні
події голодної подорожі козака: «Іде він день, їде і другий, нема ні
йому, ні коню що їсти. Їде третій день»3. Його шлях не позбавлений
таємничих подій. Так, на шляху з’являється змія, яку він рятує від
пожежі. Її магічна сила виявляється не лише в тому, що вона
перетворюється на красиву бариню, а й у тому, що допомагає козакові
витримати всі випробування: «Веди, – каже, – коня та закусиш і
спочинеш»4. Вона виконує функцію відправника, є своєрідним
образним типом, що ставить умови козакові, виряджає його в дорогу.
Так, вона нагодувала, напоїла козака та його коня, обміняла його зброю,
коня й одежу на чарівні: «Це, – каже, – таке орудіє, що скільки б сили не
було, як махнеш, якого не достанеш, то той тільки в живих буде; а
сорочка така, що, як надінеш, тебе ніщо не возьме»5, а також вказала
шлях до перемоги: «І їдь ти до такого-то трактира, там тобі об’явлють,
що їхній цар визива богатиря, то як поїдеш до нього і женишся»6, при
цьому попередила, щоб «жінці до семи год правди не казав»7.
Динамічно розгортаються події, коли Данило здатний виконати
козацький обов’язок – відбити чужу землю, розуміючи, що сила його
вимірюється не лише чарівністю, а й козацьким побратимством: «Так, –
каже, – і так, можу я цю чужу землю одбити, дайте мені тільки двох
козаків, як що случиться, щоб звістили. Виїхав він з козаками в поле»8.
«Чужа земля» у казці – епізодичний за своїми ознаками образ, у якому
реалізуються виняткові, унікальні можливості богатиря-козака Данила:
«Чужа земля як зачала кулями кидати, як зачала кидати чисто тих
козаків покрила. Він тоді як махне своїм орудієм, яких тільки не достав,
то ті і живі остались. Одбив, ото раді йому всі, одгуляли весілля, сів він
на царство і живуть собі»9. Оскільки чужа земля є втіленням демонічної
сили, то вона «давай царівну підбивати: «Що ти пішла за такого, хто
1
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Яворницький Д. До альбома української старовини // Народна творчість та
етнографія. – 1990. – № 6. – С. 38.
3
Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упор. Г. Сухобрус та В. Юзвенко. – К.:
Держлітвидав УРСР, 1955. – С. 167.
4
Там само. – С. 168.
5
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його знає і відкіля він, а ми все ж царі, ти взнай, чим він орудує, то ми
його знищимо, а тебе заберемо»1. Довірливим і щирим постає козак,
коли виказує царівні про свою силу. Тоді царівна-зрадниця викрадає у
Данила зачаровані предмети і речі: рукавиці, чоботи, зброю та сорочку,
що в казці постають фетишами. Порушуючи заборону, Данило
потрапляє в небезпеку: «Тут його взяли посікли, порубали, склали в
мішок, поклали на коня і пустили»2. Лише диво-кінь, що є найкращим
помічником козака, виносить його назад у потойбічний світ. Як і в казці
про козака Дрімсона, записаній у кінці ХІХ ст. Д.Яворницьким на
Катеринославщині, мудрий кінь радить козаку не чіпати знайдене перо
Жар-птиці. Згодом саме кінь допомагає Дрімсону впіймати птаха,
знайти панну, стадо коней3. Як вказує Л.Дунаєвська «… походження
образу коня дослідники пов’язують не лише з його господарською
роллю, а й з релігійними уявленнями про службу в потойбічному світі,
для чого й ховали коня разом з покійниками»4. Кінь є хтонічною
істотою і має безпосередній зв'язок із царством мертвих, де зміяпомічниця рятує козака за допомогою живої та цілющої води: «зараз
взяла його, перебрала, перечистила, зложила, з одного колодязя набрала
цілющої води, а з другого живущою покропила, він і ожив»5.
Виряджаючи героя в дорогу, вона ставить перед ним умову: «Гляди, їдь
до того трактирщика, де і вперше був, та як станеш вранці вмиватися,
проси його, щоб він бив тебе цим ременем, як дужче, подовж спини. Як
тільки ти води хлюпнеш, то знову будеш у жінки, та тепер уже їй нічого
не кажи»6. У мотиві перетворення Данила в коня, вишневе дерево та
птаха селезня виявляється здатність героя отримати перемогу. Як пише
Л. Дунаєвська: «Казкові чарівники, маги-міфічні управителі стихій
генетично споріднені з жерцями, жрицями, які виконували колись
культові обряди… Поміч їхню можна одержати просто, згадавши про
них після зустрічі з ними… У більшості казок віщуни і тварини
допомагають герою тричі: на землі, на воді і на небі. У цій традиційній
казковій трикратності «світів»… відображена давня традиція
змалювання дерева життя з його триярусністю по вертикалі та
чотирикратністю по горизонталі. В цьому чітко виявляється
споконвічне прагнення людини пізнати суть всесвіту, підкорити своїй
волі не лише землю, а й небо, світовий океан»7. Козак Данило виходить
переможцем зі світу «мертвих»: «Ну, – каже, – ти мене вдруге на світ
народила!»8 Він жорстоко розправляється із жінкою-зрадницею: «свою
1

Там само.
Там само. – С. 170.
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Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К.: Вища школа, 1987. – С. 29.
5
Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упор. Г.Сухобрус та В. Юзвенко. – К.:
Держлітвидав УРСР, 1955. – С. 170.
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жінку до хвоста коневі прив’язав і розметав»1. Мотив розправи
пов'язаний з особливостями степового краю та його кочівниками. Отже,
казка «Нещасний Данило» відзначається соціальним, суспільнопатріотичним звучанням; спроектована на реальні факти з життя
знедолених українців, коли їм доводилося поповнювати ряди козацтва,
щоб захистити свою вітчизну від чужоземних загарбників.
Відомо, що за умов козацького войовничого життя жінці відводилася
роль берегині роду. Але в історії України були такі моменти, коли
доводилося саме жінкам ставати на захист рідної землі. Про це йдеться
у переказах: «Як одна жінка чотирьох турків убила», «Як жінка турка
втопила», «Як жінка дванадцять татар убила»2, а також у думі «Маруся
Богуславка»3. У казці «Про Марусю – козацьку дочку», записаній у 70-х
р. ХІХ ст. на Київщині П.Чубинським йдеться про героїню козацьких
часів, яка зі зброєю в руках стала на захист рідного краю, коли на нього
пішов цар – чужоземець. Як зазначається у казці, Маруся була єдиною
дочкою у своїх батьків: «Гарна була дівчина на все село, та й ще й
покірна – батька й матір поважала й слухала. Сватали її багато парубків,
так вона всім гарбуза давала»4. Винятковість героїні полягає в тому, що
вона здатна не лише підмінити старого, хворого батька – козака на
воєнній службі, а й пожертвувати власним життям в інтересах своєї
країни. Маруся впевнена в своїх силах, коли благає батька : «Ви
нездужаєте: справте мені козацьку одежу, купіть коня і тоді побачите,
який з мене боєць вийде – ніхто й не пізнає, що я дівчина, а не козак»5.
Ніхто не здатний зупинити її на своєму шляху: «Довго батько не хотів її
відпускати, умовляв, а мати вже й плакала та просила її не йти на війну,
– вона одно – «піду», та й годі»6. Процес посвячення Марусі у козаки
відбувається тоді, коли батько купує їй коня, козацьку одежу та шаблю.
Вона стає володаркою магічної сили, тому на полі бою «шаблею так
розмахувала, мов проворний козак, а як прийшлось до діла, то вона
краще всіх воювала»7. Образ козацької доньки не позбавлений
конкретного історичного підґрунтя. Великим щастям у родині, селі було
повернення з війни козака: «Вернулась і Маруся. Батько і мати такі раді
– не знають уже, де її посадовити; розпитують її про війну, вона
розказує»8. Перебуваючи під опікою та охороною батьків, Маруся не
втрачає надприродних здібностей. Вона здатна перевтілитися у голубку,
розуміти мову птахів, а також допомагати чоловікові, тобто витримати
всі випробування, що спіткають її на шляху до одруження. Казка фіксує
1
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Легенди та перекази / Упор. А. Л. Іоаніді. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 205-207.
3
Українські народні думи / Упор. П.Д. Родіної, М.П. Стельмаха. – К.: Вид. АН УРСР,
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погляд на шлюб, як нагороду за перехід ініціації. Як зазначав
О.Афанасьєв, подорожуючи по Дніпру: «В минулі часи ні одна дівчина
не могла вийти заміж, не довівши перш за все спритність і мужність.
Якості ці полягали в тому, що дівчина, яка досягла відповідного віку
повинна була, під вечір, одна сісти в душегубку, допливти до Сідлача і
провести на ньому ніч, до ранку. Камінь цей поблизу порога і тут вже
починається сильна швидкість води, направлена до водоспаду…
молодій дівчині багато потрібно присутності духу, щоб виконати
подібний звичай»1. Перетворення, через які довелося пройти героїні є
свідченням її мужності, сили духу та вірності. А пара голубів, які за
наказом офіцера викрадають героїню, символізують кохання та вірність
у шлюбі, що очікують її в майбутньому. Ось чому Маруся прагне лише
одного: «Якби оце я побачила свого чоловіка, нічого б не хотіла, пішла
б скрізь за ним»2. Їй у цьому допомагають чарівні помічники: перстень,
кіт, шапка-невидимка. Вони є персоніфікацією певних властивостей
вдачі козацької доньки, її прагненням підкорити все своїй волі, пізнати
суть життя. Отже, на відміну від грецької народної казки «Царівна йде
на війну»3, що має споріднений сюжет з козацькою казкою «Про
Марусю – козацьку дочку», остання фіксує відголоски козацького
укладу життя родини, коли в козацьких сім’ях дітей виховували в
пошані до батьків, а також жінок, щоб були вірними своїм чоловікам.
Козацького впливу зазнають сюжети чарівних казок, що
функціонують на території Наддніпрянщини. Так, гарний козак на
воронім коні сватає дідову дочку в «Казці про Марусю»4; саме славний
витязь на срібнім, воронім, діамантовім коні розбиває ворога у казці
«Про бідного хлопця і чарівний перстень»5; підземна баба із казки «Про
богатиря Сухобродзенка Йвана і Настасію Прекрасную» за верстатом
«військо тче»: «На сей бік кине – люлька й байрак, на той бік кине –
військо й козак»6. Про те, як мати лишає свого останнього сина в степу,
який для нього «стає рідним батьком та рідною матір’ю», перетворює
його на славного козака йдеться у казці «Три сестри»7. Як козак
суджену вибирав розповідається у казці «Морський цар»8; а про
богатирського коня, який «дим п’є, а огонь їсть», допомагає руському
царевичу набратися «козацького ума» та перемогти морське чудерство
йдеться у казці «Іван Іванович – руський царевич та морське
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Афанасьев А.С. Поездка в Южную Россию. – С.-Пб., 1861. – Ч. 1: Очерки Днепра. –
С. 74.
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Держлітвидав УРСР, 1955. – С. 224.
3
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4
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5
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О.М.Таланчук. – К.: Либідь, 1993. – С. 151-163.
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Українські народні казки / Упор. Л.Ф.Дунаєвської. – К.: Веселка, 1992. – С. 194-211.
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Там само. – С. 315-324.
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1984. – С. 219-228.
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чудерство»1. У руслі народної традиції побудована казка «Батько і три
сини», у якій батько наказав своїм синам, «щоб вони кожні Різдвяні
свята носили йому вечерю», коли він помре. З трьох синів лише
найменший, що зветься дурнем, виконує батьківський наказ: «узяв
борщу, хліба та й поніс вечеряти батькові»2. За це батько нагороджує
його богатирськими трьома кіньми: «Батько вирвав з їх по волосинці,
дав синові та й каже: «як що тобі треба буде якого коня, то ти запали з
його волосинку, він так і буде»3. Отже, батько з потойбіччя є чарівним
помічником синові, який прагне здійснити неможливе, бо «пішла чутка
по всьому царству: хто доскоче конем до царівни (а царівна сиділа у
високому теремі), зніме з неї перстень, то той візьме її за себе»4. Саме
батько сприяє щастю своєму найменшому синові. За допомогою сивого,
гнідого та вороного коней, що володіють магічною та фізичною силою,
найменший син потрапляє в потойбічний світ, у якому стає козаком.
Мотив перетворення виконує кульмінаційну роль у системі ритуальномагічних дій: «Найменший брат поліз у ліве вухо, а в праве виліз та
зробився таким козаком, що й не придумать!»5 Долаючи перешкоди,
козак здобуває перстень і одружується з царівною. У казці «Чоловік
болтанський, богатир бусурманський» з доброзичливим гумором
оповідається про те, як убогий мужичок козаком став. Вирішив він, що
може бути богатирем, бо «охопив ту ряднину, махнув по коню й убив
30 оводів, а комарів – і щоту нема»6, тож «став він тоді, дивиться і
думає: «Чого я буду поневіряться? Я тепер такий богатир, що за одним
махом 30 богатирів побиваю, а дрібної сили й щоту нема»7. Він
об’єднує навколо себе найсильніших богатирів-товаришів: Бову –
Королевича, Іллю Муромця, Яруслана Лазаровича, які «радяться, щоб
поїхати у дикі степи, там царівна така є, що хто до неї дойде, за того
вона й заміж піде»8. Підкоряючи степ, вони діють як козаки: «роблять
три курені і викидають три прапори»; в усьому слухають чоловіка
болтанського, богатиря бусурманського, бо він скеровує їх боротьбу, як
кошовий війська козацького. В найтяжчу хвилину, коли доводиться
протистояти дванадцятиглавому змієві, богатирі заявляють козакові:
«Ми своє одбули, а тепер ваша черга прийшла»9. Як невідповідність
законам реального войовничого життя козаків, постають наступні дії
казки, які викликають сміх. Так, сумні думки переповнюють мужичкакозачка: «Ну, кінець моєму лицарству!.. бо тут не викрутишся»10.
Сміючись над козаком та його конем, богатирі радять: «Візьміть у
1
Героїчний епос українського народу. Хрестоматія: Навч. посіб. / Упор. та примітки
О.М.Таланчук. – К.: Либідь, 1993. – С. 293-297.
2
Українські народні казки / Упор. Л.Ф.Дунаєвської. – К.: Веселка, 1992. – С. 304.
3
Там само. – С. 304.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само. – С. 330.
7
Там само.
8
Українські народні казки / Упор. Л.Ф.Дунаєвської. – К.: Веселка, 1992. – С. 332.
9
Там само. – С. 334.
10
Там само.
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котрого з нас коня, бо ваш ледве дише, ще й до змія не довезе»1.
Гумористично висвітлено мотив боротьби козака зі змієм: «Змій на
нього летить, аж земля двигтить, звіря в ліс ховається, а дрібне птаство
за море втікає. Мужичок собі і гадки не має, за обротьку смикає коня, а
кінь потихеньку шкандибає. Глянув змій на цього лицаря та й став і
стоїть. «Що це таке, – каже змій, – насмішка з мене? А мужичок каже:
«Еге!»2 Козак відстоює свою честь, коли перемагає змія, славу у
богатирів одіймає. При цьому він нарікає на заздрісних богатирів: «Я
змія хотів сокирою порубать, а ви не дали; нащо ви не в свою чергу в
дике поле виступали?»3 Богатирі визнають, що повелися нечемно з
козаком, тому просять вибачити їх: «Вибачте, наш славний чоловік
болтанський, богатир бусурманський, ви над нами тепер старшина:
хочте – ідіть з царівною вінчаться і царство собі забирайте, а хочете –
поїдемо ще по світах, свою силу показувать»4. Козак постає скромним,
коли визнає, що саме богатирі мають сватати царівну: «А ви, як славні
богатирі, маєте убрання багате і коней дорогих, виїжджайте до царівни
свататись, а я позаду пошкандибаю»5. Він поводиться демократично, як
йому і належить: «Під’їхав до палацу, конячку біля ганку прив’язав,
ряднину з неї зняв і під палацом її послав та й ліг собі і люлечку
курить»6. Козак має перевагу над богатирями завдяки своїм фізичним та
моральним якостям. Ось чому він постає переможцем у боротьбі за
царство, по праву одружується з царівною.
Козацькі казки героїко-історичного характеру мають сюжетнокомпозиційні особливості. Так, в експозиції повідомляється про місце
(степ) та час подій (козацький період). Зав’язка оповіді є традиційною:
виконати певне завдання (вшанувати померлого батька, зрубати дуб,
виконати військовий обов’язок, дійти до царівни, відвоювати царство).
Розвиток дії завжди залежить від головного героя-козака, який вирушає
в подорож на «чужу землю», що сприймається як потойбічний світ. На
своєму шляху він зустрічає своїх побратимів-товаришів, а також
чарівних істот, від яких отримує магічних помічників та поради на
майбутнє. Йому доводиться долати труднощі та проходити
випробування. І в цьому йому допомагають речі-помічники, що мають
чарівну силу. Це і становить основу героїчних подій, що розгортаються
у потойбіччі. Кульмінацією козацької казки є героїзм козака або
козачки, звитязі якого (якої) відбувається боротьба між добром та злом.
Як правило, козак наділений надзвичайною силою, здібностями,
винахідливістю, що і допомагають йому подолати усі випробування на
шляху до мети. Інколи козакові доводиться відстоювати свою перемогу
ще раз. Тому кульмінаційним моментом може бути смерть козака та
його оживлення живою водою. У розв’язці казки – козак перемагає
1
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ворога (чужоземця), отримує царство і наречену, з якою вони «купили
собі хату в тім селі, завелись хазяйством та й живуть і хліб жують».
Композиція базується на традиційно усталених формулах, за допомогою
яких побудована козацька казка. Складові її елементів тісно пов’язані
між собою. Так, до ініціальних формул належать хронологічні, якими
окреслюється часова ознака поданих подій, зачини на зразок: «Був собі
нещасний Данило…», «Жив-був собі мужичок убогий», «Жила собі
вдова і був у неї син»; а також топографічні, що вказують на місце події:
«В одному селі жив один козак». Своєрідним обрамленням казки є
ініціальні та фінальні формули. За своє функціональністю фінальні
формули вказують на події, описані у козацьких казках: «На том
основанії і царствує козак Мамарига»; причетність оповідача до подій,
очевидцем яких він є: «Я в нього був, а це до вас прийшов і цю казочку
розказав». Важливу роль у казці для зображення козаків відіграють
сталі елементи в середині оповіді. До них належать описові формули
персонажів та предметів. Це може бути змалювання зовнішності: «А
вона молода, ставна та з себе гарна…»; при характеристиці
фантастичних якостей предметів-помічників: «Коли це прибігає до його
три коні – такі гарні!», «Оце у нас кінь Гивер, та торба волосяна, така,
що дає їсти та пити, та чоботи такі, що поверх води ходять. Оце тільки у
нас і батьківщини». Важливе місце у казці відведено медіальним
формулам – описам дій: «Як узяв козак Мамарига ходити, ходив собі
годів десяток. Ходив і убрався собі у ліс»; «Козак Мамарига спить, а
ведмідь у дубові стримить»; «Де вже він не ходив, де не служив, – все,
що не зробить, так як за водою і піде». «Сідла його тугенько, сіда на
нього ладненько, сюди-туди обертається, козацького ума набирається».
При використанні цих формул в оповіді вживаються такі слова: тут, от
(«тут де узявся стіл», «от як плигнув, – до половини терема», «от
дивиться цар, що Данило, що не зробить, то краще того, не буде»).
Посилює динамізм оповіді триразове використання таких формул: «Іде
він день, іде і другий… Іде третій день»; а уповільнює: «Стояв він,
стояв, ждав-ждав». Чітку композиційну будову казки
надають
монологічні формули – вислови: «Я єсть, – каже, – козак Мамарига;
служив у багачів двадцять п’ять літ і не заслужив ні вола, ні коня, ні
доброго слова. І царю двадцять п’ять літ служив і не заслужив ні вола,
ні коня, ні доброго слова. Прийшов собі до дому та й пішов куди Бог
дасть»; діалогічні формули-вислови: «А що, Іване? Чи ти прийшов по
волі, чи по неволі?», «Добрий козак усе по волі ходить», «А що, Іване,
прийшов битися, чи миритися?», «Де вже миритися? Битися з тобою,
Змієм проклятим…» Ці формули тісно пов’язані з системою тропів, що
найвиразніше представлені у цьому жанрі. Так, епітети вживаються в
ролі коротких означень, мають описовий характер: чужа земля, дикі
степи, дике поле, славні богатирі, козацька зброя, вільний козак,
вороний кінь. Метафори виконують роль розгорнутих дій, вчинків
козака (напр., у казці «Батько й три сини» є образ найменшого брата,
який «поліз у ліве вухо, а в праве виліз та зробився таким козаком, що й
не придумать!»). Частими у казковій оповіді про козаків є метонімії, у
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формі якої постають кінська, ведмежа, пташина голови; волосинка,
пір’їна тощо. Інколи зустрічаються паралелізми («піду по світах, бо до в
запічку сидіть та цвіркунів слухать надокучило»), анафори та епіфори.
Гіпербола використовується лише при зображенні головних персонажів,
зокрема героя-козака. Найчастіше перебільшуються індивідуальні риси
та якості козака і його побратимів («Розмахнув він свій кулак, та як
бухнув у плечі крайнього, так три чоловіка у землю ввігнав, так вони і
вгрузли, а чотири зверху лежать»; богатирі б’ються з 6,9,12 богатирями
та рубають 6,9,12 звірів). Також перебільшуються можливості
злотворців («змій той летить, аж земля двигтить, звірі в ліс ховаються, а
дрібне птаство за море втікає»). Драматизм оповіді посилюють
гіперболічні картини, при яких застосовується прийом антитези (герой –
козак «та з коня скочив, сокиру з-за пояс витяг і махнув змія по голові –
так одна голова й покотилась, потім по другій – і друга спала»). На
долю козака впливають персоніфіковані дерева, предмети, птахи, які
антропологізуються (людських рис набуває кінь, голуби, селезень). Так,
у казці «Про Марусю – козацьку дочку» два голуби, коли викрадають
Марусю, співають: «Жила - була в діда // Дочка Марусенька, //Бурку-ку!
//Прилетіло к ній //Два голубоньки, //Бурку - ку! //Взяли її з постіллю,
//Бурку - ку! //Несуть її через море, //Бурку-ку!». Для підсилення
емоційної напруги у казках про козаків використовується ретардація
(козак «за обротьку смикає коня, а кінь потихеньку шкандибає», і це
відбувається у вирішальний момент, коли йому слід протистояти змію).
Уповільнення дії досягається через триразові повтори («…сила моя от у
цих рукавицях… Сила моя… в оних от чоботях… Сила моя… в цьому
орудію та на мені сорочка така, що мені ніщо не візьме»). Як у даному
випадку, долучається прийом градації, що підвищує емоційно-смислову
значимість оповіді, яка увиразнює психологічні ознаки героя.
Важливими елементами художньо-образної структури козацьких казок
героїчного характеру є метаморфоза, яка виконує статичну роль
(Маруся перетворюється в голубку); а метапсихоза виконує динамічну
роль (Данило перетворюється в коня, у дерево вишні, селезня). У
козацьких казках
найчастіше зустрічаються символічні числа
3,6,9,12,40 та кольори – срібний, золотий, а також елементи результату
дії заклять («Тоді я до свекра, свекрухи і до чоловіка заговорю, як оцей
перстень побачу»; магічні формули, що фіксують певні ритуали
(спалення волосинки: «Тоді сам вийшов у поле, запалив волосинку, тоді
прибігає до його сивий кінь…», або перенесення персня з руки на руку
«Найменший брат узяв у неї перстень, поцілував її та й поїхав назад…
Дурень розв’язав палець, а перстень так і осіяв хату»). Про давність
козацьких казок свідчить той факт, що в них зафіксований мотив
заборон, пов’язаних з язичницькою системою табу (у казці «Нещасний
Данило» представник потойбічного світу наказує козакові, коли він
одіб’є чужоземне царство і одружиться на царівні, «то жінці до семи год
правди не кажи»). Порушення табу у казці призводить до негативних
наслідків (зрадлива дружина викрадає у козака чарівні рукавиці, чоботи,
зброю). На рівні структури та художньо-поетичних засобів козацькі
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казки героїко-історичного характеру перегукуються із кумулятивними
казками. За законами кумуляції представлені ланцюгові зустрічі козака
з представниками потойбічного світу. Це надає казкам ритмічності,
насиченості їх діями та діалогами персонажів, підпорядкованих
стрімкому розвитку подій, у центрі яких козак. Козацькі казки героїкоісторичного характеру, ввібравши в себе елементи давніх та сучасних
їм фольклорних різновидів, представили систему козацьких
компонентів на рівні тематики, мотивів, художньо-образної структури.
Вони засвідчили наповнення їх язичницькими культовими елементами,
відлунням прадавніх вірувань, уявлень і традицій козаків, а також
представили погляди козаків на життя, мораль та взаємостосунки.
У козацьких казках, як і в казках інших східнослов’янських народів,
фантастичне начало органічно поєднується з історичним елементом,
притаманне билинам, героїчним переказам, історичним легендам. Вони
побудовані на основі традиції богатирського епосу, що інтенсивно
розвивався в період княжої доби. Так, уже у поданих вище казках діють
вимріяні, узагальнені герої козацької вольниці, що свої сили і розум
віддають боротьбі за інтереси українського народу. Вони наділені
надприродними здібностями, уособлюють тип богатиря – відважного
захисника рідної землі. І хоча народна пам'ять не зберегла їхніх імен,
фантазія народу створила багато героїв міфічних, наділивши їх силою,
красою, хоробрістю, любов’ю до України, а також надприродними
здібностями. В одну мить вони є богатирями і героями, і чаклунамихарактерниками. До найпоширеніших належить цикл казок
легендарного характеру про богатирське походження запорожців, їхню
боротьбу за волю рідної батьківщини. Так, у фантастичному оповіданні
«Походження і доля запорожців», записаного Я. Новицьким в 1894 р. у
м. Нікополі на Катеринославщині від Д.С. Биковського йдеться про те,
як руський цар платив данину чужоземцю живими людьми: «Так ото
наш цар тому неприятелеві і платив данину людьми. Було, займе, як
отару овець, та й жене. Хто, було, піде до неприятеля, то вже не
вернеться: поминай як звали»1. Але неволя і приниження не зламали
життєстверджуючого духу людей. Вони вирішили протистояти світу
«чужих», створивши власний світ – світ «своїх»: «Вийшли вони в степ,
порадились і кажуть: «Чого ми підемо до проклятого мухамеда? На
заріз! Є між нами ковалі, шевці, ткачі, гончарі, шаповали, є знахарі,
характерники. Давайте тут жить… Подались вони в ліс, у пущі,
повикопували землянки і давай жити»2. Козаків об’єднує мрія про
вільне життя, тому «люди все намножаються і намножаються в дикім
степу. Став неприятель докучать їм набігами, – і давай вони біля нього
ворожить. Скільки не пошле війська, – вони все і перерубають…
Характерники були великі!»3 Жорстокими і зажерливими постають в
1
Савур-могила. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / Упор. В.Чабаненка.
– К.: Дніпро, 1990. – С. 45.
2
Там само.
3
Там само.
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уяві людей царі-злотворці: «От супостатський цар і пише нашому: «Чом
ти людей не даєш?» Наш і відповідає: «Посилаю тобі щороку…»1 З
плином часу «стала ходить чутка, що живуть десь запорожці – таке
військо, що й не приступиш. Орудував ними кошовий-характерник»2. В
іншому оповіданні, записаному в 1894 р. Я. Новицьким йдеться про
неймовірне походження запорозьких козаків. Винятковість їх у тому,
що вони живуть у куренях, що знаходяться на дубах, і звуться
чорногорами. Надзвичайні можливості козаків захоплюють і вражають
царя. Він прагне їх підкорити, але це йому не вдається: «Явився сам цар
і викликав трьох чоловік. Прийшли. Він за пістоль, та до їх… Аж воно
не те: руки так і одібрало… Смикавсь він, смикавсь та тоді й просить:
«Ой братці, не пустуйте!»3 Козаки просять лише одного: «Добре, –
кажуть, – дай же нам вперед бомагу, щоб була нам земля обмежована і
щоб, хто за межу перескоче, – той і наш!»4 Сакральність помешкання
козаків визначається землею, що є межею між їхнім світом і світом
царя. Це є дві різні світоглядні системи, що конфліктують між собою. І
в цій боротьбі перемагають запорозькі козаки, бо сила їх не в
чаклунстві, а в тому, що вони звершують подвиги і творять чудеса в ім’я
народних інтересів. І цар «видав їм бомагу і назначив межу за сто верст
вище порогів і за сто верст нижче порогів»5. Так виникла Запорозька
Січ.
Як і належить жанру казки, реальні події реалізуються тут у формі
фантастичної вигадки. Так, в оповіданні, записаному в 1884 році
Я. Новицьким в Олександрівську Катеринославської губ. від І. Кардаша,
розповідається про магічну силу запорозьких козаків, які у вирішальній
битві, коли «орда окопалась і пале з пушок, а москалі товпляться та
падають»6 – здобувають перемогу. Вони розумніші і мудріші від царя,
про що так виразно свідчить історична реальність минулого. Ось чому
для козака немає кращої нагороди отримати від царя «свою землю», що
є святинею, яку слід постійно завойовувати: «Глянув цар, аж турок сам
себе руба, сам на себе підняв руку і пішов потоптом (самі себе
топчуть)… Глянув цар, аж нема ні одного живого турка – порубали самі
себе, а круки видовбують очі. Цар тоді і каже: «Ну, запорожці, дарую
вам цю землю, живіть, поки світ-сонця!»7 Про те, як хитрістю козаки
звоювали турецьку столицю йдеться в усному творі, записаному
Я.Новицьким у с. Краснокутівка Олександрійського повіту
Катеринославської губ. від 70 р. П. Стогнія: «Поробили козаки вози,
поклали ружжя, понаряджались самі чумаками, а отаман – купцем і
махнули»8. Динамічність розгортання сюжету відбувається за
1

Там само.
Там само.
3
Легенди та перекази / Упор. А. Л. Іоаніді. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 191.
4
Там само. – С. 192.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само.
8
Там само. – С. 193.
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допомогою формули-діалогу: «Що, – каже, – братці, продаєте в возах?
Продаємо, – кажуть, – товар дорогий: і куниці, і лисиці, і чорнії соболі.
Ну, – каже, – підождіть до ранку, я ввесь товар закуплю сам. Добре, –
кажуть»1. Героїчні вчинки козаків, їхній розум і оптимізм є запорукою
перемоги: «Полягали турки спать. Як повилазили тоді «куниці»,
«лисиці» і «чорнії соболі» з возів, як митнулись по городу, так і пішов
він димом. Турки схватились тушить, коли тут і палять, і ріжуть; вони
тоді – хода, навтіки. До сонця орда убралась к бісовій матері в
Туреччину, а козакам достався город і все добро»2. В усному творі,
записаному у 80-х р. ХІХ ст. Д. Яворницьким у с. Плахтіївка на
Катеринославщині від 108-річного діда Якова Литвина, саме рідна
земля множить сили козаків, додає їм наснаги в боротьбі проти
татарських та турецьких нападників: «На своїй землі їх ніхто не міг
узяти. Так вони, як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у
шапки понасипають та й їдуть. Хто чоботи скине, то й смерть; а хто
шапку зніме, тому голову знімуть»3. Всемогутніми і нездоланними,
наділеними надприродними якостями постають запорозькі козаки у
фольклорному творі, записаному Д. Яворницьким у 90 роках ХІХ ст. у
с. Федорівка на Катеринославщині: «От які богатирі були – земля не
держала!.. У нього, у того запорожця, сім пудів голова!.. Вони на
дванадцяти язиках уміли балакать; вони із води могли сухими виходить;
вони уміли, коли треба, і сон на людей насилать, і туман, на кого треба,
пускать, і в річки переливаться»4. Саме рідна земля і рідне оточення
допомагають запорозькому козацтву стати чаклунами-характерниками,
щоб перемогти неприятеля.
Особливий інтерес становлять казки про героїв козацької вольниці:
Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Семена Палія, Івана Мазепу. Так,
у фантастичному оповіданні, записаному в 1895 р. Д. Яворницьким у
с. Капулівка Катеринославського повіту від 63 р. Х. Добруна йдеться
про І. Сірка, який в ім’я свободи свого народу визволяє християн із
татарської неволі. Наділений рисами чудодійництва, він «…зробився
хортом і побіг до татар. Татари бачуть – хорт, та красивий такий, дуже
подобався він їм. Узяли вони його, нагодували, приручили до себе. А як
стали ті татари оддихати, то той хорт поробив їм так, що вони всі
поснули. Тоді він назад, до козаків, та знов – кувирдь! І вп’ять зробивсь
чоловіком. Кинувсь тоді з козаками на татар, усіх їх вирубав, а християн
вернув назад, на городи»5. В. Балушок пов’язує цей мотив із традицією
язичницьких «звіриних союзів»: «У прадавніх міфах індоєвропейських
народів вождь племені виступає в образі вовка або володіє здатністю
перетворюватися на вовка. Такий вождь володів чаклунськими
здібностями,
зокрема,
міг
керувати
метеорологічними
й
1
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астрономічними явищами… Подібним
чаклуном, який міг
перетворюватися на пса, і, можливо, на вовка, виступає в українському
фольклорі і відомий кошовий отаман запорожців Іван Сірко»1. Навіть
після смерті, кошовий отаман допомагає своєму народові, заповідаючи:
«Коли я вмру, то одніміть у мене праву руку і возіть її з собою сім год. І
куди ви будете повертати, там буду й я воювати. Якщо будете возити
мою руку, то ще права рука моя буде вами руководствувати»2.
В образі нездоланного богатиря, невразливого воїна постає Богдан
Хмельницький у козацьких легендах, переказах, думах, у піснях та
казках. Його походження пов’язують з образом хмелю, що є символом
життєвої енергії, сили, наполегливості: «Ото були дід і баба, мабуть, в
Суботові. Дід каже: «Бабо, в нас якась дитина в хмелю лежить». Та й
забрали. І так він виріс, цей Богдан» – йдеться в оповіданні, записаному
в 1957 р. І.І. Гурином у с. Козацьке Звенигородського району
Черкаської області від колгоспника М.С. Галагана родом з Чигирина
Черкаської області3. Козак Богдан як і богатир «ріс не по дням, а по
часах… скоро виріс, і до нього з усіх усюдин сходилися козаки, а він що
скаже, то так ті козаки і слухають його»4. Кмітливим, хоробрим і
непідкупним постає Богдан Хмельницький в усному творі
«Хмельницький і Барабаш», записаному у 1847 р. П. Кулішем у
с. Кумейки на Черкащині. Він хитрістю отримує від прихильника
польської шляхти Івана Барабаша козацькі права: «От як родилась у
Хмельницького дитина, то він кумом взяв гетьмана. Як же впоїв
гетьмана добре, тоді вийняв у його кишені хустку і перстень з руки зняв
та й посилає до Чигирина свого джуру»5. У цьому йому допомагають:
хустка, перстень, кінь та джура, за допомогою яких виманює у жінки
Барабаша ті права, що од короля. Кінцівка твору збігається з ідейнохудожнім змістом історичної пісні «Ой, не дивуйте, добрі люди, що на
Вкраїні постало». Запорозькому гетьману краще «по лугах Базалугах
потирати комарів, як ведмедів, годувати!»6, ніж бути зрадником, як
Барабаш. Хмельницький перемагає свого супротивника, бо лишається
вірним козацькій ідеї – правдою служити своєму народові. Сюжет
казки близький до сюжету думи «Хмельницький та Барабаш». Як
визначає П. Куліш «У цьому переказі помітні сліди думи, котра була
його первісною формою»7. При створенні цього фольклорного образу не
втрачається відчуття художньої міри, не розривається зв'язок з
історичним прототипом, а зберігаються самобутні риси його характеру.
Про богатирське фантастичне народження козака йдеться в
оповіданні «Семен Палій», записаному у 1847 р. П. Ревякіним від 85 р.
1
Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів; Нью-Йорк, 1998. –
С. 165.
2
Легенди та перекази / Упор. А. Л. Іоаніді. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 194.
3
Там само. – С. 208.
4
Там само.
5
Там само. – С. 209.
6
Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. – К.: Дніпро, 1994. – Т. 1. – С. 168.
7
Там само. – С. 169.
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Т. Ярового в с. Красне Васильківського повіту на Київщині. Саме зі
спаленої голови загиблого лицаря народжується Семен Безбатченко,
який, потрапивши в Великий Луг, де спалив отаманський курінь, був
прозваний козаками Палієм. З честю виконуючи наказ кошового: «іди у
свою країну і ріж усяку нехристь, бо ти єси чоловік, годний Богу»1, він
бореться за християнську віру. Як оповідається в усному творі,
записаному у 1881 р. від Марка Глухого у Тульчі Семен Палій постає в
образі богатиря. Він має вірного коня: «Я, – каже, – у неволі, і кінь мій у
неволі. Сів на коня, то він під ним так, як орел!»; володіє магічною
силою: «такий був лицар, що їздить по чужому війську, ніхто його не
бачить, а як гляне кому в вічі, то зроду не видерже»; здатний вступити в
двобій: «запорожці сидять та в карти гуляють, а Палій каже: «Здорові,
пани-молодці! Чи будем битися, чи будем миритися?»2 Він, як і богатир,
мав «півтора сажні зросту і важив дванадцять пудів. Жоден кінь його не
видержував, тому всі походи провів у колесниці… Шаблюку мав у
сажень довжиною, і важила вона пуд…»3 – йдеться у фольклорному
творі, записаному у 1939 р. І. Волошиним у с. Мотовилівка
Фастівського району Київської області від колгоспника 54 р.
М.Л. Дубчака. Як визначав Б.Путилов: «в основі своїй богатирська сила
складає єдність трьох величин: можливостей самого богатиря,
особливих якостей його коня, дивовижних рис його зброї. Чим
давніший у типологічному плані епос, тим чіткіше й повніше виступає
ця тріада, що реалізується в розгорнутих сюжетах і детальних описах»4.
Фантастично змальоване вміння Семена Палія перемагати ворога в
оповіданні, записаному в 1905 р. Д.Яворницьким у с. Каполівка
Катеринославського повіту від 73 р. І. Сукури: «Семен Палій був
запорізький лицар, великий вояка та великий знаюка. На війні його не
брала ніяка куля. Ворожі кулі, було, всю одежу йому проб’ють, а він
хоча би тобі що: стоїть, мов би то й не на нього! Витягне з одежі кулю
та й кине її геть од себе»5. Як і належить справжньому запорожцю «
дали йому три дні відпочивати, а потім наділи на нього одежу, таку, що
цар дав, нагодували, підсилили горілкою, дали доброго коня, то він як
сів на того коня, то так одразу й загув на війну»6. В уяві народу Семен
Палій – безсмертний, бо він захисник його інтересів. Про це йдеться в
усному творі, записаному в 1882 р. П. Мартиновичем у с. Шахівка на
Полтавщині від К.Пашковського: «Він живий і досі. Як місяць
народжується, той Палій молодіє, а як місяць старіє, той і він старіє»7.
Важливим композиційним прийомом у цій казці є пісні-сигнали, які
зосереджують увагу на головних епізодах казки. Вони виразно
характеризують та прославляють героя: «Семен Палій у неділю дуже
1
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рано //По Фастову гуляє, //До п’ять тисяч польського війська
//Шабелькою рубає: //В ями не ховає – //В рови викидає»1, збагачують її
етичну та естетичну систему казки.
Окремий цикл казок становлять фантастичні оповідання про Палія і
Мазепу. Їх виникнення було зумовлене історичними умовами, що
склалися в Україні першої чверті ХVІІІ ст. «Народна фантазія, – як
визначав В.В. Каллаш, – для поетичного відображення цих подій багато
взяла із готового запасу раніше створених переказів, відлила новий
зміст у традиційні усталені форми, нових кольорів вона майже не
створила. До основного, історично достовірного кістяка приростали все
нові й нові подробиці, легендарні біографії героїв, що зацікавили
народну думку, розросталися все більше й більше і перетворювались у
строкату мозаїку, у якій переплелося старе й нове, фантастичне й
реальне2. У казках Палій постає запорозьким героєм, бо «тягнув руку за
народ, а Мазепа – за панів. І повстала між ними через те велика
ворожнеча»3. Палій прагне перемогти Мазепу – представника
чужоземного царства: «Мазепа був чужоземець, він хотів усіх
сплюндрувати»4. Він, як і Палій, наділений магічними рисами: «Мазепа
і Палій обучались у лицаря лицарству. Мазепу ж лицар у хаті обучав, а
Семен Палій стояв за дверима, слухав, та лучче вивчивсь од Мазепи…
Говорить лицар: «Чи можеш ти, Мазепа, достать дванадцять в’юнів? А
Палій і отвіча під дверми: «Благослови, панотче, щоб я достав
дванадцять в’юнів, бо Мазепа, не способен достать їх: він не зна, які то
в’юни»5 – про це йдеться в оповіданні, записаному у 1882 р. Порфирієм
Мартиновичем від Кирила Пєшковського в с. Шахівки. Мазепа
виконує кульмінаційну роль у фантастичних оповіданнях, провідними
мотивами яких є: печера, у котрій сховані шапка і шабля Мазепи;
замурована жінка Марія з дитиною, бродяча душа Мотрі Кочубей, яка
оберігає скарби Мазепи6. Про те, чому в народі Мазепу прозвали
«проклятим», розповідається в усному оповіданні, записаному
І. Манжурою в Новомосковському повіті Катеринославської губернії:
«Ой як став шведський король підмовлять Мазепу, щоб той ішов Петра і
воювать, Мазепа і каже: «Як же я піднімусь на його, то він мені
хрещений батько?» (то, бач, зна, що гріх!) А ти, каже шведський король,
піди в церкву, та на царських воротах потовчи Євангеліє, – будеш тоді
проклятий, – тоді тобі не гріх. Мазепа послухався, та й потоптав
Євангеліє; за те ж тепер його і звуть проклятим»7. Якщо історичні пісні
1

Там само. – С. 219.
Каллаш В.В. Палий и Мазепа в народной поэзии // Этнографическое обозрение. –
1889. – Кн. 2. – С. 2.
3
Легенди та перекази / Упор. А. Л. Іоаніді. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 221.
4
Там само. С. 218.
5
Мартинович П. Українські записи. – К., 1906. – С. 234-239.
6
Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседней с
ней губерниях. – Чернигов, 1887. – Вип. 2. – С. 130-135.
7
Каллаш В.В. Палий и Мазепа в народной поэзии // Этнографическое обозрение. –
1889. – Кн. 2. – С. 612.
2
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складалися серед людей, «котрі знали й Палія, й Мазепу і розуміли
дійсні тодішні громадські, політичні справи, - скоріш усього серед
козацтва й, попереду на Правобічній Україні»1, то з часом пісні
замінювалися казками, легендами, у яких образ Мазепи набував не
історичного, а фантастичного образу. Так, М. Гоніцьким в
м. Коростишеві, Київської губернії була записана пісня, що має
традиційний початок казки: «Був колись у царя Петра дуже хороший
вояка, Семен Палій, і був у цього царя повірений спершу Мазепа.
Мазепа став завидовать Семену, що цар старощиро любить його. А
Мазепа був чоловік з неправдою для царя»2. Якщо провідним мотивом в
історичних піснях є зрада Палія Мазепою, то у казках про Палія і
Мазепу, що були надруковані у збірниках П. Куліша «Записки о Южной
Руси», (СПБ., 1856. – Т. 1. – С. 115-128), М. Драгоманова «Малорусские
народные предания и рассказы» (К., 1876. – С. 201-207), П. Чубинського
«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский
край,
снаряжённой
императорским
Русским
географическим
обществом» (СПБ., 1872. – Т. 1. – С. 298) – фантастично змальовується
війна зі шведами. Постать Мазепи набуває фантастичних образів: то він
постає як чарівник, то він зветься корольком, то хрещеником царя, то
перекидається собакою або літа під небо; тоді як образ Палія ввібрав і
сконцентрував у собі уявлення про богатирів та запорозьких лицарівхарактерників: він, як лицар Михайлик, кидає здалеку чудесну кульку
або стрілу в страву Мазепі; як Ілля Муромець благає Мазепу і шведів
передихнути кілька днів; або як Всеслав Полоцький із «Слова о полку
Ігоревім» перекидається собакою і бігає у табір до Мазепи; він як
Кирило Кожум’яка вбиває чарівника Мазепу, палить його і пускає попіл
по вітру. Образ Палія – ідеал народного героя, як і належить лицаревібогатиреві: він народжується із спаленої голови, має «ангельську силу»,
тому і воює чудодійно; перекидається соколом або собакою і так
розвідує у ворожому таборі; перемагає злотворців – царя і Мазепу.
Казки про Палія і Мазепу, як визначав М. Драгоманов: «мають свою
вартість і психологічну, а деякі й історичну. Вони, хоч і по-своєму, а все
таки передають спомин про пригоди того часу, котрі не вдержались в
піснях»3. Це мотиви про привезення Палія з Сибіру в Україну; про
діяння московської влади і війська в Україні після зради Мазепи. Так, у
третьому варіанті казки в збірці П. Куліша йдеться: «Так хотів цар за
Мазепу усю Гетьманщину вигубить, да ото й каже Палію, як уже
побили Мазепу: «Ну, тепер, Палію Семене, чого ти од мене хочеш? Чи
великого панства, чи злата, чи що?» – а він каже: що ж, царю, я буду
просити в тебе одну річ: подаруй мені! – «Що ж таке? Кажи» – Не
плюндруй, – каже, Гетьманщину. – Ну, каже, добре; для тебе дарую»4. У
1
Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVII-XIX ст. – Женева, 1885. –
Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 42.
2
Киевлянин. – 1866. – № 111.
3
Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVII-XIX ст. – Женева, 1885. –
Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 42.
4
Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. – К.: Дніпро, 1994. – Т. 1. – С. 128.
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другому варіанті Куліша розказано теж саме, але фантастичніше, тут
характерно передається царське самодурство й ошоломління народу
українського після зради Мазепи: «От за того – вражого Мазепенка
розгнівався дуже цар Петро на Вкраїну. Зараз шле указ, щоб рубали в
пень увесь народ. Уже й шаблі повиймали, щоб рубать. А тут усюди в
труби та в жоломийки смутно та жалібно вигравають, а по церквах
молебні правлять, щоб одвернув Господь гнів царський. Аж ось шле
Петро другий указ: велить всім голови здіймать. То вже й шаблі
поопускали, та й ще таких голів не здіймають. А тут усюди в труби та в
жоломийки смутно та жалібно вигравають, а по церквах молебні
правлять, щоб помилував Господь невинні душі. Коли ж шле Петро
третій указ: прощає ввесь народ. Тоді вже всюди скоки та музики.
Звеселився ввесь люд християнський»1. Своєрідність казок про Палія і
Мазепу в тому, що «народ ніби стоїть в стороні і дивиться на свою
історію, як на щось поза його виникненням. Душа його постійно
лишається спокійною, про що б не розказував він у своїх оповідях. Ви
не помітите пристрастей, які хвилювали так довго Малоросію. Він
навіть не зберіг почуття, котрі можна було назвати героїчними. Він
просто славить сильного, він змушений схилити голову перед будьякою бурею, яку звела його фантазія в легенді чабана про Мазепу і
Палія»2. Казки про Мазепу і Палія, як визначав М. Драгоманов: «певно,
склались після Полтавського бою й, мабуть, серед людей, котрі стояли
дальше од громадських справ і котрих тільки вразило те, що цар раптом
повернув Палія на волю, та що скоро потім шведи з Мазепою втекли з
України… Так, на в Васильківщині та Фастівщині люди, котрі
розказують казку про Палія, прибавляли, що «Мазепа за те хотів
стратити Палія, що народ звав його козацьким батьком, а що народ звав
Палія козацьким батьком і дуже любив, за те, що він обороняв народ од
панів і од усіх, хто хотів його зобидити»3. За структурними ознаками
оповіді про Палія і Мазепу належать до казок легендарного характеру.
Отже, козацькі казки легендарного характеру за героїкою та
драматизмом, системою художніх засобів та прийомів споріднені з
героїчним епосом (билинами, думами, легендами), а багатьма епічними,
сюжетно-композиційними елементами, реалістичними картинами – з
народною неказковою прозою. Традиційний прийом характеризування
козака через протиставлення зустрічається частіше у цих казках, ніж у
легенді. Згідно з українською національною традицією козацькі
богатирі наділені сакральними фізичними та психічними якостями. На
тлі цієї традиції виникали твори про героїв Запорозької Січі. Вони
поступово витісняли схематизм образу, що був характерний для казки
як жанру і набували нових соціальних рис, що сприймаються
1
Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVII-XIX ст. – Женева, 1885. –
Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 43.
2
Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. – К.: Дніпро, 1994. – Т. 1. – С. 121-122.
3
Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVII-XIX ст. – Женева, 1885. –
Ч. 1. – Розд. ІІ. – С. 42-44.
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оповідачем як достовірний факт. І хоча ці казки зберегли залишки
тотемізму (походження Палія од кобилячої голови, перетворення Сірка
в хорта, а також можливості характерників, які знають таємниці
природи, розуміють мову звірів та птахів), вони за способом
відображення дійсності визначають загальну картину козацького руху, а
за відсутністю розвиненого сюжету – наближення до легенди. Отже,
козацькі казки легендарного характеру мають проміжне становище між
героїко-фантастичними казками та оповідями – спогадами, легендами,
переказами про запорожців.
Воєнне життя примушувало козаків не лише уважно ставиться до
природи, а й пристосовуватися до її лісостепових умов. Як визначав Д.
Яворницький: «Уникаючи зустрічі з занадто численними ворогами,
козаки нерідко ховались у високій, що покривала вола з рогами чи
вершника з конем в степовій траві-тирсі й блукали в ній цілими днями і
цілими тижнями, при чому, бажаючи збити з пантелику своїх
переслідувачів, неповторно завивали вовками, брехали лисицями,
кричали пугачами, ніби справжні вовки, справжні лисиці, справжні
пугачі»1. І якщо козак намагався запанувати у світі над природою,
оволодіти силою та спритністю степового ворога, то з часом усна
народна традиція переосмислюється. Нового трактування набуває образ
козаків у «Казці про лисиць», записаній у 1947 р. Анастасією
Степаненко на Криворіжжі Дніпропетровської області. Ця казка є
витвором більш пізнього часу, бо відтворює тотемічні уявлення.
Головними героями у казці, окрім тварин, виступають козаки. Образи
лисиць, характери та ситуації, в умовах яких вони діють і розкривають
свою сутність, мають не буквальне, а переносне, алегоричне значення.
Хитрими, здатними на всілякі вигадки постають лисички, щоб отримати
більшу частину здобичі: «перевдяглись лисиці чумаками, запрягли в
сани старого вола й поїхали під вечір на козацький хутір»2. Вони є
втіленням позитивних рис та вад чумаків: «одна з них була дуже
хоробра та кмітлива, а друга боягузка та ще й лінива»3. Їм вдається
перехитрити сильніших від себе – козаків, які теж в свою чергу були
розумними і кмітливими: «Привітні господарі змикитили, що можна
чумаків надурити й дешево солі наміняти, почали вони чумакамлисичкам пропонувати різну гарну та смачну їжу. Та так до вечора й
торгувалися. Тільки як темніти стало, зійшлися на тому, що міняють
лантух солі на одну вівцю. Помінялися»4. Так, лисички-сестрички
отримали зиск від комерційної операції: «заходилися ласувати
свіжиною і їли її без міру, набиваючи черевця, доки не попадали
безсилі, проте ситі та задоволені»5. Козаки ж вважали, що надурили
1
Яворницький Д. До альбома української старовини // Народна творчість та
етнографія. – 1990. – № 6. – С. 38.
2
Історичний фольклор Криворіжжя / Упор. О. Мельник, О. Степаненко. – Кривий Ріг:
Вид-во І.В.І., 2001. – С. 164.
3
Там само.
4
Там само. – С. 165.
5
Там само.
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чумаків: «проте, прокинувшись вранці, вони були в розпачі, бо в мішках
була не сіль, а звичайний сніг, який у теплій хаті розтав, і від нього
стояли на долівці тільки великі калюжі з мокрими та пустими
лантухами по середині»1. Отже, за допомогою образів лисиць, наділених
негативними якостями, викриваються та висміюються стосунки між
чумаками та козаками, виявляється народне ставлення до зажерливості
та несправедливості. Казка характеризується високим рівнем
узагальнення, де образ кожної лисиці постає як сформований тип
чумака. Вона є алегоричного характеру. У фінальній формулі
висловлена ідея казки: «Ось так лисички-сестрички козаків перехитрили
та надурили»2. У жанровому плані ця казка, втративши міфологічні та
магічні елементи, набула повчально-виховного характеру. За тематикою
та художньою образною структурою подібна до байки.
Складовою частиною козацьких казок є казки на соціально-побутову
тематику дидактичного характеру. Особливість їх у тому, що «усі вони
зачерпнені з реального побуту і основані на нім у цілості»3. В них
відображені уявлення козаків щодо соціального, родинного укладу
життя, їх залежність від надприродних сил. Їх героями є представники
різних соціальних груп: цар, цариця, міністри, чумаки, запорожці,
шинкар, шинкарка, дяк, синод, наймит, старшина; інколи –
національностей: москаль, циган, турок та ін. Сутність образів
розкривається в конкретній дії. Так, після зруйнування Запорозької Січі
козаки подалися за Дунай. Про це йдеться в оповіданні, записаному в
1886 р. П. Мартиновичем у Константинограді на Полтавщині від К.
Коваленка. Для козаків турецька земля – «чужа земля», тому їх хвилює
питання, як не зрадити своїй землі: «Ну, що ж, хлопці? Тепер ми в чужій
землі живем і нам, хто його зна, за кого заступаться. Чи за турка, чи за
руського царя. На руського царя нам не йти, там наші дядьки, нам буде
гріх, як ми на своїх будемо йти»4. Тоді вирішили козаки протистояти
турецьким воїнам: понасипали в чоботи з пригоршню землі, і
присягнули турецькому царю за вказівкою старшого: «на чиїй землі
стою, за того і стоятиму»5. Спритними та розумними постають
запорозькі козаки в усному творі «Про запорожців та царицю
Катерину», записаному у 1886 р. П. Мартиновичем у Константинограді
на Полтавщині від К. Коваленка з с. Мартинівка Константиноградського
повіту. Цей твір побудований на діалогах. В оповіданні надзвичайне
втиснуто в систему звичаєвого права козаків і забарвлено комічно. Тому
дивує той факт, що козаки співають пісень царській дочці «Ой чук,
шкарбун драв, //Козак з дівки перстень зняв…//Коли вона зирк – нема
персня»6; шанобливо вітаються з царицею Катериною: «Будь здорова, –
1
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каже, – Катре, як корова, а обширна, як земля!»1, а вона гостинно
пригощає їх галушками: «Вона там чи скоро, чи нескоро – подали
ложки в аршин держак, щоб до рота не доніс, і печать положила, що
нельзя ж посунуть ближче»2. Але козаки проявляють кмітливість: «отак
вони посідали один проти одного, то я беру, та тобі даю, отак я вам, а ви
мені, та й понаїдались»3. Поряд з цим вони є благородними,
вихованими, культурними воїнами в іронічному оповіданні, записаному
в 1878 р. у м. Вереміївна Золотоношинського повіту Полтавської
губернії від 70 р. священика П. Тукалевського: «Коли запорожці
виходять у самих що найкращих одежах: на їх золото і серебро…
Вийшов один. Як дерне благодатну річ по латинському язику, –
міністри тільки слухають… Виходить другий. Як уриже по гречеському
язику. Виходить третій. Як учистить по німецькій річі. Міністри: «Оце
так!» Виходить четвертий. По італьянському. П’ятий – по
хранцузькому. Міністри тільки ужасаються: «що це воно робиться?
Оттакі то вони запорозькі?!»4 У казці «Як козак з царем пообідав»,
записаній в 1940 р. Анастасією Степаненко на Криворіжжі
Дніпропетровської області змальовано соціальний конфлікт між бідним
козаком
та
заможним
старшиною,
який
доповнюється
загальнолюдським фактором. Так, у козака «останній кінь, бойовий
побратим козака, вмер від ран та старості, нового купити нізащо. Чим
город орати, чим бричку тягати? Сидить козак, журиться мне свою
стару баранячу шапку в руках»5; а старшина «їде на великій гарній
бричці, в яку запряжено трьох вороних коней. Ті коні, як вітер, швидкі,
як сонце, гарні, та ще й розумні. Диво, а не коні»6. У цьому творі
відстоюється ідеал козака, але в гумористичній формі. Через свою
недолугість старшина та цар зазнають невдачі. Старшина дуже радіє з
того, що козак працюватиме на нього безкоштовно три роки, бо «де це
видано, щоб якийсь задрипаний бідний козак та із самим царем
пообідав»7; а цар забажав збагатитися за рахунок козака, у якого нібито
є золото, тому і пригощає його: «а цар усе бігав кругом нього і
пригощав, то тим, то іншим, підставляючи козаку різні страви і не
забуваючи налити йому чарку. А сам весь труситься, руки дрожать, так
йому золота хочеться»8. Козак виявляється спритнішим та кмітливішим
від недотеп. Він провчає старшину, який «неохоче віддав козакові
віжки. А коли приїхали до села, то ще й корівку – дволітку віддав»9; а
також захищає себе та свою честь перед царем: «який же я дурень, твоя
1
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величносте, коли ти сам мене за стіл усадовив, дорогим гостем називав,
це всі твої слуги чули. А крім того, який же я дурень, коли зі старшиною
поспорив на трьох вороних коней та корову-дволітку, що з тобою
сьогодні пообідаю? Ось так!»1 Про те, що запорозькі козаки діяли посправедливому, коли відстоювали інтереси бідних, йдеться у казці «Як
запорожці висватали наймита». Вони вдалися до хитрощів і «якого
хазяїна дочку та за наймита віддали»2. Як козаки перехитрили і
визволилися від смерті йдеться у казці «Козаки і Смерть». Смерть як
вічна категорія зла, за міфологічними уявленнями переслідує людину з
дня її народженням. Про це прислів’я і приказки: «Смерть по світу
ходить та й людей за собою водить», «Джума з лопатою ходить та за
собою смерть водить», «Як не ховайся, а смерть тебе знайде». У казці
Смерть зображується не як втілення демонічної сили, а крізь призму
козацького уявлення. Це сила, що може завдати шкоди. Козаки
розуміють, що від смерті не врятуєшся: «в склянку не замуруєшся, бо
пролізе й туди», ні втекти – «як не ховайся, а смерть тебе знайде», «ані
одхрестити, ані одмолитися: смерті не одперти». Більше того, вони ж
козаки! А тому: «Е, ні, брате, не подоба козакам утікати! Та й спека он
яка чортяча, не дуже – то й підбіжиш! Будем уже сидіть. Раз мати на
світ родила, раз і помирати!»3 Смерть по відношенню до козаків є
безжалісною та невблаганною лише тому, що вони вели розгульний
спосіб життя: «Оце й добре, що я вас, волоцюг, спіткала. Годі вам
гуляти та розкошувати, у шовкових жупанах ходити та мед-вино пити.
Ось я вас із світу зжену, та косою голови постинаю»4. Козаки
намагаються перехитрити смерть, позбутися її. Вони з повагою
звертаються до неї, лише з одним проханням: «Тільки дай мені,
милостива пані, перед смертю люльку покурити»5, бо люлька була не
лише знаряддям для куріння, а й предметом гордості та символом
козацької честі. Смерть змилувалася, а тому: «вийняв козак люльку та й
закурив! А тютюн добрячий, міцний, як пішов од його дух та дим, то
Смерть аж на бік одійшла… Вийняв той козак ріжка, бере понюшку, а
сам думає, як би йому призвести Смерть, щоб вона понюхала!...»6
Козаки виявляють свою перевагу над Смертю, бо вони є
передбачливими й дотепними. Надихавшись тютюну, Смерть відступає:
«як нюхнула Смерть, як закрутить їй у носі, як чхне вона-аж косу
впустила!»7 І на її питання: «І як се ти таке паскудство вживаєш?» –
козаки відповідають: «Приймаю муку цілий вік, бо так мені уже
пороблено чи наслано, – Бог його зна! Мушу терпіти!..»8 Тож
зрозумівши, якою нелегкою є доля козака, Смерть вирішує: «Коли так,
1

Там само.
Українські народні казки. – Львів: Каменяр, 1966. – С. 271-272.
3
Українські народні казки / Упор. Л.Ф.Дунаєвської. – К.: Веселка, 1992. – С. 371.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само. – С. 372.
8
Там само.
2

197

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

не буду ж я вас косою стенати! То не штука – вмерти, а от ти чхай іще
п’ятдесят літ»1. Так, козаки долають смерть, бо дух козацтва –
непереможний.
Більшість часу козаки проводили в походах, зневажливо ставилися
до осілого способу життя. У вільний час – пили та гуляли, тим самим
порушували звичаєві та моральні норми поведінки. Ось чому в народі
панувало вірування про козаків, як «неприкаяних душ». У
фантастичному оповіданні «Мара», записаному в 1879 р.
П. Мартиновичем від Созона Лукаша розповідається про козака, яким
опанував злий дух темноти, хвороби, смерті. Виконуючи обов’язки
кур’єра, козак з листом від отамана вирушив до іншого куреня: «От він
сів на коня, тай поїхав. Їде, їде степом і вже стало пізно»2. На своєму
шляху він зустрічає представника потойбічного світу: «коли приїхав,
аж дві верби стоять серед степу по обоїм бокам дороги. Між вербами
колиска і сидить у колисці дитина, хлопчик так якби літ семи, голе і
кучеряве, і колихається, і приговорює: «ко - о –лих, ко - о – лих!»3
Козакові не вдається подолати Мару: «Він набив рушницю кулею…
ізліз із коня, та прицілився та тільки «бба-х!» А воно, та дитина, кида
йому назад, у поли ту кулю: «На тобі ту кулю»4. Тікаючи від Мари,
козак потрапляє в потойбічний світ, де на нього звідусіль чатує
небезпека: «Він убіг у ту хату, – коли дивиться – у хаті труна стоїть
закрита, світло горить і нікогісінько нема в хаті! Він і став коло печі.
Коли це та труна откривається і встає з неї мертвяк»5. Образ печі
символізує звернення козака до сімейного вогнища, яке за давніми
уявленнями оберігається духами предків. Козак намагається заховатися
від переслідування, та Мара знаходить його в хатині з мерцями. Козак
протистоїть фантастично могутнім представникам потойбічного світу:
«Як зачали сходиться мертвяки в хату! Та повнісінька хата понадила їх,
так що й протовпитись не можна!»6
Слідом за мотивом погоні постає мотив пияцтва. Особливість цього
мотиву полягає в тому, що народ висміює ставлення козацтва до
горілки як соціального зла. Дивує той факт, що через невідповідність
законам реального буття, мерці сприймаються комічно: «…мертвяк,
хазяїн тієї хати, підійшов до одного мертвяка, та взяв його придавив
пальцями за ніс, так як то за кран, а в того мертвяка з тій дирки, де ніс,
як побіжить наливка, тільки дзюррр…»7 Потрапивши до товариства
мерців, козак прагне за будь-яких умов повернутися із світу «чужих».
Для цього йому потрібно виконати завдання мерців: «коли хочеш, щоб
ти живий од нас вийшов, так випий од кожного з нас по такій пригорщі
наливки; а як не вип’єш, так ми тебе тут по шматочку рознесемо, не
1
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останеться з тебе нічогісінько»1. Проте козакові нічого не лишається як
підкоритися мерцям: «а хазяїн до всіх мертвяків підходе, та од усіх усе
пив. У в очах у його темно зробилось, як ніч, а він усе п’є, усе п’є од
них»2. Через конкретну дію мерці розпізнали дух козака, бо він
знаходить спільну мову з мерцями – представниками демонічної сили і
змушує їх служити своїм інтересам. Козак повертається зі світу
«чужих», при цьому він забуває, де він був і що з ним сталось.
Родовим помешканням козаків була Запорозька Січ, де гартувалася
їхня воля, віра та сила. Про повагу до старшого покоління запорозьких
козаків, яке уміло й виважено готувало собі заміну, йдеться у «Казці
про Запорожця». Головний герой казки – син бідної вдови, яка прагне
мати собі за невістку дочку багатого хазяїна. Синові не вдається
засватати багату, бо він розуміє, що «багата не піде за мене, а з бідною
трудне життя буде»3. Одружившись з бідною, він полишає її і вирушає в
подорож, бо «стидно йому стало, що жінка дитину родитиме. Совість у
його вдарила. «Одійду од неї». Узяв собі паляницю за пазуху… бич за
плечі, – пішов собі кудись здря»4. На його шляху з’являється хутір, в
якому жив дід Запорожець. Він гостинно приймає молодого чоловіка,
наймає його на роботу при одній умові, що він холостий: «Робота тобі
не велика буде. Як тілько ти нежонатий, то будь у мене. – «Ні», – каже,
– «діду не жонатий». Побалакали з дідом, – зоставсь у діда, – живе»5.
Цей мотив зберігає згадки про козацький звичай, у якому виявляється
зіткнення між покликанням козака-воїна та його родиною. Як визначав
М. Драгоманов: «У Січі запорожці жили без жінок. Зате, що хто небудь
заведе у Січ жінку, рубали тому козакові голову. Найважливіше діло у
козаків у Січі було воювати з татарами за віру і народ християнський»6.
Та у вільні хвилини чи то в святкові дні козак згадує про свою родину:
«сів в кінці столу, згадав про жінку, задумавсь. Як заплаче сильно!...»7,
але правди дідові не говорить. Образ діда є уособленням козацької
мудрості. Він навчає його хазяйнувати: «Хазяйнуй, хлопче, як сам
знаєш… На тобі тридцять тисяч грошей, чого треба в хазяйстві купуй:
чи волів, чи плугів, – на те я тобі гроші даю; як знаєш, так і роби»8;
виховує його в дусі козацтва: «На тобі, хлопче червонця, та піди до
трахтиря погуляєш з хлопцями та з дівчатами»9. Молодий чоловік
шанобливо ставиться до діда, який за його чесність і працьовитість
прагне його нагородити – одружити і віддати в спадок своє
господарство. Але пройшовши козацьку школу, молодий чоловік через
шістнадцять років відкриває правду дідові: «Що ж, каже, діду, –
1

Там само.
Там само. – С. 193.
3
Там само. – С. 150.
4
Там само. – С. 151.
5
Там само.
6
Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків. – К.: Криниця, 1913. – С. 25.
7
Мартинович П. Українські записи. – К., 1906. – С. 152.
8
Там само. – С. 151.
9
Там само. – С. 153.
2

199

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

жонатий»1. За те, що молодий чоловік придбав дідові: «стада, гурта…
чумацтво… отари… хліборобство… дванадцять імбарів хліба надбав…
Шістдесят тисяч грошей, окроме ваших тридцяти тисяч тих, що ви мені
на хазяйство дали… Сто двадцять скирд у полі хліба»2, – запорозький
дід посвячує його в козаки. Казка фіксує давній обряд посвячення
чоловіка у воїни – так званої ініціації, яка відома серед народів
Індокитаю. Особливість її в тому, що у козацькій казці вона набуває
зовнішніх атрибутів: «А надівай лиш, хлопче, сорочку запорозьку!... Та
надівай ще штани запорозькі… Надівай і чоботи запорозькі!... Надівай і
шапку запорозьку!... Та бери запорозький і жупан!... Піди на такій то
ключці пояс висить та підпережись. Убравсь він у ту одежу. Та візьми в
такім то кутку рушниці стоять… Возьми ще й вузду, – на такім то кілку
висить. Візьми й сідло»3. Не забуває дід і про коня, який має стати
вірним товаришем козакові. Він повчає козака, як слід його відібрати у
загоні: «Дивись, хлопче: котрий кінь по загону бігатиме, та всіх коней
кусатиме, того бери, тай веди … А на тобі, хлопче оцю вузду, - іди
прямо в загін, настав оцю вузду до його, так він тобі на шию й голову
положить»… тоді узяв того коня, ударив рукою, – кінь тілько
стрепенувся!... Положив на його сідло, – чотири пістолі: з того боку
клочка і з того по два наложив, а по два йому за пояс: з того боку два й з
цього два»4. За вірну службу у діда-запорожця козак отримує
розрахунок – повну шапку червонців, а також мудрі поради: щоб
навпростець не їхав, а щоб кругом; щоб не ночував у шинкарки; «а хоть
який будеш сердитий, – і замирись, та не вдар!»5 Поради запорозького
діда приносять козакові користь. Так він рятує чумаків у лісі від
розбою; викриває зраду і вбивство шинкаря; визнає вірність своєї
дружини, а її дитину – своїм сином. І якщо козакові доводилося
відстоювати честь і свободу своєї родини, то дружині козака –
доглядати за дітьми, вести самостійно господарство. Жінці доводилось
нелегко, бо її чоловік, як йдеться у казці «...як пішов на заробітки, а я
зосталась з його матір’ю, та вже й мати год три, як померла, а його й
досі й нема. Бог його знає, чи він живий, чи ні. Сама вже хазяйную»6.
Козацька казка обрамлюється виключно українськими звичаєвими
нормами поведінки: сватання («...у нас син, а в вас дочка, – щоб до купи
звести?» – «Отто, люде добрі, в мене дочка стоїть, – де ваш син? Як шо
вона согласна, – я не можу її вдержать і спинить». Вкликнули хлопця в
хату. «Здрастуйте вам!» «Здровов, хлопче. Сідай, хлопче»… «Сідай. Не
соромсь». Сів він. Дід і каже: «Отто, дочко, дивись. Це тобі не на год і
не на два, а на ввесь вік. Якшо ти согласна за його заміж іти, то й Боже
тебе благослови». Дочка й каже: «Тату! Скілько не сидіть, а треба заміж
іти. Які самі, за таких і підемо». Найшла рушники, – подавала. Пів
1

Там само. – С. 155.
Там само.
Там само. – С. 155-156.
4
Там само. – С. 156.
5
Там само. – С. 158.
6
Там само. – С. 161.
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кварти випили, – на неділю й весілля»1); традиційні зустрічі («А на,
лиш, жінко, червонця, та піди купи горілки та ще чого, та кликни сусід
могорич поставити, щоб знали сусіди, що твій чоловік вернувсь»2) та
прощання («Вдарив хлопець три поклони і дід три поклони,
поцілувались і попрощались»3). Отже, у «Казці про Запорожця»
представлено козацьке ставлення до дружини, дітей, родини; розуміння
козацького життя.
Козацькі казки на соціально-побутову тематику мають свою
особливість. Вони відбивають різні грані повсякденного життя козаків,
зосереджують увагу на основному конфлікті, що ґрунтується на
антагонізмі представників двох протилежних груп, їхніх моральних
принципах. Персонажі їх реальні, вони живуть і діють у конкретному
просторі, хоча зустрічається персоніфікований образ Смерті. Сюжет
багато-епізодичний, з драматичним розвитком подій, зосередженням дії
на козакові, який постає переможцем. Збагачують структуру козацької
казки і посилюють колоритність її мови приказки та прислів’я: «То не
штука – вмерти»4, «За тридев’ять земель»5, «Непоганий, кажуть, той
вовк, що в порожню кошару заглянув»6. За художньо-стилістичними
ознаками вони «більше схожі на побутові оповідання, а не на справжню
казку»7. У процесі побутування козацькі казки на соціально-побутову
тематику мало змінювались, бо ввібрали в себе не лише українські, а й
загальнолюдські цінності. У них відбито світогляд козаків, їхні
морально-етичні норми, погляди, естетичні смаки.
Таким чином, упродовж століть козацькі казки складалися і
передавалися од покоління до покоління як цілісна система творчого
відображення козацьких звичаїв та побуту населення Наддніпрянщини.
Їх виникнення було обумовлено суспільно-історичним явищем, таким
як козаччина; попередніми художніми традиціями і жанрами;
своєрідністю відображення дійсності та рівнем розвитку історичного
мислення населення регіону. Стосовно жанрової специфіки козацькі
казки Наддніпрянщини складають певну художню систему, що
своєрідно поєднує риси, набуті протягом тривалого історичного
періоду, з елементами відносно новими, поява яких зумовлена
потребами й особливостями сучасного функціонування. Козацькі
сюжети та мотиви втілені у героїко-історичних казках, казках
легендарного характеру, соціально-побутових та алегоричних.
Козацькі казки героїко-історичного змісту генетично пов’язані з
пережитими уявленнями людини і формами соціального життя, з
первісним світосприйманням, про що свідчать метаморфози. Сюжет цих
казок надзвичайно динамічний, оскільки образ героя-козака подається
1

Там само. – С.150-151.
Там само. – С. 162.
Там само. – С. 158.
4
Легенди та перекази / Упор. А. Л. Іоаніді. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 372.
5
Там само. – С. 372.
6
Мартинович П. Українські записи. – К., 1906. – С. 150.
7
Там само. – С. 149.
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завжди в дії. Завдяки чудодійним предметам (шапці-невидимці,
чоботам-скороходам,
скатертині-самобранці)
козакові
вдається
здійснити подвиг.
У козацьких казках легендарного характеру відсутні чудодійні
помічники та предмети, а герой розраховує в боротьбі з ворогом лише
на свій розум, силу та вдачу. Головним атрибутом козака є зброя і
бойовий кінь. Поетична вигадка в цих казках несе в собі дивовижну
силу художнього узагальнення, що відбувається за рахунок зміщування
сюжетів і мотивів.
За часом виникнення козацькі казки на соціально-побутову тематику
пізнішого походження, оскільки в них розкрито соціальні основи образу
демократичного героя-козака та яскраво виявлені реалістичні картини
дійсності, характерні для казки-новели. За відсутністю міфологічних
персонажів, ці казки по-особливому виражають поняття козаків про
побутові умови, в яких вони перебувають. Такі казки викликають у
слухачів розмірковування про козацькі поняття та обов’язки, а також
викликають сміх та слугують для розваг.
Для козацьких казок алегоричного змісту характерні образи тварин з
найтиповішими рисами, що переходять у байкові і мають повчальний
характер. Їх композиційна структура є простою й охоплює декілька
побутових епізодів. Важливу роль при цьому виконує конфлікт –
зіткнення двох протилежних за характером і вдачею персонажів, серед
яких один обов’язково є козаком. Ці казки відзначаються пластичністю і
динамічністю образів, своєрідним місцевим характером.
Сюжетно-тематичні обрії козацьких казок Наддніпрянщини дуже
широкі. Вони охоплюють такі мотиви: право вільного вибору («Козак
Мамарига», «Як козак з царем пообідав»); звичай козакування
(«Нещасний Данило», «Про Марусю – козацьку дочку», «Казка про
Запорожця»); шанобливого ставлення до старших («Батько й три сини»,
«Казка про Запорожця»); своєрідного відношення козака до родини,
жінки, дітей («Козак Мамарига», «Казка про Запорожця», «Як
запорожці висватали наймита»); про переваги фізичних і моральних
якостей козака над чужоземцями («Як запорожці пішли із Січі до
турка», «Подвиги Семена Палія», «Палій і Мазепа», «Цар Петро і
Палій», «Запорожці за Дунаєм», «Про запорожців та царицю
Катерину»); про моральні цінності козацького життя («Чоловік
болтанський, богатир бусурманський»); мотив соціальної нерівності
(«Цар і Палій», «Нещасний Данило», «Як козак з царем пообідав»,
«Палій і Мазепа»); мотив зради («Хмельницький і Барабаш», «Палій і
Мазепа»); мотив пияцтва і гультяйства («Казка про Запорожця»); мотив
переваги козацького духу над смертю («Кошовий Сірко», «Козаки і
Смерть»); мотив чумацтва («Казка про лисиць»). Етимологія назв
козацьких казок засвідчила, що зміст їх є суто національним. Найперше
– це образна система козацьких казок Наддніпрянщини. Особливо
важливим є образ козака-богатиря, лицаря-воїна, бо він є провідним у
визначені ідейно-художнього змісту козацьких казок та втіленням
народних уявлень про справедливість, волю, честь, красу. Моральні
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якості козака розкриваються через його поведінку. Він обов’язково є
добротворцем, бо протистоїть антигерою – злотворцю. Подвиг козака
(козаків) має героїко-патріотичний характер. У бою з ворогами козак
виявляє розум, хоробрість, кмітливість та надприродні властивості.
Його сила – неперевершена, бо йому допомагає рідна земля, віра в
незламність народного духу. Ось чому козак у боротьбі завжди
перемагає ворога.
Провідною темою козацьких казок є захист козаками своєї землі та
виборювання ними прав і свобод для свого народу. У плані
проблематики козацькі казки Наддніпрянщини співзвучні з
загальноукраїнськими епічними традиціями народної прози. Домінує
своєрідний підхід до компонування сюжету, у якому на першому плані
– взаємини козака з персонажами, пошуки ним таких рішень, які
виборюють віру, свободу, честь, справедливість українському народові.
У своїх помислах, вчинках та конкретних подвигах козаки постають як
цілком завершені соціальні типи.
Між іншим, казка, як жанр фольклору, висвітлює фантазію народу, а
тому функціональна палітра козацьких казок Наддніпрянщини є
надзвичайно багатою, оскільки їх естетичні функції доповнюються
пізнавальними,
морально-етичними,
соціально-виховними,
розважальними та ін. І хоча козацькі казки мають багато спільного з
казками інших народів, але на тлі світових мотивів вони вирізняються
національною індивідуальністю, рисами характеру, духовною
культурою, котра витворювалась залежно від способу діяльності
українців на території Наддніпрянщини, її природного оточення,
суспільного устрою, історичних подій. Їх національна особливість
проявилась у відображенні козацького способу життя, його побуту,
традицій, а також в індивідуальних рисах оповідача (козака або його
нащадка). Отже, будучи невичерпними джерелами мудрості та
оптимізму, козацькі казки Наддніпрянщини представили життєву та
соціальну філософію українського народу, зумовлену історією
козаччини.
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Намакштанська І.Є., Новикова Ю.М.,
Гапонова Т.М. (Макіївка)
СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ ПТАХІВ У ТВОРЧОСТІ
ВАСИЛЯ СТУСА
У статті розглядається тема ситуативного використання
Василем Стусом символічних образів птахів. Особливу увагу приділено
розкриттю образів лебедя, солов’я, орла, зозулі, ворона, голуба, а
також казкових птахів – жар-птиці та фенікса. Аналізуються
метафоричні уявлення та асоціативні відтінки значень окреслених
образів у творах В. Стуса.
У міфологіях народів світу птахи виконували різні ролі. Вони могли
бути божествами, героями, прообразами людей, на яких можуть
перетворюватися. Птахи – символи верху, неба, сонця, грому, вітру,
хмар, свободи, життя, плодючості, достатку, душі, духу свободи тощо.
Відносячись до національних інтелектуально-оцінних концептів
(НІОК), та „будучи сполучною ланкою між сприйняттям, мисленням і
мовою”, назви птахів „реалізуються на лексичному рівні мовної системи
у вигляді певних образів, еталонних стереотипів та символів”1. У міфах
птахи фігурують у своїх реальних та фантастичних образах. На
світовому дереві вони знаходяться на його верховітті. За народними
повір’ями, птахи можуть перетворюватися на людей, а люди – на птиць.
У вигляді орла з’являлися серед людей і боги – Зевс та Діоніс. У
грецькій міфології відомо перетворення Зевса на лебедя, Плеяд – на
голубів тощо. У слов’янській міфології птахи допомагають та шкодять,
провіщають і підказують. Широко представлені птахи в українському
фольклорі, де вони уособлюють окремих людей: голуби – подружжя або
наречених, зозуля – знедолену жінку, соколи – сміливих чоловіків,
коршун – ворога тощо.
Мета статті – розкрити символіку образів птахів на матеріалі творів
В.Стуса, дослідити основні контамінації образів, а також їх
сполучуваність у контексті.
Тема символіки глибоко й усебічно розглядалася в українському
фольклорі й літературознавстві. До її розв’язання зверталися
О.Потаменко, М.Дмитренко, П.Робанн, І.Голубовська та ін.
Опубліковано словники символів. Нашим завданням є, узагальнивши
існуючі напрацювання, провести паралелі значень образів птахів, що
функціонують у поезії В.Стуса, з їх фольклорними й міфологічними
символами.

1
Голубовська І.О. Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента
мовної картини світу „Царство тварин” (на матеріалі української, російської, англійської
та китайської мов) // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 62.
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Образи птахів давно і дуже часто з символічними значеннями
використовуються в українській поезії. Причому, як пише
Л.Кожуховська, „на основі фольклорних символів поети творять нові
образи, точніше передають внутрішній світ героїв, їх переживання,
прагнення”1. Прикладами до цієї тези можуть стати віршовані твори
В.Стуса, який дуже тонко використав символічні образи птахів, щоб
передати настрій авторського героя, трагічні сторінки свого життя і не
такі, на жаль, часті хвилини ніжності та окриленості знівеченої
арештами, тюрмами та засланнями душі. Вводячи образи різних птахів,
поет здебільшого спирається на їх символічні значення, які
сформувалися у міфологіях та релігіях народів світу, ґрунтуючись
переважно на слов’янській міфології, фольклорі та християнських
уявленнях. У віршах поет поєднує важкі миті власного життя із
знедоленістю птаха: „Киги – киги – за ким ти тужиш, пташко? Киги –
киги – й тобі своя біда? Потерпимо іще – бодай і тяжко, тут наша кров –
солона і руда” („І що кигиче в мертвій цій пустелі?”). Використовує
поет і порівняння з птахом різних речей та природних явищ, що його
оточують Наприклад:
І світло випурхнуло птахом
і розплатало два крила
над віковим страпатим страхом
жалкого як голки зела [...]
„Посоловів од співу сад...”
Над головою зірка ще тріпоче,
мов пійманий у сільце дикий птах.
„Упали роси на зелені вруна...”2
Спираючись на міфологічні уявлення свого народу, поет
використовує символічні значення численних видів птахів для
зображення яскравих образів психічного стану ліричного героя, його
коханої, друзів та ворогів. До „птаства” поетичних творів В.Стуса
входять такі птахи: соловей, лебідь, голуб, горлиця, лелека, жайворон,
ластівка, орел, журавель та журавка, зозуля, чайка, півень, сорока,
снігур, гуси, нурець, ворон, гайворон, пугач, сова, коршак. Природно, що
кожен із названих птахів має власне символічне значення, з яким вводив
його поет у свої вірші. Адже „народні символи, трансформуючись у
творчій уяві митця, часто переходять у поетичні твори, по-новому
зображуючи героїв та відтворюючи навколишній світ. Символ об’єднує
в собі поняття об’єктивної дійсності і відкладений у свідомості умовний
знак певного явища”3. Отже, є сенс розглянути окремо кожний символ
птаха, використаний В.Стусом.

1
Словник символів культури України / За заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка,
М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. – С. 161.
2
Див.: Стус В. Палімсест: Вибране. – К.: Факт, 2003. – 432 с.
3
Словник символів культури України / За заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка,
М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. С. 161.
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Почнемо з лебедя, образ якого у грецькій міфології пов’язаний з
Афродитою, Апполоном, Зевсом, Ледою і Орфеєм. У казках народів
світу лебідь – розумний, добрий, страждалець від несправедливості. Він
може перетворюватися як на дівчину, так і на парубка. Згідно з
міфологією, душа здатна мандрувати просторами неба у вигляді лебедя,
символізуючого відродження, чистоту, цнотливість, мудрість і горду
самоту. „У фольклорі, літературі, – пише О.Потапенко, – лебідь
символізує вірне кохання, відродження”1. У В.Стуса лебідка ніжна,
красива і водночас прикута до земного життя, через що нещасна і
тужлива. Її зліт – це політ думки й високого прагнення до свободи, а
падіння й зламані крила – крах людських сподівань, намірів і поривань.
Наприклад:
На тихі води і на ясні зорі
паде лебідка білими грудьми.
Вдар блискавко, і громе прогрими,
коли не розпростерти крил – у горі.
„На тихі води і на ясні зорі...”
Дуже часто використовує поет образ солов’я, який своїм співом
уособлює красоту життя, його сенс і піднесеність. Але В.Стус
ситуативно поширює коло цих значень, через що у його поезіях не
тільки „сходить співом горло солов’я”, „посоловів од співу сад”,
„спогад солов’єм щебече”, „ліс здригнеться в співі солов’я”, „в діброві
обізвався соловей”, а й „ридають ув аортах солов’ї і пролітають в вирій,
пролітають”, „в горлі солоні вищать солов’ї” і ще вразливіше:
Прозаїки, поети, патріоти!
Давно опазурились солов’ї,
одзьобились на нашій Україні.
А як не чути їх? Немає сил.
„Останній лист Довженка”
Звертаючись до функціонуючих у мовленні фразеологізмів, поет
переробляє їх, вносячи у зміст саркастичну емоційність. Наприклад:
Це сонми сновидінь. Хоч солов’їв
байками не годують – цілу зиму
прожив один, то й сняться солов’ї
і все виспівують солодку колискову.
„Раніш ти лаялась, а нині докоряєш...”
А поєднуючи метафоричне порівняння „наспіви-солов’ї” та
фразеологізм „сльози ллються у три ручаї”, поет утворює глибокий
авторський образ суму й туги:
Щоки сумні твої,
руки сумні твої,
наспіви – солов’ї
ллються – в три ручаї.
„Місячне сяйво ллє...”

1

Там само.
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Орел, образ якого також зустрічається в поезіях В.Стуса, в
українській міфології та літературі символізує сміливість, гордість,
чоловічу красу та далекоглядність, відповідно орлята – нащадки усіх
цих рис. Використовуючи ці значення, поет змальовує сторінки
трагічного життя своєї Батьківщини, де
Із випатраних гнізд
зриваються орлята,
у безвість вирушати,
де басамань борізд.
„Наслання – от і вже!”
Але все ж таки віддзеркалення символічних орлиних позитивних рис
у поета присутні, наприклад, у вірші „Такий близький ти, краю мій...”:
Іще в цій тиші гробовій
колись почуєш: орлій клекіт
шикує молоді шеренги
всіх наших змагань і надій.
У віршах „Сумні і сині, наче птиці”, „Як моторошний сон – ці дні і
ночі”, „Ми вже твої кохані, смерте”, „І як ти озвешся – з такої німоти?”,
„Самотньо сновигає голос” зустрічається образ зозулі, який в
українському фольклорі уособлює сум, вдівство, провісництво смерті,
нещастя, тугу за життям, щасливим минулим. Всі ці значення поет
використовує неодноразово. Наприклад:
Сидить зозуля, горем п’яна,
і просторікує: „ку-ку”
„Ми вже твої коханці, смерте...”
І тужно зозулі кують
за дітьми, зниклими без сліду.
Хто прийме їхню зненавиду?
Лиш безпуть, поєдинча путь.
„Сумні і сині, наче птиці...”
Неодноразово зустрічається в поезіях В.Стуса ворон – птах, який у
світовій міфології пов’язаний з підземним світом, землею, водою, небом
і сонцем. Як птах, що годується трупами, чорний ворон пов’язувався із
царством мерців, зі смертю, з боєм і полем битви. Водночас ворон є
посередником між водою і суходолом, між мудрістю і дурістю, між
людським і тваринним. У Святому Писанні (Письмі) при опису потопу
ворон, відправлений із ластівкою та голубом, щоб дізнатися, чи
оголився суходол, не повертається. Ной благословляє голуба, що
повернувся, і піддає прокляттю ворона, перетворивши його на чорного.
За кельтськими легендами, боги народів Північної Європи „відправляли
на землю воронів перед війною, аби ті підрахували, скільки буде убитих
людей. Боги завчасу хотіли знати число полеглих. Щоразу, коли кричать
ворони – кра-кра-кра! – це означає, що вони рахують тих, хто загине в
наступній війні”1. Згідно зі слов’янською міфологією, поява ворона на
1

С. 26.

Пако Робанн: „Ворон – птах кельтський” // Урок української. – 2005. – № 1-2. –
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лівому боці будівлі вважалася поганою прикметою, а зустріч двох
воронів провіщала війну. У Василя Стуса кружляння ворона або
вороння символізує сум, неспокій, передчуття нещастя. Наприклад:
Рожеві сопки, кригою окуті,
а понад ними – чорне вороння.
„О Боже мій! Така мені печаль...”
Незґрабно ворон кружеля,
незґрабно кружеляють сосни,
і кружеляє безголоса
осіння крижана земля.
„Варіація”
Крім того, семантика символу ворона відбита в поезіях і на таких
образах, як „колючі воронові гнізда”, „візерунчастий день, гаптований
криком вороновим”, „вороніє смерть”, „чорне вороння лісів”, „вороння
пролетіло в сусіднім вікні”, „кошлатий обрій вороноконий йде берегами
ридай-ріки”.
У той же час використав поет і символічні значення образу голуба, а
саме: любов, злагоду, ніжність, подружню вірність, волю, чисте
кохання. Наприклад, у вірші „О земле втрачена, явися...”:
Де та западиста долина,
той приярок і те кубло,
де тріпалося лебединя,
туге ламаючи крило,
де голубів вільготні лети
і бризки райдуги в крилі.
Використовується образ голуба і для утворення нових вражень і
метафоричних уявлень. Наприклад: „тріпоче небо голубом”, „і глухо в
набухлих аортах надсадно гудуть голуби”, „Мені була ти голубинею,
що розкрилила два крила”, „сизий голуб-досвіток збудив мене своїм
крилом страпатим і прохилив ілюзію життя”.
Мрія про втрачене, але таке жадане щастя втілена в образах казкових
птахів – жар-птиці та фенікса, до яких поет звертається при зображенні:
а) щастя, яке треба оберігати:
Бо є в тобі цілий народ
його червонокрівці.
Не дай рукам лихих заброд
вскубти пера жар-птиці.
„Вельможний сон мене опав...”
б) устремлінь до щастя:
Хто в жили крові нам заллє,
щоб виточивши сукровицю,
нам наказав: лови жар-птицю,
піймаєш – будеш муж, мале.
„Ми робим смерть. Лякливі тіні...”
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в) мінливості й миттєвості щастя:
Коли не пройде – то мине,
коли не стріне – то розлучить
немов жар-птиця промайне
і як нічна сова напучить.
„Невже оце ти й є, бідо...”
Отже, образи птахів у В.Стуса – не випадкові. Найчастішими з них є
такі: соловей, лебідь, голуб, горлиця, лелека, жайворон, ластівка, орел,
журавель та журавка, зозуля, чайка, півень, сорока, снігур, гуси, нурець,
ворон, гайворон, пугач, сова, коршак. Джерелом творення образів птахів
є насамперед український фольклор та міфологія, а також міфологічні
уявлення народів світу. Символ як певний умовний знак, існуючий у
свідомості мовця, покликаний здебільшого передати внутрішній стан
ліричного героя або психологічно вразливими метафорами окреслити
конкретну ситуацію.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Горенко-Баранівська Л.І. (Київ)
ВІЙСЬКОВА МУЗИКА
КОМПАНІЙСЬКИХ ПОЛКІВ ІІ пол. XVII – XVIII ст.
НА ТЕРЕНІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
У статті досліджується розвиток військової музики в умовах
функціонування Української козацько-гетьманської держави ІІ пол.
XVII – XVIII ст. Автором вперше здійснено аналіз військової музики
компанійських полків як феномену української національної культури ІІ
пол. XVI – XVIII ст.
З утворенням Української козацько-гетьманської держави (16541764), полки, що раніш були військовими одиницями, набули нових
функцій державно-адміністративної структурованості і стали
організаціями
самоуправління
адміністративно-територіального,
судового та військового устрою козацько-гетьманської держави1.
У складі полків Лівобережної України ІІ пол. XVII – XVIII ст. були
наймані кінні та піхотні козацькі полки (компанійські або
“охочекомонні”), які виконували сторожову та охоронну функції,
підтримували порядок у містах і селах, несли службу на кордонах, а
також здійснювали охорону гетьмана. Вперше такий полк сформовано
1668 р. гетьманом Д.Многогрішним із найманих добровольців
(“охотників”), військові відділи (“компанії”) яких складали окремі кінні
полки. Кожний з полків мав 500-600 козаків, поділявся на сотні, сотні –
1
Горенко Л.І. Військова музика Лівобережної України другої половини XVIIXVIII ст. в особах та постатях // Духовність і художньо-естетична культура: Зб. наук.
праць. – К.: НДІ “Проблеми людини”, 2000. – Т. 17. – С. 502-508.
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на курені. Охотницькі полки мали склад старшини, подібний до
полкового уряду Лівобережної України: полковник, полковий осавул,
обозний, писар та хорунжий. Сотнями керували сотники, або ротмістри.
Полковник охотницького полку призначався гетьманським універсалом.
При вступі на уряд полковник отримував знаки влади – пернач, прапори
(“значки”), печатки та литаври, що присилалися гетьманом. Загалом,
полкова старшина охотницьких полків мала свої печатки, найчастіше –
персневі. Крім того, компанійські та «охочекомонні» полки називалися
ім’ям полковника, який його очолював. Це пояснюється тим, що полки
не належали до певної території.
У 1672 р. компанійські полки було скасовано, але 1687 р. знову
відновлено як “охочекомонні” та “охочепіхотні”. Гетьман І.Мазепа мав
у своєму розпорядженні п’ять кінних (“охочекомонних”) і п’ять
піхотних (“охочепіхотних”) компанійських полків. У 1728 р. царський
уряд обмежив кількість компанійських полків до трьох. Вони
проіснували до 70-х рр. XVIII ст.
Охотницькі та компанійські полки мали клейноди, а також свою
військову музику, до складу якої входили довбиш (литаврщик), трубачі
й сурмачі. Їх діяльність належала до важливої репрезентативної сфери
суспільного та культурного-музичного життя тогочасної Української
козацько-гетьманської держави. Як правило, охотницький (чи
компанійський) полковник “имелъ при себе полковую музыку, въ
литаврахъ и трубахъ состоящую, которая съ полковымъ знаменемъ
всегда при полковомъ карауле въ доме Полковника находилась”1.
Призначення на посаду нового полковника супроводжувалося
урочистою церемонією. Новообраному полковнику вручалися знаки
полковницької влади (пернач, прапор, значок і литаври). За традицією,
урочистий ритуал обрання полковника супроводжувала полкова музика.
Як відомо, служба полкових музикантів прирівнювалася до військової,
тому вони й називалися полкові військові музиканти”2.
До складу полкової військової музики середини XVII – І пол.
XVIII ст. належали: трубачі (трембачи або тренбачи), які грали на
трубах; сурмачі (грали на сурмах), довбиш (“летаврщикъ” або
“литаврщик”) та пищалки (“пищалі”)3. У середині XVIII ст. (за
матеріалами Рум’янцівського опису 1766 р.), до складу полкової
військової музики входили трубачі, валторністи та гобоїсти.
Очолював полкових музикантів “старший музикант” (“атаман
трубецкой”), який теж був виконавцем, найчастіше – трембачем.
1
Шафонский Аф. Черниговскаго наместничества топографическое описаніе с
краткимъ географическимъ и историческимъ описаніемъ Малыя Россіи. – К., 1851.– Ч. 1.–
С. 64.
2
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.Вернадського (далі – ІР
НБУВ), ф. I, од. зб. 53762 (Лаз.), арк. 210 зв.
3
В історико-документальних та архівних джерелах XVII-XVIII ст. згадуються
“пищалі” як військовий музичний інструмент (різновид сурми), а також “пищалі” як вид
вогнепальної зброї, який був вітчизняного та іноземного виробництва (“на площади
стреляно ис пушек, и ис пищалей”).

211

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

Очевидно, до складу компанійської полкової музики XVII-XVIII ст.
належав і особливий тип військових кобзарів, бандуристів та трубачів,
про що пишуть П.Житецький та Д.Багалій. Кобзарі користувалися
надзвичайною пошаною у війську і серед народу. Як зауважив
Д.Багалій, сліпих виконавців (бандуристів, кобзарів, трубачів) офіційно
приймали у полкову службу “въ качестве музыкантовъ и выдавали имъ
жалование наравне со зрячими”. Крім того, вчений підкреслив, що
“свидетельство о слепых музыкантах в козацких малороссійских
полках” вимагає особливого дослідження1.
Існують відомості про склад військової музики компанійских полків
на території Лівобережної України. Так, на кінець 1679 р.
охочекомонний (компанійський) полк на чолі з Ілляшем Новицьким був
у складі осавула, обозного, хорунжого, писаря, підосавула, двох
трубачів, цирульника, довбиша, сотників, отаманів та інших2. За
розпорядженням наказного гетьмана у 1680 р., охотницький полковник
Григорій Новицький (син І.Ф.Новицького) направив під Ромни 150
“комонниковъ” та “полковихъ трубачовъ”3. У “Журналі” гетьманської
канцелярії від 18 червня 1723 р. зареєстровано довбиш охотницького
полку4. Крім того, у щоденнику М.Ханенка згадується, що трембачі
компанійського полку Петро та Микола виконували особливі
доручення: протягом вересня-жовтня 1724 р. привозили урядові
директиви “правителей Малороссіи” до Генеральної військової
канцелярії5. За матеріалами 1729 р., у реєстрі Другого компанійського
полку значиться довбиш; у документах подано іменний список
козацької старшини Другого компанійського полку 1760-1761 рр. на
чолі з полковником Захарієм Забелою, а також три військові полкові
музиканти: два трубачі й литаврщик6.
За підтримки гетьманів та генеральної старшини, упродовж XVIII cт.
відбувалося упорядкування мережі полкових музикантів. У 1722 р.,
після смерті гетьмана І.Скоропадського, було здійснено поіменний
облік усіх полкових і сотенних служителів Лівобережжя України,
зокрема, військових “трубачовъ и музыкантовъ”7. У 1732-1744 рр.,
відповідно до “Генералн(ы)хъ определен(і)й на полков(ы)ε музыки, съ
общего согласія Генера(л)ной старшины и полковниковъ, определено во
1
Багалей Д. Реєстр заслуги музыки войсковой року 1711 октоврія // Киев. cтарина. –
1892. – Т. 39. – № 11. – С 269.
2
Маркевич Н. История Малороссии. В 5-ти томах. – М., 1842-1843. – Т. 5. – С. 159;
Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII –
початку XVIII ст. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – С. 448-449.
3
Маркевич Н. История Малороссии. – В 5-ти томах. – М., 1842-1843. – Т. 5 – 1842. –
С. 160; Дядиченко В.А. Назв. пр. – С.449.
4
Дядиченко В.А. Назв. пр. – С. 450.
5
Ханенко Н. Дневник генерального хорунжого Миколая Ханенка (1727-1753 рр.) //
Прилож. к журналу «Киев. старина». – К.: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. 128,
146, 166.
6
Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК
України), ф. 269, оп. I, спр. 3766, арк. 2-2 зв.; спр. 3465, арк. 2-5.
7
ІР НБУВ, ф. I (Лаз), од.зб. 66720, арк. 62.
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всякихъ полкахъ быт(ь) трубаче(й) по четыре, сурмачε(й) по два,
довбушу по одному, а жалованія имъ производить трубачамъ во всякомъ
полку съ той канцеляріи по 20 руб., а протчимъ трубачамъ, сурмачамъ и
довбушу каждому по 15 руб., что учинитъ сумму 1.140 рублей”1.
Компути та реєстри Лівобережних полків І пол. XVIII cт. зберегли
декілька списків полкової старшини та служителів, у складі яких іменні
списки полкових військових музикантів.
За дорученням гетьманів козацька старшина комплектувала
полкових музикантів. Так, відповідно до ордеру К.Розумовського від
16.VIII.1760 р. “дозволено” полковникові Другого компанійського
полку Захарію Забелі “сыскать два трубача для содержанія при полку” і
“производить порціонноε и раціонноε годовоε жалованіε”, як і довбушу.
31 серпня 1760 р. відшукані два трубачі були дописані у компут
компанійських козаків і “поставлени на жалованіε противъ подвойных
товарищей”. Розмір їх річного жалування складав 47 руб.2
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 сигнальна (фанфарна) музика3 (закличні військові
сигнали труб, сурм та барабаний бій, фанфарні вітальні та
розпізнавальні сигнали парламентарів, сигнальна музика офіційного
церемоніалу). Наприклад, литаври, що 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 тривогу, 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 у 1680 р.
додавав у приписці “о присланье з теми людьми и трубачов пильно и
пильно жадаю”4.
Такий стан функціонування генеральних та полкових військових
музикантів, їхня професійна діяльність на території Лівобережжя
існувала до 1764 р. 10 листопада 1764 р. було видано царський указ про
ліквідацію гетьманства й утворення Малоросійської колегії – орган
1

ЦДІАК України, ф. 269, оп. I., спр. 4440, арк. 1-2.
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3766, арк. 2-2 зв.; спр. 3465, арк. 2-5.
3
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”.
4
Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця
XVII – початку XVIII ст. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – С. 448.
2

213

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

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.VI.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. Також царськими указами (4.VI.1774 та 4.VIII.1774 рр.) було
зруйнувано та скасовано Запорозьку Січ. Усі військові клейноди
козацької та гетьманської влади були конфісковані й перевезені до
Москви.
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.
У кінці XVIII ст. нові заходи Павла I докорінно змінили стан
військової музики в Україні. На початку 1797 р. указом імператора
Павла I були ліквідовані полкові хори та оркестри. Імператорським
указом від 10 жовтня 1797 р. у церквах Лівобережної України було
заборонено співати духовні концерти.
Загалом, в умовах козацько-гетьманської держави ІІ пол. XVII –
XVIII ст. створилися умови для розвитку військової музичної культури.
Військова музика набула суспільно-політичного та культурномистецького значення, складала частку культурно-музичного життя
тогочасної України. Після скасування козацько-гетьманської держави
(1764 р.) традиції та форми діяльності військової музики збереглися як
галузь культурно-музичного життя в Україні і діяли протягом кінця
XVIII – середини XIX ст.
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Береза Р.П. (Львів)
КУЛЬТУРОТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ЯК ФАКТОР
ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБНИХ УСТАНОВ
(на досвіді Львівської області)
У статті розглядаються домінуючі напрями, притаманні сучасному
стану роботи закладів культури села через призму економічних,
правових та кадрових підходів.
Сучасні тенденції українського державотворення дедалі більше
концентруються навколо вирішення основної проблеми, яку можна
сформулювати як полівекторний процес відродження української
культури, особливо в українському селі, як одвічній колисці
національної духовності.
Одним з найважливіших факторів, що визначає культурнопросвітницькі тенденції сільської культури, є безпосередньо діяльність
культурно-освітніх закладів, які у змісті своєї роботи покликані
розвивати національні надбання у царині традиційної культури,
примножувати ці скарби та організовувати культурне дозвілля
населення.
Сучасна клубна мережа є важливим фактором становлення і
розвитку особистості в процесі розбудови незалежної Української
держави. Увібравши в себе великий досвід розвитку та становлення,
історичного формування української нації, вона була у всі часи
важливим важелем духовного впливу на особистість українця.
Пройшовши через становлення перших бібліотек, церковноприходських шкіл та монастирів, заснованих великими руськими
князями Володимиром Великим (-?-1015) та Ярославом Мудрим (9781054), через братства Єзуїтських та Василіанських духовних орденів
XVI-XVII ст. осередки просвітніх товариств XIX ст., до закладів, що
були епіцентрами утвердження комуністичної ідеології у XX ст., клубна
система, без сумніву, залишається однією з важливих ланок духовного
впливу на людину, особливо на селі. Адже відомо, що українське село –
споконвічна унікальна царина національної духовності, спільнота якої
плекається в пам’яті поколінь і значною мірою реалізація цих надбань
відбувається через просвітництво. “Українське село має цілий кодекс
своєї сільської ввічливості“, писав український письменник Ю. Липа1, і
без сумніву, утвердження цього кодексу в українському селі збереглося
до сьогодні завдяки трьом головним духовним інституціям – церкві,
школі і закладам культури. Духовність і моральність як основні складові

1

Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992. – С. 149.
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культури українців Ю.Липа окреслював трьома ознаками – “високий
гуманізм“, “знак народу“, “ознака народу“1.
Саме виходячи з цього, ми виділяємо основні тенденції, що
визначають в сучасних умовах напрями розвитку системи закладів
клубного типу в українському селі. Під системою клубних закладів
автор розуміє Народні доми, бібліотеки, центри дозвілля, інші заклади,
функціональний зміст яких спрямований на організацію дозвілля
спільноти українського села.
Спершу зупинимося на тих основних ознаках, що характеризують
духовне життя українського села сьогодні, у час глибоких економічних
змін, активізації політичних процесів, наявності процесу суспільного
розшарування селянства тощо.
Без сумніву, сучасне українське село вже давно перестало бути
однорідною масою, духовний лик якої визначався “... єдиною для всіх
трудящих ... культурною політикою, – і основною характеристикою мас,
– орієнтацією на суспільні цілі”2. Ми вважаємо, що орієнтаціями в
духовному житті українського селянина сьогодні є такі ознаки:
1. Глибока духовність, до якої повертається українське село
внаслідок процесу духовного відродження.
2. Глибоко національна сутність духовних виявів.
3. Поліідеологізована орієнтація у процесах інформаційного впливу.
4. Підкреслена змістовність в організації дозвілля.
Саме ці критерії, на нашу думку, визначають сутність і
закономірність роботи закладів культури клубного типу в сучасному
українському селі.
Нові ознаки духовного життя селянина спричинили кардинальні
зміни форм роботи клубів, Народних домів, бібліотек, інших установ
культури, мережа яких перейшла під опіку молодої Української
держави у спадок від тоталітарного минулого і є на сьогодні
беззаперечно громіздкою та малоефективною. Сьогодення диктує нові
умови праці клубного працівника-просвітянина, які не можуть
базуватися на засадах, пропонованих недавнім минулим на зразок: “Як
першочергове вирішується питання: створити в центрі кожної сільради,
колгоспу, радгоспу клубний заклад підвищеного типу – будинок
культури“3.
Залишаючись майже незмінною по чисельності за період останніх
п’яти-шести років, клубна система на селі набуває дедалі більшого
впливу в зміні свого функціонального призначення та змістовності
роботи в духовному житті села. У цьому плані, на нашу думку, важливу
роль відіграють наступні чинники:
1. Вихід з підпілля і псевдолегального стану Української церкви як
основної рушійної сили духовного життя українського села.
1

Там само. – С. 153.
Арнольдов А. Основы марксистско-ленинской теории культуры. – М.: Высшая
школа, 1996. – С. 152.
3
Косенко Л. Клубоведение. – М.: Просвещение, 1972. – С. 253.
2
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2. Відмова від моноідеології суспільства, що створило
демократичність у підходах до розвою духовності.
3. Виникнення альтернативного руху в сфері сільського
господарства стосовно колгоспного укладу, що створило нову суспільну
формацію на селі – фермера, а також виокремила одноосібного власника
на сільськогосподарські засоби виробництва.
4. Низка державних правових документів останнього часу, що
утвердила підстави для конструктивної реорганізації діяльності
сільських закладів культури у центри дозвілля, створила благодатні
підстави для підвищення ефективності їх роботи.
5. На підставі закону України “Про місцеве самоврядування“
почала активно реалізовуватися на практиці кадрова політика у закладах
культури, яка, до певної міри, активізувала діяльність творчого та
адміністративного потенціалу установ культури.
6. В умовах ідеологічної політики, що почала базуватися на
відвертих засадах демократизму, сільський клуб став повноцінною
трибуною для найрізноманітніших думок, позицій, тверджень, які
представляють інтереси різних партій, угруповань, товариств, діяльність
яких підтримується державою.
7. Матеріальне забезпечення сільського закладу відзначається
відходом від сугубо бюджетного фінансування і набуває ознак
деференційованого підходу до капіталовкладень у заклад з боку
різноманітних юридичних та фізичних осіб, і зацікавлених у роботі
закладу культури даного типу.
Поряд з цим, на наш погляд, у змісті роботи сучасних сільських
закладів клубного типу, є наявною ціла низка негативних проблем, що
суттєво впливають на роботу установ. Виділимо їх у три основні групи:
1. Економічна. Її суть полягає у недотриманості діючого
законодавства в галузі культури і найперше головного законодавчого
документа, прийнятого Українською державою за останній період –
“Основи законодавства про культуру“, де стверджується: “Держава
гарантує необхідне фінансування на розвиток культури не менше
восьми відсотків національного доходу України“1. Бюджетне ж
фінансування останніх років галузі зменшувалося від 2% станом на 1992
рік до 0,65% станом на 1999 рік. Зрозуміло, що відсутність основного
джерела матеріальної підтримки закладів культури негативно впливає
на їх роботу.
Яскравою тенденцією впливу на сучасну клубну мережу села є
прагнення окремих підприємців перепрофілювати сільський клуб для
задоволення власних прагнень у сфері діяльності, яка часто-густо стоїть
осторонь проблем культури. Саме поняття культури в цих випадках
використовується як ширма, своєрідне прикриття, за яким стоїть
комерційна діяльність або організація дозвілля у споживчо-пасивному
його різновиді, як: стихійні дискотеки або відпочинкові застілля,
позбавлені будь-якого змісту.
1

Осонови законодавства України про культуру. – К., 1992.
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Нерідко на ці явища позитивно реагують і самі органи місцевої
влади, які бачать у сільському закладі культури лише матеріальний
тягар для місцевого бюджету, а питання духовного змісту їхнього
населеного пункту часто ігноруються.
Проведене нами анкетування щодо визначення майбутньої долі
закладів культури на селі в окремих районах Львівщини
продемонстрували парадоксальні результати: 73% населення рішуче
підтримують саму ідею існування клубного закладу на селі, проте, з
певними змінами у змісті та якості роботи клубних працівників.
Респонденти ж від владних структур на 26% вважають за доцільне їх
приватизувати, у тому числі й перепрофілювати.
Цікавим є і той факт, що 86% респондентів від населення, як і 72%
респондентів від влади вважають, що сучасний заклад культури у
сільській місцевості слід докорінно реформувати, оскільки заклад
неспроможний задовольняти духовні потреби населення.
Сьогодні маємо серйозні проблеми щодо вирішення до сучасного
кадрового потенціалу сільських клубних закладів. Сучасний працівник
культури, має низький фаховий рівень підготовки. Часто він
неспроможний організувати будь-який творчий процес, не кажучи вже
про колективну самодіяльну художньою творчість.
Проблема підготовки сучасного спеціаліста культури не є новою, але
все ж не перестає бути проблемою. І головна роль у її вирішенні
полягає, на нашу думку, у тому, щоб кількість випускників навчальних
закладів, передусім, училищ культури, інтенсивно переходила у якість.
Та навіть у тих випадках, коли при клубному закладі є самодіяльний
колектив, який систематично працює над своїм творчим доробком,
регулярно обслуговує населення, спостерігаємо застарілий репертуар,
збиті штампи та виразові засоби, інерційність творчого процесу,
оскільки в останні роки занепала система перепідготовки та
удосконалення кадрів, яка в минулому ефективно впливала на кадрові
процеси галузі.
Проте далеко не всі проблеми функціонування сільської мережі та її
кадрового забезпечення впираються у фінансовий стан культосвітньої
галузі. Скажімо, внаслідок реформи клубної мережі на Львівщині на
початку 90-х років, яка ставила за мету реорганізацію клубних закладів
радянського зразка як рупорів ідеологічної пропаганди, були
організовані Народні доми, як історична форма клубного закладу, що
існувала на Галичині до 1939 р. Внаслідок цих перетворень Народний
дім став справді Народним не тільки по суті, а й за економічним
статусом. Суттєву фінансову підтримку цим закладам почали надавати
релігійні конфесії, добровільні товариства, доброчинні пожертви
заможних верств населення, представники української діаспори. Так, у
с. Верин Миколаївського району значні кошти на ремонт Народного
дому переказала місцева церква, у с. Гусаків Мостиського району фонди
місцевої бібліотеки було поповнено завдяки добровільним внескам
колишньої односельчанки, а нині жительки США Марії Дзядик. Такі
факти не є поодинокими.
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Як бачимо, дана реформа в економічному плані призвела до певної
підтримки сільського клубного закладу на період, коли держава не в
змозі достатньо вирішувати ці проблеми.
2. Проблема кадрового забезпечення діючих установ культури. Це
– відсутність координації між потребою і пропозицією. Закостенілість
навчального процесу і неадаптованість працівника до практичної
діяльності спричиняє надмірну плинність кадрів, а особливо гостро цей
процес відчутно на селі.
Сюди додаємо ще й проблему розподілу молодих спеціалістів, що
завжди була наріжним каменем у розгляді питання соціальних гарантій
та суспільної активності професійної молоді. Для вирішення цього
завдання перед Українською державою постає питання розв'язання
проблем, які впливають на процес підготовки та адаптації молодих
спеціалістів у контексті їх фахової діяльності. До них відносимо
правові, соціальні й економічні важелі, які впливають на вирішення
даного завдання. Доводиться виокремлювати такі негативні чинники як
низька фінансова забезпеченість молодих фахівців, що нерідко не
перевищує мінімального розміру заробітної плати. Зростання цін на
комунальні послуги, споживчий кошик громадян України, підвищення
платні за перевезення у міському транспорті спонукає до більших
витрат і без того скромного бюджету студента, а в подальшому –
фахівця. У сільській місцевості оплата за помешкання та отримання
твердого палива нерідко відноситься до виключної компетенції органів
місцевої влади і часто-густо вирішується із запізненням або повністю
ігноруються ці потреби.
Закон України “Про місцеве самоврядування” надав представникам
місцевої влади фактично необмежені права у питанні кадрової політики
на місцях, що призводить до того, що цю роботу виконують не фахівці
своєї справи. Так, у 1351 клубних закладах Львівської області станом на
2004 р. працює 605 неспеціалістів.
У той же час, проаналізовані нами навчальні заклади (Львівське
державне училище культури і мистецтв та Самбірське державне
училище культури ) мають досить високий відсоток закріпленості
випускників.
Так, у 2004/2005 навч. році у Львівському державному училищі
культури і мистецтв було випущено 53 спеціалістів, з них отримали
скерування на роботу 35. У Самбірському державному училищі
культури із 50 випускників 43 отримали роботу за скеруванням. Ці
показники можна вважати обнадійливими у контексті молодіжної
кадрової політики.
Викликає тривогу і наступний факт, проаналізувавши стан
подальшого закріплення кадрів культури в окремих районах області
маємо вражаючу картину, де, для прикладу, у Сокальському,
Яворівському, Турківському деяких інших районах співвідношення
працюючих спеціалістів і неспеціалістів сягає відношення 50% на 50%.
Складність ситуації посилюється ще й тим, що скерування на роботу
часто-густо не є панацеєю в процесі практичної реалізації молодого
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спеціаліста. Як свідчить аналіз, уже в перші три роки роботи 40-60%
молодих спеціалістів відходять на іншу роботу, а подекуди в зовсім інші
сфери діяльності, не пов’язані з набутим фахом. Цей процес призводить
до швидкого старіння кадрового потенціалу області. У цьому сенсі ми
вже маємо картину, де 60% культосвітпрацівників Львівщини є
пенсіонерами або особами передпенсійного віку.
Наведені вище цифрові співвідношення нерідко носять дещо хибний
характер, що зумовлено поширеним явищем, де у розподілі молодих
спеціалістів має місце фіктивність запитів на роботу, а відтак, фіктивні
скерування невдовзі несуть за собою відкріплення та вільне
працевлаштування, що знову залишає молодого спеціаліста один на
один із загальними соціально-економічними проблемами суспільства.
3. Правова проблема. Недосконалість у багатьох питаннях
законодавчої бази щодо повноцінної діяльності галузі культури,
приводить до відсутності державного протекціонізму національної
духовної сфери, внаслідок чого утворюється духовний вакуум, який
одразу ж заповнюється іншими впливами духовного життя суспільства.
Існуюче законодавство в сфері податків паралізує у багатьох
починаннях потуги окремих закладів та працівників, спробу вирватися
із економічної несвободи.
Ми погоджуємося з думкою: “В цих умовах стала поширеною теза
про “занепад української культури”, хоча насправді можна говорити
лише про застій державно-комунальної “галузі культури”, цілком
залежної від бюджетного фінансування...”1 Справді, на сьогодні ми є
свідками радше економічних катаклізмів у сільській культурі, яка через
господарську ділянку, позбавлену повноцінного фінансового живлення
з державного бюджету, виглядає досить непривабливою. Проте
здоровим залишається творчий організм закладів, представлений
великим ентузіазмом людського творення, який непідвладний будьякому нищенню, що вже неодноразово підтверджено історією
українського народу.
На наш погляд, у сучасних умовах діяльності сільських закладів
культури виокремлюються наступні тенденції:
1. Сільський клуб дедалі стає поліфункціональною установою, яка
бере орієнтацію від ідеологічної пропаганди до закладу з організації
дозвілля.
2. Господарська діяльність клубу набуває ознак (за умов
недостатнього бюджетного фінансування держави) все більш
самостійних закладів, робота яких базується на госпрозрахункових
засадах.
3. Кадровий потенціал клубів формується як у поєднанні з
керівними інституціями культури, так і з урахуванням думки місцевої
влади та громадськості.
4. У сучасних умовах роботи клубу різко підвищилися вимоги до
пропонованої культурницької продукції для населення, при яких
1

Стан культурної сфери та культурної політики в Україні. – К., 1995. – С. 16.
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клубний заклад вступає у відверту боротьбу за задоволення
культурницьких потреб відвідувача.
5. Із поступовим розширенням сфери дозвілля, сільський клуб
об’єктивно вступає у конкурентні відносини з іншими закладами й
осередками подібного профілю.
Усе це, на нашу думку, є основою рушійного процесу, який стає
явним у змісті реформи сфери культури українського села та
реогранізації державної культурно-дозвіллєвої сфери в цілому.

Сележан Й.Ю. (Чернівці)
СПІЛКУВАННЯ
ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА
В ПАМ’ЯТКАХ ІСТОРІЇ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Спілкування як науково-практична проблема – це перш за все етика
й культура спілкування. В пам’ятках історії та літератури – це опис
спілкування на території нинішньої України.
Початок формування в Україні наукової думки про спілкування й
утвердження етики й етикету знаходимо у наукових дослідженнях
видатних вихователів і мислителів Києво-Могилянської академії – у
Феофана Прокоповича, зокрема, у праці “Духовний регламент” та в
розділі “Про почуття” його праці “Риторика”, та в працях Григорія
Сковороди в курсі “Християнська доброчинність”. Цінним прикладом є
праця Г. Сковороди “Наркис, або Пізнай самого себе”, а також праця
Григорія Кониського “Історія Русів”.
Вивченням спілкування до початку ХХ ст. наука майже не
займалась, лише у 30-ті роки до наукових проблем спілкування активно
підійшли фахівці з проблем етики, філософії1.
Запропоноване в даній статті вивчення культури та етики
спілкування в Україні на сучасному етапі – це проблема ділового
спілкування як сукупності етичних норм та психологічних аспектів, що
формують його культуру, як особливого виду творчої діяльності, що
має загальнолюдську цінність.
Спілкуючись між собою, люди разом обробляють землю, будують
державу, її економіку, створюють свою історію, духовні цінності,
розвивають культуру. Спілкування, як процес і продукт життєдіяльності
людей, має багате минуле, а як результат наукових досліджень –
коротку історію. Багато цінного й цікавого про етику та етикет,

1
Чмут Т.К. Культура спілкування як цілісний феномен // Проблеми загальної
психології: Зб. наук. праць. – К., 2000. – № 2.
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культуру спілкування та поведінки знаходимо в пам'ятках історії і
літератури, зокрема в українських джерелах1.
Одним із перших описав спілкування на території нинішньої України
ще у V ст. до н.е. Геродот. Він розповідав, як наші пращури
спілкувалися при світлі вогнища, "казали казку", "баяли байку".
Цікаві свідчення того, як у далекі часи жили люди, як вони захищали
свою землю, як розвивали ремесла і, звичайно, як спілкувалися, дає
Велесова книга, або "Скрижалі буття українського народу", – збірка
поліських пам'яток V-IX ст. Люди вміли спілкуватися, бо правили
п'ятнадцять століть через віче, де будь-хто міг слово сказати – і то було
благом. Взагалі слово для людей було вагомою частиною життя, через
нього вони доходили згоди й розв'язували свої життєві проблеми.
Уже тоді встановилися певні звичаї та традиції, що регулювали
життя членів громади. Повага до старших, взаємодопомога, хоробрість,
чесність стали загальноприйнятими нормами моралі. Проте перехід до
моральних відносин відбувався поступово: від найпростіших форм
моральності (групових) до вироблення особистістю власних моральних
орієнтирів.
Дещо пізніше, коли на території Київської Русі відкрилися перші
бібліотеки, школи, набуло розвитку мистецтво, тобто закладалася
культура слов'янських народів, з'являються пам'ятки, що підтверджують
прагнення тодішнього суспільства вплинути на людину, на її думки та
почуття, дати їй християнські правила, норми поведінки й спілкування.
Такими найвідомішими пам'ятками є твори першого митрополита
Київської Русі Іларіона та оратора й мислителя Кирила Туровського.
Один із тогочасних видатних мислителів-гуманістів Василь Великий
виклав справжню програму культури й етики спілкування та поведінки,
а також правила етикету: "Будь добрим з другом, ласкавим зі слугою,
незлопам'ятним до зухвалих, людинолюбним до смиренних, утішай
нещасних, відвідуй хворих, зовсім ні до кого не стався презирливо,
вітай з приємністю, відповідай зі світлим обличчям, до всіх будь
прихильним, доступним, не хвалися сам, не змушуй інших говорити про
тебе, приховуй, скільки можеш, свої переваги, а в гріхах сам себе
звинувачуй та не чекай звинувачень від інших. Не будь тяжким у
виговоріннях, звинувачуй не скоро і не з пристрасним рухом, бо це –
ознака зарозумілості, не засуджуй за малозначуще, ніби сам ти суворий
праведник..."2
Мудрі настанови щодо етики та етикету, спілкування й поведінки
дав своєму та прийдешнім поколінням Володимир Мономах. У його
"Повчанні" знаходимо: "...мати душу чисту та непорочну, тіло худе,
бесіду лагідну і дотримуватись слова Господнього... при старших
мовчати, мудрих слухати, старшим коритися, з рівними собі і
молодшими в любові перебувати, без лукавого умислу бесідуючи, а
більше вдумуватися, не шаленіти словом, не засуджувати мовою,
1
2

Чмут Т.К. Культура спілкування. – Хмельницький, 1996.
Цит. за: Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С. 194.
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небагато сміятися, соромитися старших; ...поводитися благочестиво,
навчити... очима управлінню, язику утриманню, розуму упокорюванню,
тілу підкорянню, думці чистоту дотримувати, спонукаючи себе до
добрих справ...; не забувайте того доброго, що ви вмієте, а чого не
вмієте, тому навчайтесь...; жодної людини не пропустіть, не привітавши
її і не подарувавши їй добре слово..." Володимир Мономах
підкреслював, що "правильне життя" людини досягається її "добрими
ділами"1.
Як бачимо, етика та етикет, культура спілкування, поведінки і
мовлення в цих джерелах подаються в єдності. Це саме простежується і
в подальших пам'ятках історії та культури України.
У ті часи чи не найбільший вплив на людину, на її взаємини з
іншими, на формування етики та культури спілкування мали центри
духовної культури та духовні особи – мислителі. У XVII ст. в Україні,
коли вже чітко окреслились ознаки української народності (територія,
мова, економічна й культурна спільність, психічний склад), з'являються
й перші центри освіти та культури (наприклад, Львівська братська
школа та Острозька греко-слов'яно-латинська школа). У них викладали
граматику, арифметику, астрономію, риторику, діалектику, логіку,
мистецтво. Ці заклади мали не лише освітню мету, а й формували
культуру поведінки, мовлення та спілкування учнів.
Справжнім центром формування культурної, філософської та
психологічної думки й утвердження етики та етикету, культури
спілкування в Україні стала Києво-Могилянська академія. Тут
працювали видатні вихователі та мислителі, які зробили певний внесок
у теоретичне висвітлення етики спілкування. Викладачі академії
наставляли своїх учнів, що поведінка та спілкування кожної людини
мають відповідати загальноприйнятим нормам і правилам. Вони
вважали, що людина йде до себе, "відштовхуючись" від іншого, а від
себе йде до іншого, пізнаючи в собі та в іншому все людське єство
(єдину психологічну структуру, долю, мету). Вони висловлювали ідею
про те, що шлях до успіху в спілкуванні пролягає через пізнання себе та
іншого, через використання етичних норм і правил, притаманних лише
гуманному суспільству.
Серед викладачів Києво-Могилянської академії працював учений,
письменник, оратор, громадський діяч Феофан Прокопович. Він
написав "Духовний регламент", у якому критикував "князів церкви" за
їхні зловживання та порушення моральних основ ритуалу. У курсі
лекцій він доводив, що за допомогою етики, мистецтва слова й
мистецтва спілкування можна впливати на людей і переконувати їх.
Цікавим є розділ "Про почуття" з його книжки "Риторика", де йдеться
про необхідність застосування етичних правил і норм поведінки в
поєднанні з вимогами психології та риторики, розкривається вплив на
відносини між людьми таких почуттів, як любов, радість, гнів, сум,

1

Там само.
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страх, обурення та ін. Ф. Прокопович залишив нам учення про три стилі
монологічного мовлення та спілкування:
високий стиль має хвилювати людей, для чого треба
використовувати сильні емоції, величаві способи викладу своїх
почуттів;
квітчастий стиль має приносити насолоду, для чого необхідно
вживати красиві способи викладу думки;
низький стиль служить для повчання1.
Один з учнів академії, філософ і поет Григорій Сковорода, який
увійшов до історії як людинознавець, підготував та прочитав курс
"християнської доброчинності”, що можна назвати "християнським
етикетом". Він наголошував, що ритуальні норми та правила приносять
користь суспільству та людині тоді, коли вони опираються на
доброчесність. Він вважав, що суспільство, де кожен, спілкуючись з
іншими, реалізує свої природні обдаровання, можна побудувати тільки
за допомогою освіти і самопізнання. Саме цьому мають слугувати, на
його погляд, наука й культура. Для цього, як стверджував Г. Сковорода,
головне – пізнати в собі "справжню людину". Це принесе щастя, бо
корінь нещастя людини – у неправильному пізнанні своїх здібностей.
Отже, самопізнання філософ проголошував як універсальний засіб
моральної перебудови світу. Г. Сковорода написав два філософських і
водночас психологічних твори "Наркис, або Пізнай самого себе" та
"Асхань, або Пізнай самого себе", де накреслив шляхи становлення
культури в Україні через олюднення людини2.
Цікавий приклад про моральні цінності, яких дотримувалися тоді в
Україні, наводить Георгій Кониський у книзі "Історія Русів".
Зустрівшись із послами різних народів, володарі яких пропонували
свою протекцію, Богдан Хмельницький сказав їм рішуче: "Союз і
дружбу я готовий тримати зі всіма народами і ніколи їх не знехтую, яко
дару Божественного і всьому людству пристойного; вибирання ж
народом протекції, коли вона йому потрібна буде, залежить від його
доброї волі, спільної поради та вирішення; а від спадкового володіння
народом сим моєю фамілією в якості Гетьманів я рішуче одмовляюся і
того вічно уникати буду, яко противного правам і звичаям народним, за
якими вони керовані бути повинні вибраним з-поміж себе всіма
урядниками і самим Гетьманом. І я, відновивши в них права тії з
пожертвуванням великого числа воїнів, од них же вибраних і кровію
своєю права ті скріпивших, вельми совіщусь і соромлюсь помислити
навіть про їх порушення".
Видатний український учений М. Драгоманов у своїх спогадах "Два
учителі" розповідає про етикет у школі, де він навчався, правила
поведінки та спілкування учнів між собою та з учителем. Із вдячністю
1
Чмут Т. К. Культура спілкування як цілісний феномен // Проблеми загальної та
педагогічної психології: Зб. наук. праць. – К., 2000. – № 2.
2
Роменец В. А. «Познай самого себя». Психология на Україине в ХVІІ – ХVІІІ в.в. //
Психол. журн. – 1989. – № 6.
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згадував він учителя, який вмів гуманно й тепло жити з учнями та
піднімати їх інтелект і мораль. Спілкування з таким учителем сприяло
формуванню у М. Драгоманова (як він сам про це пише) вміння
спілкуватися з людьми, любові до книжки, жадоби до знань, творчого
мислення, аналітичного підходу до явищ і, зрештою, національної
самосвідомості. Це дало йому змогу "зложити очерк історії цивілізації
на Україні".
З розширенням мережі наукових центрів в Україні збільшилася
кількість науковців і підвищилась їхня кваліфікація, розширився фронт
досліджень у галузі спілкування. За останні десятиріччя XX ст. було
зроблено помітний крок уперед у його науковому осмисленні, а також
проведено дослідження, які допомогли вченим поглибити наукове
розуміння феномена спілкування загалом і різних його аспектів
зокрема.
Спілкування розглядається як система, а отже, його дослідження має
системний характер. Можна виокремити два напрями його вивчення:
теоретичні дослідження спілкування;
практичне навчання формам і методам підвищення рівня культури
спілкування.
Учені не залишають поза увагою вивчення етичних і психологічних
компонентів спілкування, їх вплив на розвиток психіки й формування
особистості, труднощів, що заважають людям розуміти одне одного,
діяти спільно і т. ін. Досліджується вплив прийнятих у суспільстві
моральних норм і правил на спілкування та поведінку людей.
Вивчаються засоби спілкування, способи впливу людей як під час
спільної діяльності, так і в міжособистісних взаєминах, особливості
монологічного й діалогічного спілкування.
Українські вчені-етики зазначають, що різноманітний світ людських
відносин є сферою безпосередньої реалізації моральності насамперед у
тому аспекті, у якому він розкривається як спілкування, тобто як
міжсуб'єктна взаємодія між людьми. Спілкування через це є
справжньою цариною людської моральності.
У середині 70-х років з'являються перші праці з проблеми ділового
спілкування в Україні. Цей феномен виокремлюється й формалізується
як наукова категорія, описуються типи та стилі спілкування,
особливості оптимального спілкування. У науковій літературі
зазначається, що спілкування сприяє створенню умов для розвитку
мотивації тих, хто займається професійною діяльністю, надає їй
творчого характеру, розвиває особистості суб'єктів спілкування,
попереджує виникнення психологічних бар'єрів. Певний внесок у
вивчення проблеми ділового спілкування зробили спеціалісти з
менеджменту. Процес комунікації вони описують як засіб підвищення
ефективності управління, виділяють бар'єри в діловому та
міжособистісному спілкуванні й пропонують способи і засоби їх
подолання.
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Термін "культура спілкування" вперше з'явився в наукових працях у
80-ті роки. Загальноприйнятого визначення цього поняття немає ще й
досі. Охарактеризовано лише окремі види культури спілкування,
описано культуру професійного, зокрема педагогічного, спілкування,
виокремлено компоненти цього феномена. Деякі автори свого часу
зробили спробу визначити поняття "культура спілкування" й описати
його як феномен.
Розвиток гуманістичної психології та гуманістичної етики на Заході
сприяв гуманістичному осмисленню спілкування. У нашій країні на той
час підходи до спілкування, як зазначалося, були класово зорієнтовані,
стереотипізовані, мали формальний і конформний характер. Проте
останнім часом ідеї гуманістичної етики та гуманістичної психології
почали поширюватись і в Україні.
Висновки:
Культура спілкування формується багатьма поколіннями людей.
Суспільство загалом і кожний його член зокрема мають прагнути не
тільки зберегти, а й примножити спадщину предків.
Характер етики та культури спілкування в суспільстві помітно
впливає на стан економічного та політичного розвитку країни,
духовність її громадян і їхню національну самосвідомість.
Культура спілкування останніми роками плідно осмислюється
наукою. Привласнення результатів наукових досліджень шляхом освіти
і самоосвіти сприяє підвищенню загального рівня культури особистості,
її самопізнанню, самореалізації та самовдосконаленню.
Культура спілкування не має меж і кордонів. Усе краще, що мають
світова наука і практика, має стати надбанням кожного, якщо він
критично оцінює рівень своєї культури і прагне його підвищити.
Теоретичні й практичні аспекти проблеми формування культури
спілкування потребують подальшого вивчення, а результати досліджень
– активного впровадження в життя з урахуванням рекомендацій
гуманістичної етики і психології.
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Склярова О.М. (Київ)
ВНЕСОК НАУКОВИХ ЧАСОПИСІВ
ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
У ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
(на прикладі часопису «Київська старовина» за 1905 р.)
У статті досліджується публіцистична спадщина часопису
«Київська старовина» та її роль у пробудженні національної
свідомості українського народу, збереженні історичної пам’яті.
Головна увага звертається на матеріали, що піднімають актуальні для
українського суспільства питання.
Трансформація українського суспільства, що відбулася за останні
роки, зміни у суспільній свідомості (деградація, втрата духовних
цінностей, історичних орієнтирів тощо) вимагають від влади і
суспільства пошуку шляхів вирішення такої беззаперечно складної
ситуації. «Свідомість як системна характеристика залежить насамперед
від ідеологічної роботи в суспільстві, яку цілеспрямовано проводить
влада, чи то світська на свій розсуд, чи світська разом з церковною,
релігійною владою»1. Тому формування «життєздатної» національної
свідомості, державна підтримка цього процесу є дуже важливими для
розбудови національної держави і формування українського
суспільства. Важливу роль у цьому мають відігравати засоби масової
інформації, зокрема періодика, особливо наукові періодичні видання.
Сьогодні, коли перед українським народом як і сто років тому постають
проблеми самопізнання, розширення сфери функціонування української
мови, розвитку національної освіти тощо українська історіографія
розглядається в контексті її впливу на формування національної
свідомості. Тому особливо цінним для сучасників є узагальнення,
аналіз публіцистичної спадщини ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст., яка була
вагомим внеском у процес, що мав наслідком кількісне й якісне
зростання рівня знань про Україну, більш об’єктивного, що відповідає
дійсним реаліям образу України у суспільній свідомості, створенню
передумов для розвитку української науки і культури. Одним із
часописів, публікації якого охоплювали широке коло проблем з
українознавства, зокрема дослідження в галузі історії, етнографії,
літератури, географії тощо і який сприяв розв’язанню проблем
самопізнання українського народу, формуванню його самосвідомості,
збереженню історичної пам’яті була «Київська старовина» (1882-1906).
Упродовж 25 років, незважаючи на заборонно-репресивні дії імперської

1
Смотрицький Є. «Трансформація свідомості // Зміни у свідомості українського
суспільства на зламі тисячоліть. – К., 2001. – С. 71.
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влади, видання було єдиним легальним осередком українознавчих
досліджень у підросійській Україні1.
Діяльність часопису, творчий доробок його авторів, внесок у різні
галузі науки, культури, мистецтва, освіти стали темами ряду розвідок
таких дослідників як А.Іоаніді, М.Антонович, В.Матях, С.Шурляков,
Ю.Джеджула, М.Кучинський, О.Киян, М.Палієнко та ін.2
Заслуговують на увагу такі дисертаційні дослідження: Іоаніді А.Л.
«Журнал «Киевская старина» и вопросы фольклористики на Украине в
конце XIX – начале XX вв.»; Кучинский Н.В. «Журнал «Киевская
старина» и украинский литературный процесс конца XIX – начала
XX ст.»; Матях В.М. Проблеми історії України ХVІ-ХVІІІ ст. у
висвітленні журналу «Киевская старина»; Палієнко М.Г. Журнал
«Киевская старина» в громадському та науковому житті України (кінець
XIX – початок XX ст.)».
Оцінку діяльності часопису, його внесок у формування історичної
національної думки дає у своїй монографічній праці Масненко В. Автор
зауважує, що «українська орієнтація виявлялася і самими видавцями
журналу. Так у редакційній заяві в першій книзі «України» за 1907 р.
зазначалося, що видавці «Київської старовини», незважаючи на
несприятливі політичні умови, мали на меті «наукове розроблювання
української історії в найширшім розумінні цього слова, докладали всіх
зусиль для того, щоб, «удержуючи своє наукове обличчя, по змозі
виявляти себе все більше національною по формі»3.
На сторінках часопису піднімалися проблеми ролі української мови
в суспільстві, викладання в освітніх та наукових закладах,
відстоювалося право народу читати і розмовляти рідною мовою, автори
відстоювали оригінальність і самобутність українського історичного
процесу, культури, мистецтва тощо.

1
Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша
третина ХХ ст.)/ – К., 2001. – С. 125.
2
Іоаніді А. Великий науковий доробок (Дослідження та публікації фольклору на
сторінках «Киевской старины» // Народна творчість та етнографія. – 1968. – № 3. – С. 3239; Антонович М. «Киевская старина» (3 приводу ювілеїв) // Український історик. – 1983.
– № 2-4. – С. 25-36.; Матях В. Біля витоків «Киевской старины» // Український
історичний журнал. – 1992. – № 1. – С. 142-150; Шурляков С. Перший редактор «Киевской
старины» // Київська старовина. – 1992. – № 5. – С. 109-114; Джеджула Ю., Паннова Є.
Жодної вільної хвилини (Портрет Володимира Науменка) // Київська старовина. – 1994. –
№ 1. – С. 60-69; Кучинський М. «Киевская старина» – це моє третє дитя // Київська
старовина. – 1995. – № 3. – С. 107-112; Кучинський М. Співробітник часопису «Киевская
старина» // Пам'ять століть. – 1996. – № 3. – С. 74-77; Киян О. З історії видання «Киевской
старины» // Київська старовина. – 1996. – № 4-5. – С. 4-10; Палієнко М. Діяльність редакції
«Киевской старины» в оцінці жандармського агента (1900 р.) // Київська старовина. –
1997. – № 1-2. – С. 74-85; Кучинський М. Євген Кивлицький – редактор, педагог,
бібліотекознавець // Пам'ять століть. – 1997. – № 4. – С. 134-139; Палієнко М. Повернення
із забуття: портрет вченого, журналіста, видавця Володимира Науменка. – К., 1998. – 40 с.
3
Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша
третина ХХ ст.). – К.; Черкаси, 2001. – С. 125.
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Питання ментальнісних характеристик українців, їхній духовний світ
описано в матеріалі В.Ілліча-Святича «Дальневосточная Украина»1.
Переселенці до далеких країв, які шукали там кращої долі, намагалися
зберегти, відтворити елементи побуту, житла, господарські знаряддя,
способи ведення господарства тощо. Так, автор відзначає наявність у
полтавських, чернігівських, київських, волинських та інших селян
збереження регіональних особливостей у облаштуванні хуторів,
побудові таких будівель, як млини. На місцевих базарах «… бабы и
девчата с намистами на шеях… в запасках, … слышится … малорусский
говор»2. Люди перевозили з собою навіть бджіл, саджанці дерев,
насіння соняшника та інших культур, намагаючись пристосувати їх до
кліматичних особливостей цього краю. Працелюбність українців, їхнє
вміння пристосовуватися до будь-яких умов помітно відрізняли їх від
місцевого населення та інших переселенців, що давало їм змогу досить
швидко покращувати матеріальні умови. Але поряд з позитивними
характеристиками автор відзначає і такі негативні тенденції, як
небажання розмовляти рідною мовою, усвідомлювати свою належність
до українського етносу, особливо у тих їх представників, що змогли
піднятися до певного матеріального рівня, зайняти якісь позиції у
суспільстві. Потрібно відзначити, що такі явища притаманні українцям і
сьогодні, особливо підлаштування до мови бізнесової еліти, належність
частини представників цієї еліти до неукраїнського етносу тощо не
сприяють поширенню української мови як серед представників бізнесу,
так і серед інших суспільних груп. А сьогодні про етнічне походження
українців Далекого Сходу нагадують інколи лише географічні назви
населених пунктів та українські прізвища, що ще трапляються серед
місцевого населення. Автор зауважує, що «стыдящемуся, по глупости,
своего родного языка, основатели … фирм спешат скрыть свое
происхождение, отречься от своей национальности, если не переменить,
то исказить…» (Павлюк-Павлюков, Рябошапка-Рябошапкин)3. У статті
не розкриваються причини переселення, не наводяться статистичні дані
щодо кількості переселенців, їхнього соціального складу та деякі інші
відомості.
Однією з рубрик часопису був огляд журналів та наукових
публікацій поточного року як українських, так і російських, зарубіжних
періодичних видань («Літературно-науковий вісник», «Варшавские
университетские
известия»,
«Ученые
записки
Юрьевского
университета», «Русская старина», «Русский Архив» та ін.),
присвячених українській проблематиці. Вони аналізували, критикували
матеріали, замітки, що стосувалися українського життя, бачення
українських проблем у Росії та світі. Часопис намагався відстоювати
право українців на самовизначення, вступаючи в дискусії з деякими
виданнями, у яких автори негативно ставилися до будь-яких спроб
1
2
3

Киевская старина. – 1905. – № 5. – С. 161-197.
Там само. – С. 178.
Киевская старина. – 1905. – № 5. – С. 179.
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«малорусской независимости». Як приклад можна навести
висловлювання одного з авторів «Русского вестника», що «…автономия
областей, сеймы, хартии для каждой народности … столпотворение
вавилонское… Остается только учреждение демократической
республики
или
босяцкой
подвально-кабацкой
анархии…»1
І.Кревецький у статті «Корифей російської критики і українське
письменство» аналізує роздуми російських діячів М.Чернишевського,
І.Тургенєва, М.Герцена, В.Бєлінського про українське питання.
«Украине не особенно посчастливилось в отзывах» – підсумовує автор.
Посилення національно-демократичного руху в Україні сприяло
появі публікацій на злободенні питання українського життя. У часопису
з’являються публікації, такі як «К польско-украинским отношениям
Галиции», «Що далі?», «Українство і питання дня в Росії»
М.Грушевського, «Украинский вопрос в его историческом освещении
(извлечение из «Историческая Польша и великорусская демократия»)»2
М.Драгоманова, ряд заміток С.Єфремова «Заметки на текущие темы»,
низка статей, присвячених розвитку освіти в Україні та ін.
М.Грушевський у статті «К польско-украинским отношениям Галиции»
поряд з вимогами розвитку українських освітніх закладів, боротьбою за
українські кафедри ставить питання про вимоги українського населення
– національна автономія, історичні права на ці землі корінного
населення – українців. Автор дає історичну довідку про заселення краю.
А в статті «Українство і питання дня в Росії» М.Грушевський описує
становище українців у Росії і дає характеристику сучасного
українського руху. Етнічний склад населення Київської, Подільської та
Волинської губерній аналізується в статті «Юго-Западный край по
данным переписи 1897 г.» Автор доводить, що існує значна похибка у
визначенні частки українського населення при визначенні кількості
останнього в питанні про рідну мову, оскільки багато українців
розмовляли російською мовою3. Це призводило до заниження даних про
належність до українського етносу, хоча за кількістю населення
українців налічувалось 77 %. Автор робить висновок про правомірність
вимог викладання українською мовою, видання друкованого матеріалу
та ін.
Серед авторів часопису особливо потрібно відзначити С. Єфремова,
талановитого публіциста, громадського діяча, який особливо гостро
ставив злободенні для українства питання, був автором не тільки ряду
статей, а й вів рубрику “Заметки на текущие темы». С. Єфремов
піднімав національне питання, відстоював право українців на свої
етнічні землі4.

1

Энгельгардт Н. «Современная летопись» // Киевская старина. – 1905. – № 7. – С. 17.
Грушевский М. К польско-украинским отношениям Галиции // Киевская старина. –
1905. – № 7-8.– С. 174-232.
3
Киевская старина. – 1905. – Т. 7. – С. 328.
4
Там само.
2
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Нові політичні умови сприяли посиленню національнодемократичного руху в Україні. І хоча «рівень національної свідомості
українських мас був ще настільки низьким, що коли почалася революція
1905 р., вона не набрала на Україні виразного національного
забарвлення»1, але національне питання набуває політичного звучання.
З'являються публікації, які гостро ставлять питання українського
характеру, зокрема, української школи. До таких публікацій можна
віднести серію виступів С.Єфремова на сторінках «Киевской Старины»
під назвою «Заметки на текущие темы» (1905). «На першій лінії, –
зазначав автор, – школа. Чи буде надана можливість українцеві
навчатися рідною мовою – це питання викликає поки що деякі
сумніви»2. Автор звертає увагу на те, що всі прогресивні газети
виступали під заголовками «Потрібна українська школа». С.Єфремов
наводить звернення, підписане учасниками зборів, присвячених пам’яті
Т.Шевченка, які відбулися 26 лютого 1905 р. Вони ухвалили: «Існуюча
для українського народу початкова школа абсолютно не відповідає
вимогам освіти ні за мовою, ні за змістом того, що викладається в ній.
Рідна мова народу вигнана з школи, наших дітей вчать зневажати її, як
грубий і недостойний до вжитку жаргон. Викладання ведеться мовою
чужою, малозрозумілою, внаслідок чого діти не можуть засвоїти навіть
простої грамоти. У нас взагалі відсутня народна освіта»3. У цьому ж
зверненні йдеться і про вдосконалення середньої та вищої школи. Бо й
тут картина не краща. «Тут також абсолютно вигнали нашу мову, нашу
літературу, а історія викладається у викривленому вигляді з метою
заставити нас забути своє минуле. І тут нас систематично ображають у
дорогих для нас почуттях любові до батьківщини й рідної мови, любові,
що складає невід'ємне право кожної людини»4.
Вимоги демократичних сил звучали все сильніше. І одним з
виразників цих вимог був С.Єфремов, який у зазначеній публікації
висловився так: «Ставлячись негативно до всього, що сприяє
відстороненню народних мас від освічених прошарків суспільства, ми
знаходимо необхідним не лише загальне, обов'язкове й безкоштовне
навчання в народній школі без обмежень віросповідання, національних і
станових обмежень, а також створення такої системи народної освіти,
яка починаючи з початкової школи, закінчувалася б університетом – так
щоб кожна школа наступного типу служила безпосереднім
продовженням попередньої»5. Автор переконаний, що народна школа,
як і середня та вища, може діяти лише рідною мовою – народною
мовою викладання, в даному випадку – українською. Лише за
виконання цієї умови можливо уникнути «того ненормального стану
речей, при якому у нас багатомільйонні народні маси відносять себе до
1
Лисяк-Рудницький І. Український національний рух напередодні першої світової
війни // Історичне есе. – К., 1994. – Т. 1. – С. 479.
2
Киевская старина. – 1905. – № 5. – С. 201.
3
Там само.
4
Киевская старина. – 1905. – № 5. – С. 201.
5
Там само. – С. 203.

231

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

однієї народності, а інтелігенція, яка живе серед них – до іншої. Через те
між ними пролягає глибока прірва, яка виключає можливість плідного
єднання народу і його інтелігенції в діяльності»1.

У статті «Преступление, что продолжается», С.Єфремов виражає
впевненість, що будь-які репресивні заходи уряду нездатні вже затримувати
українців на шляху до свободи. «Нам немає чого чекати, коли правлячі
сфери знайдуть за потрібне сказати своє «своєчасно» та видати нам атестат
зрілості, – ми повинні взяти його самі, своїми власними руками»2.
Доречно зазначити, що авторів часопису однаково турбували проблеми
як у Галичині, так і в Наддніпрянській Україні. Про необхідність
націоналізації школи говорить у своїй статті «К польско-украинским
отношениям Галиции» М.Грушевський3, де він дає порівняльний аналіз
розвитку українського та польського шкільництва в Галичині. Автор
порівнює бюджет русинських та польських шкіл, що показує переваги
останніх (школи русинські – 10.400, польські – 74.830). Українські діячі
докладали чимало зусиль для відкриття українських гімназій у Перемишлі
(спочатку польські з українськими класами), Коломиї та Тернополі.
Про рівень розвитку української освіти, культури, мови та літератури, їх
відмінність, самобутність можемо дізнатися з таких матеріалів, як стаття В.
П-ко «Из истории образования на Украине»4, С.Єфремова «Бытописатель
пореформенной Украины» (про І.Нечуя-Левицького) та інших. В останній
статті також описується роль українського середовища, у якому
виховувався майбутній письменник, у формуванні його світогляду.
Відзначено і роль І.Нечуя-Левицького в розвитку українського руху : «Если
украинская идея не заглохла окончательно в тяжелые 80-е годы, если мы
теперь
наблюдаем
оживление
среди
украинского
общества,
распространение украинского движения в ширь и в глубь… то этим мы
обязаны в значительной мере и ему, давшему образец систематического,
спокойного и неторопливого труда»5.
Питання використання української мови ставилося не лише в освітній
сфері. Українські діячі добиваються дозволу на видання малоруського
Євангелія українською мовою. 25 лютого уряд Росії дає згоду з дозволу
Святого Синоду на його друк. Йшлося і про видання кращого перекладу
Святого Письма українською мовою, зробленого П.Кулішем чи іншими
авторами.
Таким чином, українські наукові часописи ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. на
своїх сторінках піднімали важливі для українського суспільства питання, і
не лише науково відстоювали право українства на свою історію, мову,
культуру, сприяли розвитку різних галузей української науки, а й
активізували процеси пізнання й самопізнання, формування національної
свідомості українського народу. Тому дослідження цієї унікальної
спадщини, вироблення нових підходів до її аналізу й оцінки у сучасних
умовах залишаються актуальними.

1

Там само. – С. 203.
Там само. – С. 82.
Киевская старина. – 1905. – № 7.
4
Киевская старина. – 1905. – Т. ХС. – С. 235-247.
5
Киевская старина. – 1905. – Т. 88. – № 1-3. – С. 101.
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Печериця Т.В. (Кіровоград)
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КРАЙ
В ДОСЛІДЖЕННЯХ П. РЯБКОВА
Розглянута українознавча діяльність визначного вченого-етнографа
кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст., який зробив вагомий внесок у справу
фольклорно-етнографічного вивчення західноукраїнського краю.
Павло Захарович Рябков (1848 – 1926) – визначний представник
української етнографічної та історичної науки кінця ХІХ – першої
чверті ХХ ст. Учень українського вченого світового рівня Ф. Вовка,
активний член Етнографічної комісії, створеної при Науковому
товаристві імені Т. Шевченка1, співробітник Єлисаветградського і
Херсонського музеїв, а також етнографічного відділу Російського музею
(Санкт-Петербург)2, П. Рябков був надзвичайно багатогранною й
ерудованою особистістю. Він вів різнопланову діяльність і залишив у
спадщину доробок наукових праць з етнографії, історії, археології та
краєзнавства.
Дослідження українознавчої діяльності П. Рябкова, як і ряду інших
визначних представників української інтелігенції кінця ХІХ –
поч. ХХ ст. у період панування в СРСР радянської тоталітарної системи
перебували під неофіційною забороною. На нашу думку, це було
пов’язано, в першу чергу з тим, що П. Рябков наприкінці ХІХ – на поч.
ХХ ст. виступав як активний пропагандист і послідовник української
історії та культури. Історіографічна розробка теми розпочалася у 1968 р.
статтею М. Чечота, який зробив першу спробу привернути увагу
дослідників та громадськості до непересічної особистості визначного
українознавця П. Рябкова3. У 1972 р. невелику біографічну замітку
етнографічного характеру про П. Рябкова, підготовлену В. Чабаненко,
було вміщено на сторінках четвертого тому Радянської енциклопедії
історії УРСР4. Серед наукових праць 70-х рр. ХХ ст. слід вказати й
дисертаційне дослідження Н. Бокій, яка проаналізувала археологічні
розкопки, проведені на території Кіровоградщини під керівництвом
П. Рябкова5.
Процес демократизації суспільно-політичного життя України
наприкінці 80-х рр. ХХ ст. створив необхідні умови для появи

1
Кіровоградський обласний краєзнавчий музей (далі КОМ), 13300, гр. АІ, інв.
№ 5882/2..
2
Херсонський обласний краєзнавчий музей, гр. АІ, інв. № 6999..
3
Чечот М. Архів П. Рябкова // Народна творчість та етнографія. – 1968. – № 1. –
С. 109.
4
Радянська енциклопедія історії УРСР. – К., 1972. – Т. 4. – С. 44..
5
Бокий Н. Скифский период на пограничте степи и лесостепи в Днепровском
правобережьи: Автореф. дис … канд. ист. наук. – К., 1979. – 17 с.
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грунтовної наукової статті Ю. Розуменка1. Автор уперше зробив спробу
проаналізувати та дати цілісну картину українознавчої діяльності
П. Рябкова. Серед наукових праць останнього часу, зміст яких певною
мірою торкається діяльності П. Рябкова, слід вказати на дисертаційне
дослідження С. Проскурової2. Вивчаючи чумацтво як соціокультурне
явище України, серед основних його дослідників кінця ХІХ – початку
ХХ ст. С. Проскурова називає і вченого-етнографа півдня України
П. Рябкова, піддає аналізу його етнографічні праці про чумацтво. У
2001 р. вийшла наукова публікація документів листування П. Рябкова з
Ф. Вовком члена-кореспондента НАН України В. Наулка3.
У справу фольклорно-етнографічного вивчення західноукраїнського
краю внесла свій вклад значна кількість видатних етнографів України,
серед них і визначний українознавець кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.
П. Рябков. На переломі ХІХ – ХХ ст. завдяки великій організаційній,
збиральницькій та видавничій праці чотирьох видатних науковців
М. Грушевського (1866 – 1934), Ф. Вовка (1847 – 1918), І. Франка (1856
– 1916) і В. Гнатюка (1871 – 1926) одним із провідних центрів
етнографічних досліджень став Львів, куди у 1904 р. приїздить і
П. Рябков. Саме в цей час у Львові з 10 червня по 9 липня 1904 р.
Товариством прихильників української літератури, науки й штуки,
головою якого був М. Грушевський, було організовано Український
університет для українців з Росії, які приїхали до Львова на канікули.
Таких бажаючих набралось 135 чол., серед них і П. Рябков4. В
особистому фонді П. Рябкова знаходимо оригінал оголошення про
проведення цих курсів і частину розкладу читання лекцій. Лекції читали
рідною мовою такі видатні українські вчені як Ф. Вовк, І. Франко,
М. Грушевський, В. Гнатюк, К. Студинський та інші5.
У цьому ж році у Львові П. Рябков особисто познайомився з відомим
поетом і суспільно-політичним діячем України І. Франком6. У цей час
І. Франко був активним членом Етнографічної комісії, створеної в
1898 р. при Науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Особливо
значного розвитку НТШ досягло під керівництвом М. Грушевського.
Саме під проводом М. Грушевського, як голови (з 1894 р.), В. Гнатюка,
як секретаря (з 1899 р.) та І. Франка, як директора філологічної секції
(1898 – 1908 рр.) НТШ розбудувалося в Академію наук. За цей період до
співпраці в секціях і комісіях НТШ були притягнені майже всі
1
Розуменко Ю. Етнографічна діяльність П. Рябкова // Народна творчість та
етнографія. – 1988. – № 5. – С. 40-43.
2
Проскурова С. Чумацтво як українське соціокультурне явище: Автореф. дис … канд.
іст. наук. – К., 2001. – 18 с.
3
Наулко В. Листування П. Рябкова з Ф. Вовком // Південна Україна ХVІІІ – ХІХ ст.
Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. – Запоріжжя, 2001. –
Вип. 6. – С. 105-125.
4
Вовк Ф. (1848 – 1918). Дослідження. Спогади. Бібліографія. – Нью-Йорк, 1997. –
С. 155-156
5
Державний архів Кіровоградської області (далі ДАКО), – ф. 304, – оп. 1, спр. 84,
арк. 2.
6
Вовк Ф. Вказана праця. – С. 159.
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українські вчені та кращі представники української інтелігенції, серед
яких і П. Рябков. Надзвичайно цінною для української етнографічної
науки була діяльність очолюваної В. Гнатюком Етнографічної Комісії, у
якій брали участь Ф. Колесса, Ф. Вовк (з 1905–1908 рр. її голова),
І. Франко1. Особливу увагу Етнографічна Комісія приділяла вивченню
етнокультурних надбань Західної України, яка не стояла, щоправда,
облогом на полі етнографічних студій і мала вже авторитетних
науковці-етнографів. Однак лише Етнографічна комісія надала їхній
праці належне наукове підґрунтя та зацікавила нею широкі кола
науковців і громадськості. Найбільшого розмаху набула в цей час
етнографічна та антропологічна діяльність проф. Ф. Вовка, під
керівництвом якого було організовано чималу кількість етнографічнонаукових експедицій. Саме за ініціативою та проводом проф. Ф. Вовка у
1904 р. розпочала свою діяльність антропологічно-етнографічна
експедиція в Західній Україні (1904 – 1906 рр.), фінансову підтримку
якій надали Етнографічний відділ Російського музею (Санкт-Петербург)
та Наукове товариство імені Тараса Шевченка2. Активними
співучасниками експедиції були І. Франко, І. Раковський, З. Кузеля,
П. Рябков. Разом вони вивчали і досліджували західноукраїнський
народ в етнографічному та антропологічному відношеннях. Зі статті
І. Франка, опублікованої у німецькому журналі за 1905 р. нам відомо,
що протягом 18 серпня – 24 вересня 1904 р. експедицією було
проведено антропологічно-етнографічне дослідження Бойківщини за
маршрутом – Устрики – Мшанець – Лютовиська – Дидьов – Локоть –
Бориня – Сморже – Лавочне – Тухля – Славсько – Гребенів – Сколе –
Вижнє і Нижнє Синевідсько – Крушельниця. Головною метою
експедиції було зібрання переважно антропологічних матеріалів, знімки
типів одягу бойків, а також предметів матеріальної культури для музеїв
Наукового Товариства імені Т. Шевченка та Товариства австрійської
етнографії. Завдяки П. Рябкову, який організував у Львові невеличку
фотолабораторію, експедиції вдалося зібрати значну за обсягом
колекцію фотознімків (близько 500 одиниць), що мають велике
етнографічне, а також науково-пізнавальне значення3.
Про участь П. Рябкова в науковій експедиції ми дізнаємося з його
рукописів, присвячених західноукраїнському краю, переважна
більшість яких становлять дорожні записки, а деякі з них – уривки
польових зошитів. Окрім того, у 1905 р. П. Рябков підготував для
опублікування свої враження від поїздки по Галичині та Буковині.
Згідно з записами П. Рябкова, перед експедицією стояло завдання
дослідити бойків і завершити розпочате в 1903 р. вивчення гуцулів, які
заселяли північно-східну частину Карпатських гір. “Перш за все, як
зазначив П. Рябков, необхідно було шляхом антропологічних вимірів
1

Енциклопедія українознавства. – Львів, 1996. – Т. 5. – С. 1711.
Енциклопедія українознавства: У 3-х Т. – К., 1994. – Т. 1. – С. 191.
Васьків В., Матейко К. Етнографічна експедиція на Бойківщину (переклад з
німецької мови статті І. Франка) // Жовтень. – 1972. – № 8. – С. 112-119.
2
3
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визначити фізичний тип цих двох племен і встановити наскільки вони
відрізняються від інших сусідніх з ними слов’янських племен”1. Це було
необхідно для того, щоб з’ясувати чи не помиляються етнографи, серед
яких і Р. Кайндль, які виокремлюють, наприклад, гуцулів в особливу
групу, неспоріднену з слов’янами.
П. Рябков, за згодою проф. Ф. Вовка, отримав можливість взяти
участь в антропологічно-етнографічній експедиції у ролі антрополога і
частково фотографа. Разом із Ф. Вовком він у роз’їздах по Східній
Галичині та Буковині провів близько п’яти місяців – частину літа і всю
осінь 1904 р.2 Цікавими є спогади П. Рябкова про те, як він для того,
щоб експедиція була вдалою, та щоб уникнути певних непорозумінь як
з поляками, так і галичанами, повинен був видавати себе за русина
галіційського. Він змушений був змінити своє прізвище, яке не
закінчувалося на традиційні “о” або “ський”, “цький”. З прізвищем, як
пише П. Рябков, справилися легко: “Від’єднали компрометуючий хвіст,
та й годі! Завдяки такій маленькій ампутації, я з людини перетворилися
в звіра – Рябка (коментар П. Рябкова: “Всі руді собаки у наших добрих
українців, як відомо, носять цю назву”)3. Набагато складніше було
подолати мовний бар’єр, оскільки розмовляти по-галіційськи, як
говорили й писали місцеві інтелігентні люди було надзвичайно важко.
П. Рябков вважав, що: “Мова ця штучно створена із суміші різних мов:
польської, церковнослов’янської, малоросійської, німецької, чеської
тощо. За своїм характером і граматичною будовою вона ближче до
польської, аніж української народної, на якій писав Т. Шевченко. Мова
ця далека від народної...”4 При цьому П. Рябков відзначив, що він з
великими труднощами розумів розмову інтелігентних русинів, яку
розробили місцеві вчені-філологи, і разом з тим легко сприймав говір
простого люду карпатських гір – бойків та гуцулів.
Першим західноукраїнським населеним пунктом, у якому П. Рябкову
випало проводити антропологічні вимірювання, було галицьке село
Гребенів: “Приїхавши в с. Гребенів, згадує П. Рябков у своїх записках, я
відразу опинився в самому центрі поселення бойків. Саме це село
лежить досить високо в горах, близько 450 м над рівнем моря, у долині
р. Стрий. По широкій долині живописно розкидані великі села, оточені
полями; залізнична дорога, ажурні залізні мости, шумні тартаки
(лісопилки) – усе це становить чудовий краєвид, який інколи не
поступається швейцарському”5. При проведенні антропологічних
досліджень у с. Гребінів П. Рябков активно співпрацював з проф.
Ф. Вовком та академіком З. Кузелею. Познайомившись з академіком
З. Кузелею, П. Рябков відразу високо оцінив його як людину та
етнографа: “Він був добрим знавцем звичаїв та поглядів сільського
1

ДАКО, ф. 304, оп. 1, спр. 99, арк. 2.
Там само, спр. 94, арк. 1.
Там само, арк. 6.
4
Там само, арк. 7
5
ДАКО, ф. 304, оп. 1, спр. 76, арк. 25.
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духовенства й дрібного шляхетства. Весела вдача З. Кузелі, здоровий,
чисто південно-руський гумор робили його досить цікавим
співрозмовником і товаришем по роботі”1. “Наша робота, – писав
П. Рябков, – полягала у тому, що ми під керівництвом проф. Ф. Вовка
займалися вимірюванням і фотографуванням бойків, при цьому
вимірювався – ріст, висота коліна, поздовжній та поперечний діаметр
черепа, його висота, ширина лоба, величина носа, вух, обличчя, рота,
фіксувався колір волосся, очей, форма зубів тощо. Усі ці дані
заносилися у спеціальні графи-таблиці”2. Як зазначав сам П. Рябков,
справа ця була нелегкою, оскільки релігійні почуття, а також різного
походження повір’я у житті бойків відігравали не останню роль, а тому
було дуже важко умовити як жінок, так і чоловіків сфотографуватися та
здійснити антропологічні вимірювання. Жінок найбільше соромило
прохання зняти з голови хустку, оскільки, за їх звичаями, оголити
голову для заміжньої жінки та ще й перед незнайомими чоловіками
вважалося занадто непорядним вчинком. А між тим, при
антропологічних вимірах саме голова є головним об’єктом вивчення.
У цілому, під час наукової експедиції П. Рябков отримав можливість
широко ознайомитися з побутом і економічним становищем населення
Галичини і Буковини. У результаті, етнограф дійшов висновку:
“Населення Галичини і Буковини, яке має так багато спільного з нашим
південно-руським українським людом, становить з ним як би одне ціле.
Якщо і є якась різниця між ними, то лише в деталях, в загальному ж, це
два рідні брати примусово колись роз’єднані, але які рано чи пізно
об’єднаються знову під одним загальним дахом”3.
Основним наслідком трирічної плідної співпраці на ниві
українознавства стала підготовлена Ф. Вовком фундаментальна
науково-етнографічна енциклопедична праця “Український народ у
його минулому і сучасному” (4800 л.), яка була видана у 1916 р. у
Санкт-Петербурзі. Це дослідження складається з двох частин –
“Антропологічні особливості українського народу” та “Етнографічні
особливості українського народу”. Воно й досі залишається головним
джерелом знань про побут українського народу, оскільки його зміст
базується на багатому етнографічному матеріалі. Окрім того,
дослідження містить велику кількість ілюстрацій. Ця праця підсумувала
величезну багаторічну роботу проф. Ф. Вовка в галузі антропології й
етнографії. Уперше на основі всебічних досліджень українців від
Карпат до Кубані, проведених ним і цілою школою його учнів і
послідовників – С. Руденком, Л. Чикаленком, О. Алешо, В. Сахаровим,
Н. Кондрашенком, І. Раковським, П. Рябковим, З. Кузелею та іншими,

1
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3

Там само.
Там само, спр. 94, арк. 1.
Вовк Ф. Вказ. праця. – С. 216-218.
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вчений подав характеристику фізичних і етнографічних особливостей
українського народу1.
Вивченню Галичини й Буковини в етнографічному відношенні
П. Рябков приділяв значну увагу – понад двадцять справ особистого
фонду дослідника, які є найбільшими за обсягом, присвячені
висвітленню цієї тематики. У 1904 р., перебуваючи деякий час у Львові
на дачі в І. Франка, П. Рябков розпочав роботу над науковоетнографічною працею – “Про гуцулів”2. В основу цієї праці були
покладені матеріали, зібрані П. Рябковим під час науково-етнографічної
експедиції. Окрім того, при її написанні П. Рябков користувався
фундаментальною працею про гуцулів В. Шухевича “Гуцульщина”
(Львів, 1899) та “Матеріалами українсько-руської етнології”, виданих
етнографічною експедицією та надрукованих у працях Наукового
товариства ім. Т. Шевченка в 1899 році (Т. ІІ, ІІІ, V). У рукопису “Про
гуцулів”, який складається з двох частин, П. Рябков робить спробу
дослідити походження самого етноніма “гуцул”, подає антропологічний
портрет гуцула й гуцулки, докладно описує побут гуцулів, їх вірування,
звичаї, весільні та заупокійні традиції й обряди.
На думку дослідника, гуцулів, які проживають у Галичині,
небезпідставно відносять до найкраще збереженої частки слов’янства.
Інтелігентні русини, як зазначав П. Рябков, називали їх українськорусинським народом, який зберіг у себе все найбільш оригінальне зі
свого життя в легендах та обрядах. Такій певній консерватизації давніх
звичаїв та обрядів у гуцулів значною мірою сприяло, на думку
етнографа, їх географічне місцезнаходження у Карпатських горах.
Стосовно походження самого етноніма “гуцул” П. Рябков приводить
декілька версій, найбільш цікавими серед яких є дві. За першою версією
цей етнонім походить від слова “кочувати”. Справа у тому, що в силу
об’єктивних історичних умов південь України, ще починаючи з ХІІІ –
ХІV ст. зазнавав постійних розбійницьких нападів із боку татар. Тому
частина мешканців Поділля почала ховатися від набігів і пограбувань
татар і турок у горах, тобто постійно кочували в гори, а тому й почали
називати себе кочулами, а вже звідси виводимо гуцули. Згідно з іншою
версією, яку в 1894 р. записав з розповіді однієї гуцулки Марфи Дучик
із Селятин (Буковина) Р. Кайндиль, етнонім “гуцул” має інші корені.
Вона розповіла: “Як волохи нас уздрівали, – то тоді кричали: Гуцан!
Гуцан!” У перекладі з румунського слово “готолеан” означає – великий
злодій, а “гоц” – злодій3. Самі ж гуцули (самоназва), як відзначав
П. Рябков, називали себе – руснаками (руські люди).
За своїми антропологічними рисами гуцули різко відрізняються від
інших слов’янських народів Прикарпатських гір: “Чоловіки-гуцули
переважно високого росту, темноволосі. Разом з тим світлі очі для них
1
ДАКО, ф. 304, оп. 1, спр. 87, 88 // Фонд рукописів П. Рябков Про гуцулів (1904 –
1905 рр.).
2
Там само, спр. 88, арк. 2 зв.
3
Там само, арк. 4 зв. – 5.
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не є рідкістю. Обличчя чоловіків овальне. Серед жінок більше
блондинок, особливо в селах Космачі та Проскурове, однак очі у них
переважно темного кольору”. Загалом, на думку П. Рябкова, народ
“стрункий і красивий”1.
Певну увагу у своїй праці П. Рябков приділив і аналізу мови гуцулів,
тобто гуцульського діалекту. Так, голосні – а, я, ї – замінювалися у них
буквою “є”: ягода – єгода, яблуко – єблуко, яйце – єйце тощо. Буква “д“
часто переходила в “г”: дівка – гівка, діти – гіти тощо; “к” –
замінювалася на “ть”: донька – донтья; крескени – крестяне, смерк –
смерть. Окрім того, П. Рябков відзначив і той факт, що в гуцульську
мову ввійшло й немало слів іноземного походження, переважно
грецьких та латинських.
Згідно із спостереженнями П. Рябкова головою в гуцульській сім’ї є
чоловік (газда), який повеліває над жінкою та дітьми. Гуцули-чоловіки
зневажають жіночу роботу (челядинську). Коли ж жінка наважувалася
сперечатися з чоловіком, то він їй відповідав: “Под своє!” (Знай свою
справу) або “Заткай сі!” (Замовкни). Дівчата, які одружувалися з
вдівцем, повинні були звертатися до нього не інакше як на Ви.
Разом з тим, гуцули дуже гостинний народ, і в гостинності вони не
відказують нікому. Коли ж їм намагаються заплатити за пригощання, то
гуцул відповідає: “Віддайте дитині, я цього не вимагаю”. Така ситуація
безпосередньо пов’язана з їхніми віруваннями. Так, взяти з гостя плату
за молоко, означало накликати на скотину біду. У своєму дослідженні
П. Рябков зазначив, що гуцули дуже віруючий народ, однак їх вірування
ще і на початку ХХ ст. мали примітивний, язичницький характер.
Головною молитвою гуцулів є “Отче наш”, яка зазвичай закінчується
проханням до Бога: “Поможи Господи ніч перекочувати, завтрашньої
днини дочекати всьому народові православному, крескенській худобі і
моїй, та й мені”. Ідучи з дому, гуцул промовляв таку молитву: “В ім’я
отця і сина! Господи Боже, прошу тебе наперед, будь добрий, заступи
мене, заборони мене від усякого зла, від припадку кєшного на росах, на
водах, на кєшних переходах! Заступи Господи!”2 Окрім обрядів,
встановлених церквою, гуцули зберегли велику кількість своїх
давньоязичницьких, зокрема, вони продовжували вірити в злих духів, у
силу слова чарівника тощо.
Основою гуцульського харчування у переважній більшості, як
зазначив етнограф, була кукурудза в різних приготуваннях та молочні
продукти: бринза, сир, гуслянка. Провідною галуззю, іншими словами,
фундаментом гуцульського господарства було скотарство. Стосовно
розвитку землеробства можна сказати, що воно навіть на початку ХХ ст.
не отримало широкого поширення. На думку П. Рябкова, це було
пов’язано з тим, що гуцул дивився на землю інакше, ніж землероб. Він
вважав за великий гріх “землю пороти”, більше того, за гуцульським
віруванням там, у землі, сидить арідник (чорт).
1
2

Там само, арк. 9 зв.
Там само, арк. 29 зв.
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Оскільки основою гуцульського господарства було скотарство,
найбільшу роль у житті гуцула відігравав сінокіс. Особливо важливим
для гуцулів був вигін худоби в гори. З приводу цього в них зберігся
цікавий обряд, який здійснював кожен господар у день вигону худоби,
метою якого було зберегти свою худобу здоровою, щоб звір її не
спіймав. Ось як описав цей обряд у своїй праці П. Рябков: “У день
вигону худоби в гори господар її, ще до сходу сонця зовсім голий ставав
біля дверей хліву, де ночують вівці, пропускав їх поміж ніг, рахував та
примовляв: щоб тебе ніщо не шкодило, і щоб ти не був такий урочний, а
мої очі ніщо не уречуть”1. Далі отари худоби урочисто проводжали до
кінця села всі його жителі. Цей хід називався “полонинським”,
обов’язковим супроводом якого були спів та звуки трембіти. Після
цього в гуцульських домівках залишалися лише жінки, діти та старі.
Молоді парубки з сумом йшли в гори і своє горе виражали в піснях:
“Ой піду я в полонину, тай там і загину,
Скажу собі посадити в головах калину,
Будуть пташки прилітати, калиноньку істи,
Будуть мені приносити від милої вісті”2.
Друга частина дослідження П. Рябкова “Про гуцулів” присвячена
переважно гуцульській весільній та заупокійній обрядовості. Так, за
даними П. Рябкова гуцульське весілля, яке складається з досить великої
кількості релігійних обрядів, завжди супроводжувалося пригощаннями
й подарунками. Тривало воно зазвичай декілька днів, інколи п’ять та
більше. Гуцульське весілля складається із оглядин, сватання, заручин,
благословення, прощі, запросин, зачинання (спорядження молодої до
вінця), заводин (обряду що знаменує собою вихід нареченого з
парубоцтва), повниці (пригощання нареченим та нареченою своїх
рідних і піднесення йому та їй подарунків у вигляді грошей)3.
При виборі парубком нареченої досить важливу роль відігравали
його батьки, хоча в більшості випадків зробити вибір нареченої
дозволялося самому парубку. За гуцульськими традиціями у шлюб
молоді вступали обов’язково за вільним вибором. На заручинах ще раз
підтверджувався вільний вибір молодих, під час яких старий староста
запитував: “Вас ніхто не силував?!” Окрім того, ще до весілля молодим
дозволялося сходитися для того, щоб пізнати один одного.
У цілому, як віддзначив П. Рябков: “Статева моральність у гуцулів
особливо занедбана була в глушині. Одружені гуцули заводять коханок,
а їх жінки коханців (любасі). Батько живе з дочкою, дід з онучкою. У
деяких місцевостях обов’язком батька бездітного сина є дати йому дітей
(снохачество). Одружений гуцул, йдучи в солдати, передоручав свою
дружину і дітей товаришу, щоб він їх оберігав і дбав (сокотив їх). Все це
не дивує гуцулів, оскільки вважається природним”4.
1

Там само, спр.87, арк. 5.
Там само, арк. 2 зв.
Там само, арк 4 зв.
4
Там само, арк. 11-11 зв.
2
3
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Особливими обрядами та піснями супроводжувалися плетіння вінка
для нареченої та нареченого. У весільний вінок обов’язково вплітали
три зубчики часнику й барвінок. Вінки на молодих надівали їх батьки.
Після того, як вінки покладені на голови молодих, вони ставали князем і
княгинею. Далі відбувалося вінчання молодих у хаті – батьки водили їх
три рази навколо столу, даючи їм при цьому сімейні настанови, під час
цього у хаті постійно співалися пісні. Як відзначив дослідник, цікавим
було те, що всі обрядові весільні гуцульські пісні розпочиналися
словами:
“Лежали барви (берви) барвінковії (2 рази)
Ой роде ж, мій роде!
Даруй же мені...”1
Серед великої кількості різних символічних весільних предметів у
гуцулів найголовнішим атрибутом було деревце (вільце, гільце). Це
деревце нагадувало собою двох, що зрослися в єдине ціле, людей. Про
нього в одній з гуцульських пісень говориться, що воно росло у самого
рая й родило золоті яблука: “У рай ся похиляло, сильно зацвітало”. До
основних символічних предметів гуцульського весілля належала й
калина, якою обов’язково прикрашали вільце. Калина символізувала
собою міцний, на все життя зв’язок між молодими. Під вільце
обов’язково ставили калач, який на думку П. Рябкова, символізував
собою сонце, що є енергетичною першоосновою всього живого на
землі2. Після вінчання молодих у церкві молодий викупляв свою
наречену у брата й сестри. За звичаєм, викуп (гроші) наречений клав
молодій на косу, яку держав її брат.
Наприкінці першого весільного дня батьки нареченого й нареченої
відводили молоду до комори. Після туди заходив наречений і зубами
зривав із її голови стрічки, якими були заплетені коси нареченої. Цей
обряд у гуцулів символізував собою перетворення дівчини в жінку. На
розпущені коси мати надівала перемітку (хустину), і у такому вигляді
молоду, яка відтепер уже була молодицею, виводила з комори3.
Не менш об’ємними та цікавими є заупокійні обряди та традиції
гуцулів. Зазвичай, у гуцулів померлого клали в труну, у якій
обов’язково проти його голови залишали отвір (віконце) для того, щоб
покійний міг у нього дивитися. Протягом усього часу перебування
покійника у своїй хаті на лаві, до його двору сходилися молоді хлопці і
грали у різні ігри: козу, сороку, стільчик тощо. Це вони робили для того,
щоб хоч трохи розвеселити рідних померлого, тобто “розігнати тугу”.
Безпосередньо перед виносом тіла, дві особи – відомі в селі дід і баба, –
ставали перед покійником і вихваляли його за всі добрі справи, які той
зробив за життя, це дуже давній звичай гуцулів. У труну мертвому
обов’язково ставили цукор, волошки, вовну, калач, щоб мав із чим до
родичів прийти, і гроші – на перевіз на той світ.
1
2
3

Там само.
Там само, арк. 12.
Там само, спр. 76, арк. 1-23.
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Після цього покійника – господаря хати, було це літом чи зимою,
клали на сани, запряжені волами, і везли на кладовище. Під час
похоронної процесії священик їхав на коні попереду покійника, за
покійником вели худобу, призначену на помин. За гуцульським
звичаєм, до рогів баранів та волів прикріплювали палаючі свічки. Усі
жінки, які проводжали покійника в останню путь, обов’язково
розпускали коси й постійно голосили, а чоловіки на гуцульських
похоронах ніколи не надівали шапок. Окрім того, всю дорогу до
кладовища трембітали трембітники, які вже на кладовищі відкривали
віконце в труні і трембітали туди. У могилу померлого рідні
обов’язково кидали землю та гроші й свято вірили, що ці гроші
покійник повинен заплатити Маткі Божій за перевіз на той світ. У голові
покійника під хрестом закопували посуд, у якому було коливо1.
Таким чином, пртягом 1900 – 1906 рр., переважно під впливом
проф. Ф. Вовка відбулося становлення П. Рябкова як вченого-етнографа.
Основною подією цього періоду стала участь П. Рябкова в
антропологічно-етнографічній експедиції в західноукраїнський край.
Під час експедиції П. Рябков разом з іншими її учасниками через
безпосереднє спостереження і вивчення живої дійсності, зібрав значний
обсяг антропологічного та етнографічного матеріалу про українських
горян – бойків і гуцулів.

1
Печериця Т. Визначний українознавець П. З. Рябков (1848 – 1926). Наукова
монографія. – Кіровоград, 2003. – 117 с.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Ярошинський О.Б. (Київ)
УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ
В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ
БОРОТЬБІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СЕРЕДИНИ ХVII ст.: 1648 рік
Висвітлюються малодосліджені питання історії Української
національної революції середини ХVІІ ст. Зокрема, з’ясовується
розвиток визвольних подій у 1648 р. на Волині – одному з українських
регіонів.
Дослідники приділили належну увагу вивченню історії національновизвольної і соціальної боротьби українського народу середини XVII ст.
– одного з найяскравіших народних рухів середньовічної Європи. Вони
в основному з’ясували її перебіг, загальні тенденції розвитку у
всеукраїнському масштабі. Разом з цим, незадовільний стан вивченості
регіональних особливостей цього історичного явища, викликаний
відсутністю комплексних досліджень визвольного руху 1648-1657 рр. в
окремих регіонах України, вже стає каменем спотикання при з’ясуванні
ряду наукових проблем, гальмує дослідження тогочасного
загальнонаціонального процесу. Останнім часом намітилася тенденція
на краще: зосереджено увагу істориків на важливості всебічного аналізу
регіональних проблем для об'єктивного висвітлення історії визвольної
боротьби українського народу, з’явилися публікації, що відображають
результати комплексного дослідження визвольних подій на Волині1. У
1
Степанков В.С. Антифеодальна боротьба у роки Визвольної війни та її вплив на
формування української держави (1648-1654). – Львів, 1991. – 195 с.; Степанков В.С.
Українська Національна революція ХVІІ ст.: причини, типологія, хронологічні межі
(дискусійні нотатки) // Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ
століття: політика, ідеологія, військове мистецтво (збірник статей). – К., 1998. – С. 26-45.
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зв’язку з тим, що героїчна і безкомпромісна боротьба волинян проти
панування Речі Посполитої і феодальних порядків перетворила Волинь
в один із найпотужніших регіональних центрів українських
національно-визвольних змагань середини XVII ст., висвітлення її
початку і найвищого піднесення сприятиме заповненню частини
згаданих прогалин, що існують в історичній науці.
Зразу ж після здобуття перших перемог українським військом
(лютий-травень 1648 р.) та втечі на Волинь шляхти з центральних
регіонів України, волинські міста перетворилися у шляхетські зборищабастіони. Брацлавський воєвода А.Кисіль повідомляв (27.05; 3.06;
7.06.1648 р.), що шляхта Київщини і Брацлавщини, покинувши свої
маєтки, втекла на Волинь і зупинилась у Полонному, Заславі, Корці,
Гощі, Олиці, Дубно1. Про скупчення втікаючої шляхти в Олиці писав і
власник міста, литовський канцлер А.Радзивілл2. Тут зосереджувалися
також війська (і маєтки) найбільших польсько-українських магнатів, які
готувалися до жорстокої боротьби з військом Б.Хмельницького, котрий
“розпускав полковників у всі сторони: на Білую Русь, Сіверщизну, на
Полісся, на руське Поділля, на Волинь з козаками, до … яких хлопство
в’язалося, і добивали містечок, міст, шляхту і жидів, і ляхів впень
стинаючи”3. А.Кисіль стверджував тоді, що “противник погрожує
Волині і Поділлю, а також руським землям... Тому бажав би отримати
в допомогу іноземне військо і захищати… Волинь, поки це полум’я не
охопило її, тому що вороже військо буде з кожним кроком вперед
збільшуватись тисячею або декількома тисячами людей”4.
Деморалізувало шляхетське середовище і зізнання допитуваних
полонених повстанців про можливий наступ українського війська,
зафіксовані галицьким стольником Л.М’ясковським5. З метою
посилення обороноздатності воєводства, в Дубно прибув озброєний
загін Г.Жолкевського, а в Заславі зосередилися великі військові
підрозділи під командуванням київського воєводи Я.Тишкевича і
магната Д.Заславського6. Вірогідно, що інформація львівського
1
Богдан Хмельницкий. Летопись еврея-современника, Натана Ганновера, о событиях
1648 – 1652 годов в Малороссии вообще и о судьбе своих единоверцев в особенности. –
Одесса, 1878. – С. 16; Мицик Ю. Буремний 1648 рік (добірка неопублікованих джерел) //
Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття: політика,
ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998. – С. 282; Michałowskiego J. Księga pamiętnicza z
dawnego rekopisma. – W Krakowie, 1864. – S. 65-66; Szajnocha K. Dwa lata dziejów naszych.
Opowiadanie i źródla. – Lwów, 1869. – T. 2: Polska w r. 1648. – S. 80-81, 335, 337.
2
Pamiętniki Albrychta Stanislawa X. Radziwiłła. Kanclerza W. Litowskiego. – W Posnaniu,
1839. – T. 2. – S. 292.
3
Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. Вид. 2-е. – К., 1971. – С. 121.
4
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах (далі –
ВУР) – М., 1954. – Т. 2: 1648 – 1651 гг. – С. 28, 30; Памятники, изданные Временною
комиссиею (далі – ПКК). – К., 1845. – Т. 1. – Отд. 3. – С. 30.
5
Документы об освободительной войне украинского народа 1648 – 1654 гг. (далі –
ДОВ). – К., 1965. – С. 44, 78; Мицик Ю. Буремний 1648 рік… – С. 292; Мицик Ю.А.,
Цибульський В.І. Волинь в роки Визвольної війни українського народу середини ХVII
століття. Документи і матеріали. – Рівне, 1999. – С. 9; Szajnocha K. Op. cit. – S. 360.
6
Szajnocha K. Op. cit. – S. 340-341.
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єпископа про низьку боєздатність цих формувань1, відповідала
дійсності, а тому в другій декаді червня робилися спроби їх посилення.
Питанням оборони було приурочено з’їзд шляхти, що зібрався 10
червня у м. Дубно. Для встановлення місця військового збору під
Глиняни виїхав командир королівської гвардії С.Осинський2. Посполите
рушення Волинського воєводства мало сходитися за наказом воєводи
О.Сангушка під Луцьком3. Між Заславом і Старокостянтиновом під
керівництвом князя В.-Д.Заславського починається збір шляхти
південної Волині. Організатори цих заходів вважали, що вони зупинять
наступ української армії4. Проте у польсько-шляхетському таборі не
було одностайності, волинська шляхта відмовлялася вливатися до
основних військових формувань Речі Посполитої5.
Визвольний рух у воєводстві розпочався ще до приходу на Волинь
українського війська. Не випадково шляхтич Пеславський скаржився 3
червня з Полонного, що “тут … нечувані тривоги …, селянство … вже
повстає проти панів”6. А мозирський підкормій К.Ф.Обухович, помітно
перебільшуючи, твердив, що під впливом дій “свавільних куп”, шляхта
“вся втекла”7. Тоді ж у червні 1648 р. селяни сіл Печихвости, Стрельча,
Матова Луцького повіту розгромили маєтки орендаря С.Морштина, а
майно розділили між собою8. Подальше розгортання боротьби
стимулювали військові операції полковника М.Кривоноса проти
каральних загонів І.Вишневецького. Виконуючи наказ Б.Хмельницького
та об’єднавшись з білоцерківським полковником І.Гирею, М.Кривоніс
на початку липня звільнив Вінницю, Бистрик, Бердичів, Чуднів, а 18
липня його війська визволили Чарторию і ввійшли у Волинське
воєводство9. 20 липня вони підійшли до Полонного – містечка, що було
“важливим ключем Волині”, краще підготовленим до оборони, ніж
Львів10. 1200 жовнірів і 700 шляхтичів, які обороняли місто, мали 60-80
гармат, значний запас пороху та харчів11. Подвійні укріплення кам’яних
стін і валів та водяне оточення, робили його важкодоступною фортецею.
Однак становище оточених ускладнювалося тим, що керівники
польсько-шляхетського військового угруповання князь І.Вишневецький
і командир королівської гвардії С.Осинський відмовилися прислати їм
1

ДОВ. – С. 42-43.
Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника, відділ рукописів (далі – ЛНБ. ВР),
ф. 5, спр.Оссолінських №225/ІІ, арк.57-58.
3
Мицик Ю. Буремний 1648 рік… – С. 284.
4
Michałowski J. Op. cit. – S. 51.
5
Мицик Ю. Буремний 1648 рік… – С. 288, 293.
6
Мицик Ю. Буремний 1648 рік… – С. 282.
7
Pamiętniki historyczne do wyjasnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku. – Wilno,
1859. – S. 19.
8
Архив Юго-Западной России (далі – Архив ЮЗР). – К., 1914. – Ч. 3. – Т. 4: Акты,
относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого. – С. 239-240.
9
Там само. – С. 22-23; ВУР. – Т. 2. – С. 63; Michałowski J. Op. cit. – S. 137.
10
Tomkiewicz W. Jeremi Wiśniowiecki (1612-1654). – Warszawa, 1933. – S. 214; Листи
С.Кушевича // Жовтень. – 1980. – № 3. – С. 132-134.
11
Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІА), ф.1230,
оп. 1, спр. 257, арк. 5; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 22, 23; Michałowski J. Op. cit. – S. 156.
2
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підкріплення,
побоюючись
ослаблення
своїх
частин
під
Старокостянтиновом. 21 липня козаки захопили передмістя, встановили
дружні зв’язки з міщанами і жовнірами-українцями, а наступного дня –
захопили замок, багато полонених, зброї, провіанту та іншої здобичі на
загальну суму 4 млн. злотих, знищили польську залогу та євреїв1. За
припущенням І.Стороженка, цю перемогу було здобуто полковником
П.Головацьким – керівником передових військових підрозділів
М.Кривоноса2. Перемога українських військ викликала масові втечі
шляхти з південно-східної Волині3. З-під Полонного окремі козацькі
підрозділи направились до Острога, Заслава, Межирича, Степані,
Корця, Тучина, намагалися оволодіти Рівним і Тайкурами4. А.Радзивілл
стверджував, що налякана шляхта покинула більшість цих міст без
будь-якого опору5.
Ці дії українського війська активізували боротьбу жителів східної
частини Луцького повіту. Вже в липні селяни Філіповичів, Молодкова
Великого, Багатого, Молодкова (Підгаєць), Молодкова на р.Тозирці з
міщанами Яруня Звягельської волості зруйнували маєток і знищили
господарські документи шляхтича-орендаря Я.Масальського в
с. Молодкові6. У Звягелі повстанці захопили та спустошили замок і
костел7. Після приєднання до звягельських повстанців, керованих
кушніром М.Тишею, покозачених селян волості, тут утворився дієвий
повстанський загін. Піднесенню визвольного руху сприяв рейд одного із
козацьких підрозділів через Заслав, Межирич, Острог, Корець, Гощу,

1
ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 57; оп. 3, спр. 273, арк. 37; ЛНБ. ВР, ф. 5,
спр. Оссолінських №2286/ІІ, арк. 7; спр. Оссолінських №3882/ІІ, арк. 41; спр.Оссолінських
№5768/І, т. 1, арк. 346, 379 (на жаль, документи на арк. 346, 379 зі справи зникли, про
наявність їх у минулому свідчить покажчик, складений Т.Ю.Козачук та ін.: Визвольна
війна українського народу в 1648 – 1654 рр. Возз′єднання України з Росією. Анотований
покажчик рукописних матеріалів бібліотеки. – Львів, 1954. – С. 18, 33); Акты,
относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные Археографичесой
комиссией (далі – Акты ЮЗР). – СПб., 1861. – Т. 3: 1638 – 1657 гг. – С. 242; ДОВ. – С. 87;
Мемуары Б.Машкевича // Мемуары относящиеся к истории Южной Руси. – К., 1896. –
Вып. 2. – С. 424; Мицик Ю.А. "Кройніка о землі полской" Ф. Сафоновича про Визвольну
війну українського народу 1648 – 1654 рр. і возз′єднання України з Росією // Укр. іст.
журн. – 1979. – № 6. – С. 116-120; ПКК. – К., 1898. – Т. 1. С. 178; Ганновер Н. Назв. тр. –
С. 30; Повесть о козацкой з поляками войне, Зеновия Богдана Хмельницкого … Самоила
Твардовского… – К., 1853. – С. 17-18; Michałowski J. Op. cit. – S. 156; Radziwiłł А. Op. cit. –
S. 310; Rudawskij J. Historia Polska od śmierci Wladyslawa IV az do pokoju oliwskiego… –
Petersburg – Mohylew, 1855. – T. 1. – S. 38-39; Rawita-Gawronski F. Sprawy i rzeszy
ukrainskie. – Lwów, 1914. – S. 37.
2
Стороженко І.С. Воєнне мистецтво Визвольної війни українського народу 1648 –
1654 рр.: Дис… канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1994. – С. 202-203.
3
ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк.37; Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь… –
С. 11.
4
ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 39; Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь… –
С. 12-13; Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом
гетьмана Богдана Хмельницького. – Філадельфія; Пенсильванія, 1980. – С. 133.
5
Radziwiłł А. Op. cit. – S. 310.
6
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 569-571
7
ВУР. – Т. 2. – С. 115.
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Тучин, Степань, Чарторийськ, Володимирець . У Корці 23-24 липня
відбулася сутичка козаків із дванадцятисотенним кінним загоном князя
С.Корецького, котрий намагався піти на допомогу польському війську
під Старокостянтиновом. Козацький наступ змусив князя замкнутися в
замку, а потім проривати облогу2.
Тим часом М.Кривоніс спрямував військо через Росоловецьку
переправу – відомий шлях на Волинь (Чорний шлях) до місця збору
польських військових формувань під Старокостянтиновом, де відбулася
вирішальна битва. У зв’язку з тим, що перебіг цієї битви, що
відбувалася 26-28 липня 1648 р. і завершилася панічним відступом
польсько-шляхетських військ, достатньо досліджений і висвітлений в
історичній літературі3, варто зупинитися лише на її наслідках. Завдяки
здобутій перемозі, М.Кривоносу вдалося виконати важливе стратегічне
завдання – не допустити об’єднання польсько-шляхетських
регіональних військових сил. Крім того, здобувши Старокостянтинів,
М.Кривоніс перетворив його в опорний пункт української армії на
Волині і Поділлі, спрямував звідси окремі загони на здобуття міст, що
знаходилися навколо нових місць дислокації сил противника. Перемога
відіграла роль могутнього стимулятора народної боротьби на всіх
західноукраїнських землях, а південно-східна частина Волині була
звільнена з-під польського контролю.
Активізувалася боротьба в інших частинах воєводства. 29 липня
полонений Я.Концевич зізнався під час допиту, що луцький владика
Афанасій послав М.Кривоносу 70 гаківниць, 8 півбочок пороху, велику
кількість куль та 7 тис. форинтів, щоб козацькі полки захопили Олику
та Дубно4. Д.Заславський дізнався від полоненого козака-трубача
Мартина, що Б.Хмельницький обіцяв прибути з підкріпленням під
Дубно5. А.Кисіль 4 серпня повідомляв примасу Польщі, що “плебс
незліченний ... плюндрує; замки, міста всі по сам Буг пусті і від Дубно
1
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 22-23; Жерела до історії України-Руси (далі –
Жерела). – Львів, 1898. – Т. 4: Матеріали до історії Галичини. – Т. 1: Акти з р. 1648 – 1649.
– С. 54; Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь… – С. 12-13; Michałowski J. Op. cit. – S. 170;
Szajnocha K. Op. cit. – S. 374, 376.
2
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Оссолінських №5769/ІІІ, арк. 171; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. –
С. 22-23.
3
Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. 8. – Ч. 3. – С. 53-54;
Крип′якевич І.П. Богдан Хмельницький. Вид. 2-ге. – Львів, 1990. – С. 87; Легкий В.И.
Крестьянство Украины в начальный период Освободительной войны 1648 – 1654 годов. –
Ленинград, 1959. – С. 85-88; Его же. О военных действиях загонов Максима Кривоноса
летом 1648 г. (От Корсунской до Пилявской битвы) // Уч. зап. Ленингр. ун-та. – Л., 1956. –
Вып. 24. – С. 194-218; Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький (Соціальнополітичний портрет). Вид.
2-ге. – К., 1995. – С. 140-141; Стороженко І.С. Богдан
Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ
століття. – Діпропетровськ, 1996. – Кн. 1. – С. 184-190; Szajnocha K. Dwa lata dziejów
naszych. Opowiadanie i źródla. – Lwów, 1869. – T. 2. – S. 169; Tomkiewicz W. Jeremi
Wiśniowiecki (1612-1654). – Warszawa, 1933. – S. 214-221.
4
ВУР. – Т. 2. – С. 68-71.
5
Акты ЮЗР. – Т. 3. – С. 283; ВУР. – Т. 2. – С. 67-68; ДОВ. – С. 76-79.

247

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

відбігли так, що ... по самий Буг вже жодного шляхтича немає, або
пішов, або трупом залишився”. А в листі від 9 серпня, підкреслюючи
слабкість польсько-шляхетських позицій на Волині, він писав, що “всі
кидаються втікати; навіть селяни, хлопи знущаються над нами, і тому
вся чернь приєднується до тих хлопських військ”, а “доля [вітчизни] ...
залежить від того, чи захоче сам Хмельницький заключити мир”1.
Подібно характеризував тодішню ситуацію у воєводстві коронний
підчаший М.Остророг2. І.Вишневецький хвилювався, що “народ на
Волині і Поділлі і повністю вся Русь, яка втекла від нас, зробиться
здобиччю ворога ... можете легко тоді зрозуміти, як багато прибавить
собі сил ворог, як зросте небезпека загибелі вітчизни і в якій небезпеці
будуть знаходитися не тільки Глиняни і Львів, якщо він захопить
воєводства Волинське і Подільське та управління над ними (а він це
зробить якимось чином)”, бо “хлопство бачачи наші війська, які йдуть
не проти ворога, а від нього, всюди повстало і, не зустрічаючи ніякого
опору ... творить так багато шаленств, бере такі міцні фортеці, і чого
не міг зробити найсильніший іноземний ворог, те вільно чинить сама
низька чернь”3.
Частина інформації про боротьбу на Волині зв’язана із просуванням
озброєних загонів комісії польського сейму під керівництвом А.Киселя.
Один з роз’їздів комісії, керований братом А.Киселя – Миколою,
хорунжим новогрудським, під час сутички з кількома сотнями
козацьких вершників між Гощею і Берездовим втратив кілька жовнірів.
Сім сотень вершників Томаша і Криштофа Сапєгів під Тинним
зіткнулись із загоном Стефана Володимира, який дислокувався у районі
Чарторийська4.
Упродовж 4-9 серпня повстанці (“в кілька тисяч”), частину яких
складали вихідці з Полісся, вдруге захопили Гощу, пограбували замок і
фільварки, знищили євреїв, побили монаха П.Ласка. За підрахунками
власника Гощі А.Киселя, йому було завдано збитків на 30 тис. злотих, а
“все, що вціліло від першої юрби, було знесено цією останньою юрбою”5.
Окремі групи розійшлися по навколишніх містечках, розгромили
панські маєтки, після чого, згадані поліські повстанці попрямували на
Поділля. Один із повстанських загонів поблизу Рівного і Тайкур
зіткнувся з польською розвідковою хоругвою Загоровського, ухилився
від бою і попрямував до Заслава та Полонного6. 10 серпня А. Кисіль
отримав повідомлення про повторний напад двотисячного загону
повстанців на Тучин7. У Гощі кілька сотень повстанців під
керівництвом шляхтича Красносельського вступили в рукопашний бій з
1

Michałowski J. Op. cit. – S. 152; Szajnocha K. Op. cit. – S. 376.
Szajnocha K. Op. cit. – S. 374.
3
Michałowski J. Op. cit. – S. 154.
4
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Сапєгів № 1491, арк. 1-2; Michałowski J. Op. cit. – S. 171.
5
Michałowski J. Op. cit. – S. 151, 164; Szajnocha K. Op. cit. – S. 378.
6
Michałowski J. Op. cit. – S. 151-152.
7
ПКК. – К., 1845. – Т. 1. – С. 196; Michałowski J. Op. cit. – S. 171; Szajnocha K. Op. cit. –
S. 378.
2
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жовнірами згаданого польського роз’їзду М.Киселя, зазнали поразки,
перенесли табір до лісу і боліт, після чого відступили. Польський загін,
втративши кілька десятків вояків, переслідував повстанців до Городниці
Корецької, пройшов за ними частину шляху у напрямку до Полонного і
повернувся назад1.
Повстанські акції в Гощі стимулювали покозачення міщан і селян
Воскодавів, Чудниці, Мнішина, Красносельців, Терентієва. В серпні
гощанські повстанці розгромили маєтки в Дулібах і Симонові.
“Покозачені” селяни Річиці (біля Олександрії) знищили межові знаки у
Котовській пущі між с. Любитовим (Рудня) і Начихівкою, захопили і
спалили маєток литовського канцлера А.Радзивілла. Селяни Чехова і
Кльосова, очолювані війтом Кузьмою, захопили майно євреїв-втікачів.
Жителі дубненського передмістя Кубраківки, під керівництвом Грицька,
Хілімона і жінки Чопіги, брали участь у козацькому нападі на Дубно.
“Покозачені” селяни Ільківець і Вороничів, керовані шляхтичем
Й.Котлубицьким, розгромили маєток у с. Ільківці Кременецького
повіту2. На сесії сенату 22 серпня повідомлялося про взяття
повстанцями Чарторії, Полонного, Любара, Острополя, Лабуні, Гриціва,
Старокостянтинова, Бабина, Острожця, Луцька, Олики, Рівного3. У
Красилові відбулася сутичка повстанців з польським розвідковим
загоном, а під Острополем зібралося 30 тисяч повсталих4. 24 серпня в
Гощу надійшло повідомлення про захоплення Острога, знищення
козаками шляхтичів, ксьондзів, євреїв. За одними джерелами місто
захопив тоді полк Петра Головацького, за іншими – загін Гараська5. 26
серпня під Острог прибув полк комісії А.Киселя. Трьохтисячний
козацький загін вийшов з міста, готуючись до бою. У ході переговорів,
А.Кисіль домовився про можливість виконання ним місії, зв’язаної з
українсько-польськими переговорами, при умові взаємообміну десятьма
заручниками. Комісари виконали обіцянку, надіславши заручників.
Однак на перебіг подій вплинуло прибуття сюди семи хоругв
І.Вишневецького під командуванням шляхтича Я.Сокола та початок
військових дій. Козаки сприйняли ці дії як прояв підступності комісарів
і знищили 7 заручників. Незважаючи на відступ підрозділів Я.Сокола і
з’ясування випадковості їхньої появи, козаки повідомили комісарів, що
залишають у себе трьох заручників та про втрату чинності попередніх
домовленостей6. А.Кисіль, вирушивши до Кунева і Ляхівців, в обхід
Острога, 28 серпня зустрічав по дорозі інший загін жовнірів, висланий із
польського обозу. 29 серпня жовніри 19-ти польських хоругв (1,5 тис.
чол.) спалили міське передмістя, вирізали під Острогом “безліч селян і

1

ПКК. – К., 1845. – Т. 1. – С. 207; ДОВ. – С. 97, 99; Michałowski J. Op. cit. – S. 171.
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 24-26, 41-42, 190-191, 313-314, 435(ІІ).
Michałowski J. Op. cit. – S. 158-159.
4
Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь… – С. 18-19, 19-20.
5
ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 52зв.; Michałowski J. Op. cit. – S. 195.
6
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Сапєгів №1491, арк. 1-2; ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк.
75; Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь… – С. 21-23; Michałowski J. Op. cit. – S. 174-175.
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привели 24 полонених”, “порубали вщент” мешканців Межирича1. Проте
опір козаків змусив поляків у ніч на 30 серпня повернутися до
основного обозу. Обидві спроби загонів І.Вишневецького захопити
Острог завершилися невдачею. І.Вишневецький пояснював це тим, що
не ставив завдання захопити місто, а лише намагався недопустити
козацького походу на Луцьк2. Відповідаючи на скаргу А.Киселя на дії
козаків, Б.Хмельницький у листі з Куманівців 28 серпня запевняв
комісара, що перешкоди козаки чинили не за його наказом, та й
“кількасот людей з нашого війська (хоч без нашої волі) заскочили в
Острог не для того, щоб воювати, а шукаючи борошна для
прогодування”. Він пообіцяв послати канівського полковника Семена
Савича для виведення “з Острога та інших місць всіх цих свавільників
до нас, до війська” і запрошував комісарів для переговорів під
Старокостянтинів3. Тим часом 3 вересня один із головнокомандувачів
польської армії М.Остророг інформував, що “в Острозі козаки постарому мешкають... і важко зробити щось у місті, яке тримає
сторону козаків”4. 13 вересня комісари повідомляли у Варшаву, що “в
цей час другий загін [козацький] прийшов у Острог і, також як і
перший, не випровадив козаків з цього міста”5.
Водночас з Острогом, “козаки великою купою на місто Дубно
наступивши”, розгромили будинки багатих міщан, знищили документи,
що належали власнику міста Д.Заславському та магістратські книги.
Такі дії свідчать про участь у подіях, разом з козаками представників
різних груп місцевого населення6. Невеликі загони розходилися з Дубна
по навколишніх селах, звільнили Ратчин, але захопити добре
укріплений Дубненський замок, повстанцям не вдалося7.
Про розмах повстанської боротьби і настрої серед населення Волині
наприкінці літа засвідчують спостереження А.Киселя8. У другій декаді
серпня активізувалася боротьба у північно-західній частині воєводства.
Сюди перебазувалася частина повстанців з-під Острога. Брестський
войський Є.Южич повідомляв про свідчення двох караїмів-втікачів з
Луцька, “що міщани дали знати козакам”, щоб вони рухалися до міста9.
Ймовірно, йшлося про звягельський загін повстанців на чолі з
1
Документи Богдана Хмельницького (1648-1657). – К., 1961. – С. 68; Мицик Ю.А.,
Цибульський В.І. Волинь… – С. 18.
2
ЦДІА, ф. 1230, оп. 1, спр. 258, арк. 3; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 126; ПКК. – К.,
1845. – Т. 1. – С. 223, 226, 250-251; Michałowski J. Op. cit. – S. 162-163, 165, 169-170, 172173, 174-175, 181; Radziwiłł А. Op. cit. – S. 318; Szajnocha K. Op. cit. – S. 208-215;
Новицкий И.П. Адам Кисель, воевода киевский. 1580 – 1653 года. – К., 1885. – С. 41.
3
ПКК. – К., 1845. – Т. 1. – С. 238; Michałowski J. Op. cit. – S. 184; Мицик Ю.А.,
Цибульський В.І. Волинь… – С. 20-21.
4
Michałowski J. Op. cit. – S. 181.
5
Ibid. – S. 185.
6
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 99, 150.
7
Там само. – С. 99; Сендульский А. Город Дубно // Волынские Епархиальные
ведомости. – 1877. – № 14, 16 июля. – С. 585-586.
8
Michałowski J. Op. cit. – S. 161, 165.
9
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Сапєгів №1398, арк. 1.
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М.Тишею, який називав себе полковником. Зайнявши Рівне “не якийсь
Тышик, пулковник звягельський”, був “з гултайством до места Клеваня
добровольне впушчоний”, захопив зброю, гроші, золото і “скоро до
Олики одвернул”. А клеванські міщани забрали все покинуте шляхтою
майно, зруйнували шляхетські і католицькі будинки, діючи за
принципом: “...нехай и паметка лядская не будет”1. Незважаючи на те,
що Олика була “дуже захищеним містом князів Радзивіллів із замком”,
повстанці взяли її приступом. На що власник міста прореагував: “за
зрадою моїх підданих Олика моя в руки козаків 30 серпня дісталась”2. За
іншими свідченнями, Олику було здобуто 29 серпня, а 1 вересня
повстанський загін М.Тиши звільнив Луцьк, у якому проявлялась
“прихильність до Русі”3. Повстанці напали несподівано, захопили
передмістя, підкралися до міських укріплень і “без всякої битви”
здобули місто. Одна частина шляхти втекла, інша – була знищена.
С.Кушевич відзначив: “Луцьк – столиця Волині, не втримав натиску
збунтованого гультяйства і впав спустошений на вічний наш сором”4.
А біля Жидичина і Двірця (неподалік від Луцька) повстанці розгромили
посполите рушення Волинського воєводства, що складалося із 11-ти
сотень шляхетської кінноти. Зустрівши противника на рівному полі,
вони застосували тактику щільного прострілювання ворожого гурту,
знищили кілька десятків ополченців, а решту змусили рятуватися
панічною втечею. За твердженням любельского стольника
Д.Слугоцького, шляхетські вояки “з цього несподіваного випадку не
взявшись до справи, розсипались мов мухи”5. З Луцька частина
повстанців вирушила до Володимира. Про взяття Володимира свідчить
лист воєводи П.-Я.Сапєги від 8 вересня 1648 р.6 На захоплених
територіях козаки і повстанці безжалісно знищували шляхту,
захоплювали і руйнували її маєтки7. 4 вересня польське командування
розіслало з головного обозу військові загони, щоб “швидко ті свавільні
купи прогнати”. Але вже 5-6 вересня керівники польських роз’їздів
повідомляли, що козаки з повстанцями пішли із звільнених міст
Поліссям, через болота, густі ліси і в районі, де діяв загін, “тих гультяїв
там немає”, а тому подальше їх переслідування неможливе8. Однак
джерела засвідчують, що в середині вересня 1648 р. відбулося повторне
визволення цих міст. Так, у документі, датованому 10 вересням
стверджується, що Немирич, “русин із того ж дому п.Немиричів,
1

Архив ЮЗР. – К., 1914. – Т. 4. – Ч. 3. – С. 395.
Жовтень. – 1980. – № 3. – С. 100; Radziwiłł А. Op. cit. – S. 319.
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Сапєгів №1398, арк. 1; спр. Оссолінських №5769/ІІІ, арк. 169.
4
Жовтень. – 1980. – № 3. – С. 100.
5
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Сапєгів №1398, арк. 1; ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 65;
Архив ЮЗР. – К., 1914. – Т. 4. – Ч. 3. – С. 427; Michałowski J. Op. cit. – S.185
6
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Сапєгів №1495, арк. 1-2; Жерела. – Т. 4 (1). – С. 65.
7
ЛНБ. ВР. спр. Оссолінських №225/ІІ, арк. 150зв. (ЦДІА, ф. 1230, оп. 1, спр. 260, арк.
4), арк. 155зв.; Мицик Ю. Буремний 1648 рік… – С. 303; Мицик Ю.А., Цибульський В.І.
Волинь… – С. 23; Michałowski J. Op. cit. – S. 176, 194.
8
ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 201; Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь…
– С. 21-23; Michałowski J. Op. cit. – S. 188.
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зібравши декілька тисяч цього гультяйства опустошив і вирізав Олику,
Клевань і Луцьк і вже наближався до Сокаля”1. Тоді ж саноцький
підчаший Дзержко повідомляв, що Олику і Луцьк пограбували
богуславські козаки, а в Острозі зупинилися два полки, які відбили
кількатисячний польський приступ2. Інформуючи про повторні
визвольні акції, С.Кушевич твердив, що “вісімнадцятого дня місяця
вересня велика купа ворогів знову прийшла до Луцька, вирізала людей
західної і східної віри, спустошивши все місто з костьолами і церквами.
І досі ворог у тамтешньому куті пустошить містечка і проливає
кров”3. У ході повторного захоплення Луцька було знищено частину
міського патриціату4.
Рейди козацьких і повстанських загонів стимулювали антифеодальну
боротьбу селян і міщан. Селяни Романова і Хорлуп Луцького повіту 1
вересня “збунтовавшисе вси з козаками и гультяйством, з Олыки до
Луцька идучыми”, згодом брали участь у захопленні Луцька. Жителі
Дерев’яного, Голишева, Застав’я, Колдирова, Сморжова приєдналися до
клеванських міщан, захопили хутір Руденський і с. Диково орендаря
А.Жабокрицького. Два рівненські загони повстанців, очолювані
Гунькою Каленіченьє та Грицьком і Матвієм Бузовщинами, захопили
майно і спалили маєток Б.Островського у с.Городниці. Покозачені
міщани Острога пограбували шляхтича С.Борковського. Селяни Лукова,
Суська разом із покозаченими міщанами Четвертні, Нового Острова
(Вишеньок) захопили майно і спалили помістя М.Загоровського у селах
Лукові, Суську, Петрашевичах. Селяни Будеражу, Клекотова, Мільче на
чолі з Федором із Клекотова, котрий став “старшим сотником”,
упродовж вересня - жовтня жахали навколишню шляхту. У
Володимирському повіті “килкутисячний” загін з “козаки, люд
своевольный, и иншое поспольство розних панов” захопили і спалили
панський двір у с.Туличові, після чого пішли з села. В Купечові,
Туличові, Черніїві селяни захопили решту майна Я.Рожинського5. 24
вересня П.Я.Сапєга повідомляв із Ратно, що навколо бродить “немала
купа ... здрайців козаків”, яка взяла м. Ковель6.
У цей час активізується також національно-релігійне спрямування
народного руху. Луцькі міщани 1 вересня “доброзичливо і приязно”
прийняли прибулих козаків і разом з ними зруйнували костели.
Розправи над католиками супроводжувалися заявами: “аби не
залишилось не тільки їх, а й їхнього майна”. Жителі Луцького
1

ДОВ. – С. 110.
Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь… – С. 22-30.
3
Жовтень. – 1980. – № 3. – С. 100.
4
Донесение папского нунция Иоанна Торреса архиепископа Андрианопольского о
событиях в Польше во время возстания Б.Хмельницкого // Сборник статей и материалов
по истории Юго-Западной России. – К., 1916. – Вып. 2. – С. 115; Szajnocha K. Op. cit. –
S.387.
5
Архив ЮЗР. – К., 1914. – Т. 4. – Ч. 3. – С. 97-98, 106-107, 117, 175-177, 179-184, 329330, 580(прим.).
6
ЛНБ. ВР, ф. 5, спр. Сапєгів №1498, арк. 1.
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передмістя Воля із селянами Яровиці, утворивши повстанський загін
(лише у позовній заяві нараховано 66 осіб), розгромили Луцький
бернардинський монастир. При сприянні Луцького патриціату – райців,
бурмістрів, лавників, у нападі на монастир св. Христа брали участь
ткачі, шевці, теслі, різники, кравці, кушніри, гончар, садівник, жовнір,
млинар, бондар, пекар, свинопас, фурман, козопас, муляр, грабар,
пивовар, слюсар, стельмах. Монахи і селяни Хрестовоздвиженського
монастиря напали на Луцький католицький кафедральний собор,
забрали церковні речі та захопили землі костела в с.Німецькому. Райця
В.Шильневич зі своїми помічниками, “субординовали и намовили тоеж
хлопство свовольное” для нападу і вбивства шляхтича К.Ящурського та
захоплення його майна. У скарзі володимирського судді
С.Корчмінського відзначалося, що “воеводство Волынское таковоюж
сваволею заражатис почало, и тот неприятель тое ж воеводтво
Волынское забыяючи, мордуючи, лупы беручи ... под самое мисто
столечное воеводства Волынского Луцко прошел, и тое место пред
зраду тых же месчан луцких опановал, католиков и слуг Божых за
поводом тых же месчан луцких позабиял”. Скаржник звинувачував
луцьких міщан у тому, що вони “з ребелизантами козаками покумавшы
и побратавшысе, яко ребелизанты з ребелизантами” аж до кінця осені
“одны пешо, другие конно приходячи”, зруйнували ще й бернардинський
монастир під Луцьком та господарський двір у с. Двірець. Міщани на
чолі з бургомістром Ф.Липкою розгромили будівлі домініканського
монастиря у с.Новий Став і в Луцьку, костел і будівлі Луцької
ієзуїтської колегії, захопили маєтки шляхтича Б.Гораіна у с. Яровиця1.
Помітний вплив на розвиток визвольного руху мали події, що
відбувалися на волинсько-подільському пограниччі. За обставин, коли
українсько-польські переговори зайшли у безвихідь, обидві сторони
стали готуватися до продовження військових дій. 14 вересня відбулося
об’єднання двох частин польського війська, зосереджених раніше під
Глинянами та Чолганським Каменем. Б.Хмельницький розпочав
маневрування між Старокостянтиновом і Пилявцями. Зосередивши свої
основні сили на берегах р. Ікви поблизу м. Пилявці, він використовував
маневрування для обдурювання противника і заманювання на обране
поле битви. Підрозділи, залишені на Росоловецькій переправі та в
Старокостянтинові, мали створити враження про підготовку тут
основних бойових операцій. Задля цього поширювалася дезінформація
про очікуване прибуття сюди Б.Хмельницького, планувався відступ
полків М.Кривоноса і Д.Нечая у район Пилявців, що мав нагадувати
панічну втечу і переконати поляків у низькій боєздатності українських
військ, спонукаючи їх до переслідування. Відповідно до цього плану,
кількатисячний український загін зайнявши Красилів, відійшов до
1
Архив ЮЗР. – К., 1914. – Т. 4. – Ч. 3. – С. 154-158, 159-161, 268-271, 331-333, 356,
360 (VІІІ), 409 (І), 424-428, 446-449, 447, 455-456, 461, 605(І); Пам’ятки історії Східної
Європи. Джерела ХV-ХVІІ ст. – Острог-Варшава-Москва, 1999. –– Т. 5: Руська
(Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 рр. – С. 32-34, 34-36, 36-38, 38-40.
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Старокостянтинова, а полки М.Кривоноса залишили Росоловецьку
переправу і відступили до Пилявців. Підійшовши 15 вересня до
Росоловецької переправи і переконавшись, що її ніхто не охороняє,
польські воєначальники по-різному оцінили ситуацію, але вирішили
продовжувати наступ. 16 вересня ар’єргардні частини чисельністю 2
тис. жовнірів атакували захисників Старокостянтинова, очолюваних
полковником Д.Нечаєм. Міський гарнізон, у якому нараховувалось 4-5
тис. козаків, вогнепальними залпами відбив атаку і примусив жовнірів
відступити до обозу. Українські полки разом із міщанами в ніч з 16 на
17 вересня покинули місто і відійшли до Пилявців1. Рішення про
негайний похід у напрямку Пилявців, прийняте на раді польської
військової верхівки у Старокостянтинові, повністю відповідало
стратегічним задумам керівників українського війська. Отже, частково
передумови блискучої перемоги української армії під Пилявцями (21-23
вересня 1648 р.) створювалися на Волині. Тут, у районі
Старокостянтинова було досягнуто бажаної для Б.Хмельницького мети:
переконано польське командування у низькій боєздатності українського
війська,
спровоковано
агресивно-наступальні
настрої
серед
воєначальників противника. Цьому сприяли і дії спеціальних
рейдуючих загонів, які сковували сили польських регіональних
військових формувань. Іноді ці дії були настільки ефективними, що
навіть серед досвідчених польських сановників створювалося оманливе
враження всеохоплюючого наступу українського війська. Так, А.Кисіль
повідомляв 13 вересня з-під Чолганського Каменя, що “...полки
Хмельницького оточили нас з усіх сторін”2. М.Остророг писав 18
вересня з-під Старокостянтинова: “...дуже непокоїть нас та обставина,
що ... у нас в тилу багато виявляється бунтівників: на Волині зібралось
їх дуже багато, також на Поділлі... Тому потрібно було виокремити
частину нашого війська і послати на Волинь більше тисячі чоловік, ...
щоб розсіяти там зборища”3.
Перемога під Пилявцями, продовження наступу українських військ
сприяли подальшому розгортанню народного руху за повне визволення.
Розгромлене, поділене польське військо втікало через Старокостянтинів
до Вишневця, Збаража і далі за Віслу, а Д.Заславський “с остаточными
людьми сел в Дубне в осаде”4. 25 вересня армія Б.Хмельницького
штурмувала Старокостянтинів, знищила гарнізон, що складався з тисячі
німецьких найманців. Для прийняття плану наступних дій гетьман
1
ЦДІА, ф. 1230, оп. 1, спр. 9, арк. 3; спр. 100, арк. 2-3; ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк.
71; ВУР. – Т. 2. – С. 77-78, 78-79, 80-81, 127-131; ДОВ. – С. 108, 113-115, 123, 127, 139,
146-150; Донесение папского нунция Иоанна Торреса… – С. 117; Жовтень. – 1980. – № 3.
– С. 101-103; Мицик Ю. Буремний 1648 рік… – С. 303; ПКК. – К., 1898. – С. 179;
Kochowski W. Historia panowania Jana Kazimierza. – Posnań, 1859. – T 1. – С. 6-7;
Michałowski J. Op. cit. – S. 185, 194-195, 196-197, 198, 199, 205; Szajnocha K. Op. cit. –
S. 387, 388.
2
Michałowski J. Op. cit. – S. 185.
3
Ibid. – S. 197, 199.
4
Акты ЮЗР. – Т. 3. – С. 283; ДОВ. – С. 136, 140, 150.
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скликав старшинську раду. Дослідники С.Томашівський та
М.Петровський вважали, що рада відбулася 26 вересня у
Старокостянтинові, а В.Смолій та В.Степанков припускають
вірогідність прийняття радою рішення про наступ української армії на
захід під час руху війська через Чолганський Камінь у район
Вишневця1. 28 вересня українське військо просувалося до Вишневця,
куди, за свідченням полоненого козака Мартина, гетьман “...навмисне
йшов ... з кіннотою в шість тисяч, тому що надіявся там його милість
[І.Вишневецького – О. Я.] застати”2. Близько 2 жовтня українські
полки при підтримці місцевого населення здобули Збараж – добре
укріплене місто із замком. Здобиччю козаків стали 50 гармат і чимало
військового спорядження3. Тут українське військо поділилося на два
угруповання, одне з яких мало рухатися до Львова через Броди і Буськ,
друге – через Золочів і Глиняни. Одночасно гетьман розіслав у різні
частини західного регіону “аж до Стиру і Бугу” полки Д.Нечая,
Небаби, П.Головацького та ін.4 Самовидець стверджував, що “... орда з
козаками по самую Вислу пустошили, также Волинь городи значнії
повиймали: Острог Великій, Заславя, Луцко, Володимер”5. Белзький
каштелян А.Фірлей повідомляв 11 жовтня, що Волинь грабують не
лише козаки, а й “свавільні банди і якийсь Немирич, який видає себе за
козака”6. 14 жовтня А.Кисіль зафіксував дії полку “якогось Кудри”, що
нараховував “двадцять з чимто тисяч”, мав легку кінноту, частково
татарську і рейдував через Збараж, Кременець на Берестечко. Командир
загону пішов до Сокаля, а один із підрозділів спрямував на захоплення
Володимира7.
Повстанський рух у воєводстві досяг особливого розмаху у жовтнігрудні 1648 р. У цей час селяни Чудниці, Мнішина, Красносельців,
Терентієва, Воскодавів та міщани Гощі знову розгорнули боротьбу: “... в
килька недел, юж по розерваню войска под Пилявцами обрали собе за
пулковника Листопада, алиас Ивана Куковского, тамже мешкаючого в
Гошчи, а за асавулу Андрияша Гайдука, а за других месчан починивши
собе сотниками, десятниками”. Повстанці захопили Симонівський
фільварок, вирубали ліс, що належав М.Гулевичу, розгромили помістя
волинського хорунжого Д.Єла-Малинського в Симонові. Крім того,
1
Петровський М.Н. Нариси з історії України. – К., 1940. – Вип. 4. – С. 87;
Томашівський С. Передмова // Жерела. – Львів, 1913. – Т. 6. – С. 10; Його ж. Перший
похід Богдана Хмельницького в Галичину (Два місяці української політики 1648 р.). –
Львів, 1914. – С. 20-41; Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький (Соціальнополітичний портрет). – К., 1995. – С. 163
2
ДОВ. – С.151; Мыцик Ю.А. Анализ архивных источников по истории
Освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 годов. – Днепропетровск, 1988.
– С. 56.
3
ЦДІА, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 152, арк. 117; ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 72;
Твардовский С. Назв. тр. – С. 28-30.
4
Там само; Barasz X.S. Wolne miasto handlowe Brody. – Lwów, 1864. – S. 39.
5
Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 55.
6
ДОВ. – С. 166.
7
Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь… – С. 27.
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міщани Гощі та селяни Воскодавів створили інший повстанський загін,
який очолювали Дроздов, Гохів, С.Мороз, розгромили маєток В.ЧечеляНовоселецького у с. Виткові і вбили шляхтянку С.Яблонську. При появі
козацького полку, що прибув з-під Пилявців, у гощанському монастирі
віднайшли і знищили документи Д.Заславського та А.Киселя. Селяни
Княгинина (поблизу Луцька) Назар Побережник і Васко “з еншими
помочниками” з с. Букойми пограбували шляхтича Я.Княгининського.
Після відходу звідси загону козаків, селяни під керівництвом Васка
Бондарчика та Семена Фліса знову захопили маєток Я.Княгининського,
фільварок католицького костелу у с.Німецькому. Напад на маєток
Луцького домініканського монастиря здійснили селяни Боротина та
Пулганово. У розгромі маєтку шляхтича С.Припковського, разом із
козаками брали участь селяни Корсова, Кузья, Лешнєва. Міщани
Четвертні та селяни Лукова, Суська, Нового Острова, “обравшы за
старшого неякого Гаврила Гуляницкого” аж до кінця грудня
захоплювали маєтки М.Загоровського, Г.Кашовського, А.Гулевича у
селах Холпневі, Волоковщині та ін. Великим повстанським загоном
міщан Чарторийська та Колок (Романова) керував бурмістр
Чарторийська К.Гуляницький. У скарзі Владислава та Олександра
Хребтовичів нараховано 70 учасників цього загону, які брали участь у
розгромі їхніх маєтків у селах Храську і Жолудську, фільварків
В.Масальського і В.Беньовського. Селяни Рогозни і Матвіївки захопили
і розгромили маєток А.Сокола у с. Семенівці. Жителі Попівців і
Свідників відібрали жито Я.Кобильського в Порську. Напад на цей же
маєток здійснили також селяни Порська. Загони, очолювані Гунькою
Каленіченьє та Грицьком і Матвієм Бузовщинами з Рівного разом із
селянами Колоденки, Житина, Бармаків, Ілінки впродовж жовтнягрудня вирубали ліс шляхтича Б.Островського поблизу Городища.
Разом із селянами Городища ці повстанці у жовтні здійснили напад на
маєтки Р. Городницького та інших шляхтичів. Селяни Милостова і
Плоского на чолі із Калюхом Кайченятою розгромили помістя Ростків і
Сенютів, напали на загін жовнірів, що втікали з-під Пилявців. У
листопаді загін міщан Олександрії та селян Малого Житина і Забороля
руйнував навколишні шляхетські маєтки. На заході Луцького повіту
діяв великий загін міщан Горохова і Стоянова на чолі з С.Гіричем і
Х.Тринкою. Відбулося масове добровільне покозачення селян
Божкевичів, Косарева, Мошкова, Олібова, Перемиловки, Сатієва,
Радова, міщан Жорновна, жителів інших містечок і сіл у районі Дубно.
Повстанці напали на господарські двори шляхтича Є.Пясецького у
Лукаревці та Іванківцях, спаливши їх дотла. Селяни Волиці захопили
двір Є.Пясецького у м. Дубно. Дубненські міщани захопили майно в
обійсті шляхтича К.Петроконського. Острозькі міщани та селяни
Хорова утворили повстанський загін із постійним особовим складом
кількістю 80 осіб і неодноразово нападали на маєтки шляхтича
Єловицького в селах Плоске, Стадники, Оженин, знищували документи
і забирали майно. Селяни Березолуп Луцького повіту покозачившись,
утворили “купу” кількістю 50 повстанців і розгромили костел у
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с. Затурцях Володимирського повіту і вбили ксьондза. 4 жовтня селяни
Чорниці спалили маєток В.Масальського і вбили панського урядника.
Жителі Берездова, Блощина, Глиниці, Клепачів, Хлапотина, керовані
“атаманом” Присцею, розгромили маєток шляхтича В.Гощицького в
с.Крилові та вбили урядника-шляхтича М.Грузальського. Масову
повстанську акцію вчинили селяни Тьосовки та Хреновки. Міщани
Бєлова та селяни Диково розправилися з бєловським війтом та
місцевими шляхетськими урядниками. Маєток А.Гулевича був
розгромлений селянами Дрозднів, Гудчого Броду, Греньків “за
одностайною радою и намовою”. Об’єднаний загін селян Вітковичів,
Княжого, Богушів напав у районі Тинне–Сарни на обійстя орендатора
В.Вітковського. Повстанці вбили урядника і слуг. Великий загін під
керівництвом шляхтича Єнича розгромив маєтки в Яблонному,
Тинному, Узносичах, Немовичах та інших селах. У Яблонному і
Тинному повстанці вбили чотирьох урядників шляхтича К.Станкевича.
Створений у червні загін повстанців з Печихвостів, Стрільче, Матова
знову захопив майно орендаря С.Морштина. Селяни Іваня підтримали
козаків, які прибули сюди з Великої Мощаниці і заявили, що “послані
полковником Савою, що тут панів не буде”. Не припиняли боротьби й
луцькі повстанці на чолі з Ф.Липкою. Крім того, що після захоплення
козаками Луцька, цей загін “у тых же козаков залогою застал”,
повстанці захопили маєтки шляхтича Г.Стемковського у Несвичах,
Лаврові, Перепьолках, Митищах, користуючись їх доходами.
Кременецький підстароста О.Бєлецький скаржився, що Ф.Липка
відібрав у нього майно в селах Полонне і Баїв1.
У Луцькому і Володимирському повітах відбулося також багато
селянських виступів, дії учасників яких не виходили за межі одногодвох сіл. Повстанці захоплювали майно шляхтичів, розподіляли його
між членами громади, розправлялись із шляхтою, слугами, орендарями.
У таких діях упродовж осені-початку зими 1648 р. брали участь селяни
багатьох сіл Луцького повіту2. Міщани й селяни Міхновки, Буджаків,
Стовбухви “взбунтовавшысь и ... особно коний килкадесят зобравши” і
“часто а густо” громили маєтки орендаря Ю.Речицького у селах Верхи,
Боровно, Обжир, Грива, Козлиниче, Крецевиче та містечку Стовбухва.
Селяни с. Болби Турійської волості, очолювані війтом Данилом, з
відома старости М.Логановського “кгды уже козаки назад на Украину
поворочали ... з стрельбою огнистою, косами, сокирами, осчепанами,
киями, цепами и с чым который могл, яко на неприятелей яких”, напали
1
Архив ЮЗР. – К., 1914. – Т. 4. – Ч. 3. – С. 47-51, 72-73, 88-90, 99, 108, 116-118, 112113, 113-114, 115-116, 122-124, 128, 151-153, 161-164, 175-177, 177-178, 184-186, 187-188,
191-192, 202-204, 206-207, 207-210, 212-215, 240, 265-267, 305-306, 316-320, 359(VІ), 359
(ІІІ-ІV), 360(ІХ), 378(І), 378(ІІІ), 396(ІV), 396(VІІ), 409(ІІ, ІІІ), 409(Х), 419-423, 429-431,
433-434, 438-441, 451(ІІІ,ІV), 481(І), 537-538, 553-555, 555-558, 562-564, 565(VІ), 565(ХІV),
567(VІІ), 575 (VІІ), 631(ІХ).
2
Там само. – С.95-97, 189-190, 197-198, 205, 205-206, 210-212, 279-280, 281-283,
331(ІІ, ІІІ), 343-346, 365-367, 373-374, 379(V), 396(V), 409, 410(ХІІІ), 432(V), 435(І), 519(ІІ,
VІ), 533-536, 565 (ХІІ-ХІІІ), 569(Х), 576(ІХ-Х), 579(V), 605(V), 622(V), 630(ІV), 741-743.
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на шляхтянку Г.Смітковську, побили її, вбили сина і захопили майно.
Підбурювані тим же М.Логановським, селяни Растова забрали табун
коней з маєтку А.Клюскої. Повстанська “купа” із с. Бутятичів на чолі з
священиком і дяком нападала на маєтки П.Попеля та М.Мешковського.
Шляхетські двори захоплювали селяни Литовижа, Грибовиці, Лисянки.
Загін міщан Володимира та селян Вересовки, Дудників, Микулинців,
П’ятиднів, Хрипаличів, Острівців руйнував маєтки і вирубував
шляхетські ліси. Ковельські міщани, очолювані бурмістром,
ландвойтом, лавниками разом з козаками захопили майно місцевого
костелу. Таке ж спрямування мала боротьба селян Вербой, Задиб,
Кримеша, Клюска, Линєва, Михайлівки, Роговичів, Твориничів,
Радовичів, Секуня та інших сіл Володимирського повіту1.
Боротьба жителів Кременецького повіту активізувалася згаданими
акціями української армії та тривалою дислокацією тут козацьких
формувань М.Кривоноса та Ф.Джеджалія. Жидичинський православний
архімандрит О.Мокосій-Дениско, “отрымавши собе якийсь прыватный
патент у гетмана козацкого на осягнене церкви и добр помененых”, у
жовтні 1648 р. з допомогою кількох десятків козаків захопив усі грекокатолицькі та протестантські церкви і церковну документацію у
Кременці, призначивши туди православних священиків. Кременецькі
міщани разом з бурмістром і райцями запросили у місто козаків “будучы
одное рады и намовы з украиным хлопством до ребелии и бунтов ... и
окрутную своюволю множыти помогаючы...” Загони дислокованого у
повіті (з 30 жовтня до 13 грудня) 7-тисячного військового угруповання
на чолі з полковником Ф. Джеджалієм, сотником Василем (із полку
М.Кривоноса) та сотниками Савою Савченком (Самченком) і Петром “з
пулку того ж Хмельницкого на залогу засланому”, захопили
Кременецький замок, розправились із шляхтою, католицьким і грекокатолицьким духовенством, знищили гродські і земські книги. Селяни
Столпця, Комарова, Богданівки “едни, ним еще неприятел не наступил,
а другие по одестю неприятелском припособляли до того розных
околичных подданых ... чыли вси купою, чыли теж кождая громада в
своем селе” розгромили маєтки Я.Одинця-Соколовського. Міщани
Ляховець, разом із приміськими селянами, допомагали козакам
захопити замок і розгромили маєтки орендаря Ляховецької волості.
Ігумен православного монастиря с. Мильці І.Грушовський разом із
двома десятками козаків упродовж п’яти тижнів руйнував маєтки в
Мильцях і Пирятині. Після відходу підрозділів українського війська, він
переховував у монастирі окремих козаків2.
Всеохоплююче визвольне піднесення тривало на Волині до кінця
1648 р. і привело до повного визволення краю. На елекційному сеймі 24
грудня воєводство не враховувалося при формуванні війська Речі
1
Там само. – С. 63-64, 65-71, 129-130, 237-238, 241-244, 244-246, 271-273, 303-304,
371-372, 375-378, 378(ІІ), 379(VІ), 379(VІІ), 399-394, 416-417, 417-419, 432(VІ-VІІІ),
432(ІХ-Х), 467-470, 474-478, 564(І), 573-574, 631(Х), 723-725.
2
Там само. – С. 137-139, 166-167, 253-255, 258-259, 360-361, 581-584.
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Посполитої, “оскільки ворог захопив все” . Відомо, що умови грудневого
(1648 р.) українсько-польського компромісу і виведення української
армії за межі західного регіону, негативно вплинули на подальше
розгортання тут визвольного процесу.
Аналіз динаміки розвитку визвольного процесу на Волині дав змогу
визначити його хронологічні межі (червень 1648 – березень 1652 рр.),
виділити вісім послідовних етапів. Дослідження розвитку подій, що
відбувалися у воєводстві упродовж 1648 р., підкріпили підстави для
виділення двох етапів визвольного руху – початкового і найвищого
піднесення. Перший, початковий етап припадає на червень – липень
1648 р., він розпочався військовими операціями української армії на
Волині і був одразу підсилений місцевими визвольними акціями. Як
уже підкреслювалося, здобуття полками М.Кривоноса Полонного,
розсилання звідти козацьких загонів у різні кінці воєводства прискорило
переростання окремих акцій у справді народне повстання, що швидко
поширювалось в усіх повітах. Аналіз термінів подачі шляхетських скарг
засвідчив про існування на першому етапі судових органів Речі
Посполитої
і
деморалізацію
панівної
верстви
воєводства.
Документально підтверджені виступи цього етапу склали 1,5% місцевих
визвольних акцій 1648-1652 рр. Наприкінці липня розпочався другий
етап визвольної боротьби на Волині, що був періодом найвищого
піднесення національно-визвольного і соціального рухів у воєводстві.
Формуваннями української армії було звільнено переважну більшість
великих волинських міст, а рейди козацьких і місцевих повстанських
загонів пронизали воєводство зі сходу на захід, з півдня на північ.
Могутнім стимулятором визвольного піднесення стала Пилявецька
перемога. Розрізнені протестні акції у вересні-жовтні 1648 р. влилися у
єдиний потік Національної революції, а визвольна боротьба в краї
досягла свого апогею. На ці місяці припадає найбільше виступів другого
етапу. Вони були довготривалими і охоплювали значні території.
Козацькими формуваннями на території Волині було здійснено рейди
протяжністю 1400 км. Могутніми осередками повстанської боротьби
стали Звягель, Корець, Гоща, Рівне, Острог, Олика, Дубно, Луцьк,
Колки, Володимир. У Звягелі і Гощі тоді було започатковано підвалини
полкового козацького устрою. Впродовж серпня-грудня відбулося
більше трьох четвертих повстанських акцій 1648-1652 рр. (75,1% від
усіх документально зафіксованих виступів). Внаслідок рішучої
антифеодальної, антипольської, антикатолицької, антиєврейської
боротьби з воєводства було вигнано або знищено експлуататорські
верстви, представників колоніальної адміністрації, ліквідовано
фільваркову систему господарювання, будь-яку залежність від Речі
Посполитої, встановлено самоврядування. Аналіз термінів подачі
шляхетських скарг показав, що із 103, належних до цього етапу,
впродовж серпня-грудня у судові органи не подавалася жодна. Це
вказувало на катастрофу судово-правової системи Речі Посполитої на
1

Michałowski J. Op. cit. – S. 269.
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Волині. Вся територія краю контролювалася українською армією
(Кременецький повіт) та місцевими повстанськими загонами і групами
(Володимирський і Луцький повіти). Згадувані наслідки українськопольських переговорів помітно загальмували розвиток визвольного
руху, але не припинили боротьби волинян за національні і соціальні
права і свободи. На Волині розпочався новий етап визвольних змагань,
головним змістом якого було самостійне відстоювання визвольних
здобутків 1648 р. у нерівній боротьбі з об'єднаними силами Речі
Посполитої.

Никифоренко Н.О. (Донецьк)
МАНДРІВНІ ЗАПИСКИ А. Й. ҐІЛЬДЕНШТЕДТА
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ ст.:
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті аналізується та піддається критичному осмисленню
досвід вивчення й використання дослідниками як джерела з історії
України другої половини XVIII ст. мандрівних записок німецького
природознавця А.Й. Ґільденштедта.
Епістемологічна суперечка щодо статусу історичного знання (міри
його об’єктивності й науковості), що спалахнула в ХІХ ст. між
позитивістами, які керувалися формулою – «без джерела немає історії»,
й неокантіанцями, які стверджували, що «немає історії без історика»,
досі не втратила актуальності. Хоча позитивізм у студіях з історії
продовжує виступати «остаточним мірилом інтелектуальної строгості»,
а науковий метод розглядається як єдиний спосіб досягнення
безпосереднього знання про реальність як у минулому, так і в
теперішньому1, позиції опонентів позитивізму впродовж ХХ ст. так
само істотно зміцнилися, завдячуючи діяльності школи «Анналів», а
також унаслідок потужного інтелектуального зсуву в царині
гуманітарних дисциплін, спричиненого постмодернізмом. У зв’язку з
цим можна спостерігати формування деяких компромісних тенденцій у
розв’язанні зазначеної суперечки. Навіть палкі захисники історичної
науки визнають нині, що жоден з дослідників не в змозі повністю
абстрагуватися від власних вірувань, переконань, забобонів; що,
оскільки історик відчуває вплив уявлень і цінностей спільноти, до якої
належить, то вслід за зміною настанов, стереотипів, світоглядних
орієнтирів, а також дослідницьких прийомів, змінюються й
інтерпретації історії (тобто «кожне покоління» переписує її «на свій
1
Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. – М.,
2000. – С. 169.
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лад»), що ті ж самі факти, ті ж самі джерела можна витлумачувати на
підтримку діаметрально протилежних гіпотез, що почуття історичного
контексту є пов’язаним з даром уяви конкретного історика тощо.
Зазначені «вади історичного пізнання» починають розглядатися як його
сильні сторони, а поступ історичного знання все частіше пов’язується з
протиборством конкуруючих інтерпретацій.
Цю статтю присвячено аналізу накопиченого дослідниками досвіду
вивчення й залучення до студій з історії України ІІ пол. XVIII ст.
мандрівних записок німецького природознавця А.Й. Ґільденштедта
(«Reisen durch Russland und im Caukasischen Gebirge»1) – специфічного
джерела, що поєднує в собі ознаки джерел особистого походження та
економіко-статистичних. Цікаво простежити, як з плином часу,
відповідно до змін політичної кон’юнктури та наукових пріоритетів
змінювалися вподобання, погляди, технології істориків при роботі над
тим самим джерелом. Перспективи отримання з цього джерела якісно
нової інформації та застосування її при вивченні вітчизняної історії, на
нашу думку, безпосередньо пов’язані з критичним осмисленням
багатогранного дослідницького доробку в плані джерелознавчого
аналізу «Reisen...» Ґільденштедта, популяризації цього твору серед
широкого загалу читачів, використання при написанні конкретноісторичних праць.
Антон Йоганн Ґільденштедт (1745-1781) народився в Ризі в родині
балтодойчів. Після закінчення Берлінської медико-хірургічної колегії,
захисту дисертації (1768 р.) та отримання ступеня доктора медицини,
його запросили до Санкт-Петербурзької Академії наук для участі в
експедиціях з економіко-географічного вивчення «окраїн Російської
імперії». Очоливши одну з «Астраханських експедицій», Ґільденштедт
упродовж 1768-75 рр. обстежував землі Нижнього Поволжя, Кавказу,
Донщини, Північного Приазов’я, Слобожанщини й Наддніпрянщини.
Основні результати його експедиційної діяльності були відображені у
«Reisen durch Russland und im Caukasischen Gebіrge», виданих вже по
смерті вченого його колегою П.-С. Палласом.
У контексті студій з історії України мандрівні записки
Ґільденштедта як джерело вперше були залучені у 1790-х роках Яковом
Марковичем2. Після смерті Марковича серед його паперів були
знайдені виписки з «Reisen...» Ґільденштедта. Судячи з назви, під якою
фігурували ці виписки, Маркович збирався використати їх у третій
частині своїх «Записок…» – «Физическое описание Малороссии».
Аналіз змісту цієї частини показав наявність запозичень (щодо стану
лісового господарства Стародубщини, шовківництва в Києві, специфіки
землеробства й скотарства в Малоросії тощо) з «Reisen...». У той же час,
обраний Марковичем для фізико-географічної характеристики
1
Güldenstädt А.І. Reisen durch Russland und im Caukasischen Gebirge: in 2 Bd. /
Herausgegeben von P.S. Pallas. – St.-P., 1787. – Bd. 1. – 511 s.; 1791. – Bd. 2. – 552 s.
2
Маркович Я. Записки о Малороссии, ея жителях и произведениях. – СПб., 1798. –
Ч. І. – С. 41-54.
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Лівобережжя принцип поділу його на три зони (північну, середню та
південну) не простежується у Ґільденштедта. Отже ніяк не можемо
погодитися з Дмитром Наливайком, який стверджує, що у своїх
«Записках о Малороссии...» Я. Маркович «навів уривок з «Reisen...»
Ґільденштедта під назвою «Физическое описание Малороссии»1.
Очевидно, що «Reisen...» були не єдиним джерелом, використаним
Я. Марковичем для написання третьої частини його твору. В.Г. Сарбей,
установивши смисловий зв’язок у географічних оглядах Лівобережної
України, зроблених Я. Марковичем та О. Шафонським, висловив
припущення, що Яків Маркович користувався рукописним примірником
праці Шафонського2.
Про
більш-менш
систематичне
студіювання
«Reisen...»
Ґільденштедта можна говорити, починаючи з 1870-90-х рр., коли були
здійснені російськомовні переклади деяких частин цього твору.
Українська історична наука в Російській імперії тоді розвивалася в
несприятливих умовах цензури, дискримінації та репресій. Як пише
Д. Дорошенко, на Наддніпрянщині «наступив свого роду антракт, в
тиші котрого велася лиш пильна кабінетна праця на полі дослідів
української етнографії, історії, археології, мови й письменства, праця,
яка не гналася за якимись узагальнюваннями, за синтезом, яка ставила
собі завдання ... розробити й нагромадити якнайбільше матеріалу – в тій
надії, що він колись на щось придасться»3. За таких обставин інтерес
науковців до записок Ґільденштедта як джерела з історії України є
цілком зрозумілим. По-перше, цей твір містив безліч цікавих відомостей
з етнографії, економіки, географії та інших галузей знань. По-друге,
висвітлення певних явищ та подій у творі, відповідало дуже поширеній
у ХІХ ст. тенденції подавати українську історію в тісному зв’язку з
історією Росії. По-третє, лояльність автора записок до уряду
унеможливлювала непорозуміння при використанні його наукового
доробку.
Перший російськомовний переклад фраґмента «Reisen..» – «Дневник
путешествия в Южную Россию...»4, здійснений М. Шугуровим, був
виданий у 1879 р. Одеським товариством історії та старожитностей. Цей
уривок відбивав подорож Ґільденштедта Донщиною, Азовським
узбережжям, Новою Дніпровською лінією.
Упродовж 1889 р. «Елисаветградский вестник» друкував
«Путешествие А.И. Гильденштедта по Елисаветградской провинции...»5
1
Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-XVIII ст. – К.,
1998. – С. 430.
2
Сарбей В.Г. Праця Я. Марковича «Записки о Малороссии, ее жителях и
произведениях» // Український сторичний журнал. – 1999. – № 2. – С. 24.
3
Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 1996. – С. 175, 178.
4
Дневник путешествия в Южную Россию ак. С.-Петербургской Академии наук
Гильденштедта в 1773-1774 гг. // Записки Одесского общества истории и древностей. –
1879. – Т. XI. – С. 180-228.
5
Путешествие А. И. Гильденштедта по Елисаветградской провинции (1774 г.) //
Елисаветградский вестник. – 1889. – № 38, 41, 44, 49, 51, 53, 60, 64, 65, 69.
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Публікація являла собою скорочений російськомовний переклад
підрозділів «Reisen...», присвячених порожі Ґільденштедта по
Єлизаветградській провінції та зимівлі експедиції у Кременчуку.
Автором перекладу був Володимир Ястребов. Перекладач підписався як
«В.Я.», а саме під такими ініціалами, іноді – під повним прізвищем, у
1880-90 рр. у «Киевской старине» та інших виданнях публікував
розвідки археологічного й етнографічного спрямування вчитель історії з
Єлизаветградського земського реального училища, дійсний член
Імператорського товариства історії та давнини, член Московського
археологічного товариства – Володимир Миколайович Ястребов (18551898)1.
Зазначені вище переклади не містили коментарів, а наступний –
«Дневник путешествия по Слободско-Украинской губернии...»2,
виданий у Харкові в 1891 р., супроводжувався передмовою, написаною
перекладачкою цього уривка – М. Салтиковою3, й примітками
Д. Багалія. У примітках роз’яснювалися й уточнювалися терміни,
географічні назви, дати, застарілі слова, фіксувалися фактичні помилки.
У передмові ж М. Салтиковою було вперше здійснено спробу
джерелознавчого аналізу «Reisen...» за позитивістською методикою.
Нагадаємо, що вважаючи критику джерела підготовчою фазою
дослідження, історики-позитивісти розглядали саме історичне джерело
не як цілісний феномен, а лише як засіб отримання «фактів». Вони
зосереджувалися, передусім, на препаруванні відомостей, наявних у
джерелі, виявленні вартих довіри даних, прагнучи при цьому
доказовості й відтворюваності результатів своїх студій, демонструючи
велику повагу до науки,
відмовляючись від уявних тлумачень,
умоглядних суджень, апріорних схем4.
Назва, обрана М. Салтиковою та Д. Багалієм для перекладеної на
російську мову частини твору Ґільденштедта – «Дневник
путешествия…», вказує на те, що при ідентифікації ними «Reisen...» як
джерела істотне значення відіграла щоденникова форма викладу
матеріалу. Усвідомлюючи, що зміст такого виду джерел, як мандрівні
записки, багато в чому залежить від особистості автора (його освіти,
здібностей), від поставлених перед ним завдань, М. Салтикова
помістила в передмові біографічну довідку про А.Й. Ґільденштедта, у
якій підкреслила його високий фаховий рівень, відданість справі,
критичне ставлення до свого наукового доробку. Однак поза увагою
дослідниці лишилися такі чинники, як особливості світосприймання
1
Владимир Николаевич Ястребов (Некролог) // Киевская старина. – 1899. – Т. LXVІІ.
– № 10. – С. 121-126.
2
Дневник путешествия по Слободско-Украинской губернии ак. С.-Петербургской
Академии наук Гильденштедта в 1774 г. // Оттиск из Харьковского сборника. – Х., 1891. –
89 с.
3
Салтыкова М. Путешествие академика Гильденштедта. Предисловие // Дневник
путешествия по Слободско-Украинской губернии … – С. 1-14.
4
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Уч.
пособие / Данилевский И.Н., Кабанов В.В. и др. – М., 1998. – С. 45-48, 67-68.
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мандрівника-чужинця, його належність до певної соціокультурної
спільноти, виконання експедицією конкретного соціально-політичного
замовлення.
При з’ясуванні достовірності інформації, наявної в записках,
М. Салтикова зауважила, що в основу твору Ґільденштедта були
покладені не тільки його власні спостереження, а й доробок інших
членів експедиції, довідкові матеріали, офіційні документи; що при
публікації «Reisen…» текст зазнав істотної корекції з боку упорядника
П.-С. Палласа: «інде Ґільденштедт залишив фраґментарні свідчення,
тому видавець мав доповнити їх з докладних повідомлень
Ґільденштедта до Академії, в інших місцях він, навпаки, робив
скорочення». Розкриваючи зміст джерела, дослідниця окреслила
маршрут ґільденштедтової експедиції (бо саме ним визначалася
структура оповіді в записках) і проаналізувала інформативні потенції
того фрагмента твору, який її цікавив безпосередньо – присвяченого
Слобожанщині. Аналіз цей полягав у виявленні різнобічності та
повноти свідчень автора записок і в цілому обмежувався констатацією
ступеня докладності тієї чи іншої інформації, висновками про її наукову
вартісність. Так, досить високо М. Салтикова оцінила зроблений
Ґільденштедтом опис солеваріння на Торі: опис цей, з притаманними
йому «докладністю, точністю та доступністю, складає одну з
найцікавіших частин щоденника, і є важливим внеском в історію
соляної справи в Росії». У той же час, дослідниця вважає, що
Ґільденштедт не дав «повної характеристики місцевого населення»,
оскільки його подорож Слобідською Україною тривала лише 17 днів.
Підсумком джерелознавчої критики, яку М. Салтикова дала фраґменту
записок, присвяченому Слобідсько-Українській губернії, стало визнання
його «історичним матеріалом першорядного значення, який містить
безліч відомостей для характеристики внутрішнього побуту Слобідської
України кінця XVIII ст.».
У 1893 р. у «Киевской старине» вийшла друком робота
Л. Синицького «Путешествия в Малороссию академика Гильденштедта
и кн. И.М. Долгорукаго»1. Ймовірно, що на мандрівних записках
А.Й. Ґільденштедта цей дослідник зупинився не випадково, бо нотатки
подорожніх ІІ пол. XVIII – початку XIX ст. про Малоросію входили до
кола його наукових зацікавлень. Підтвердженням тому – розвідка
Л. Синицького2, опублікована роком раніше. Додамо також, що обрана
Л. Синицьким проблематика відповідала пріоритетним напрямам
дослідження, яких дотримувався
історичний місячник «Киевская
старина». Д. Дорошенко спостеріг, що більшість опублікованих у

1
Синицкий Л. Путешествие в Малороссию ак. Гильденштедта и кн. И.М. Долгорукаго
// Киевская старина. – 1893. – № 2. – С. 275-285; № 3. – С. 412-441; № 4. – С. 29-49.
2
Синицкий Л. Малороссия по рассказам путешественников конца прошлого и начала
нынешнего столетия // Киевская старина. – 1892. – № 2. – С. 226-259.
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«Киевской старине» джерел були джерелами особистого походження –
творами епістолярного жанру, мемуарами, щоденниками1.
Чому ж Л. Синицький серед творів мандрівників зазначеного
періоду надав перевагу саме запискам Ґільденштедта, присвятивши їм
окрему статтю? Адже в його розпорядженні були записки й інших
іноземців, а саме – Мєллєра та Коля. Відповідь полягає в тому, що
інформативні потенції записок цих авторів щодо Малоросії виявилися
надто обмеженими, тоді як відповідні свідчення Ґільденштедта містили
багато цікавих даних. До того ж, за визнанням Л. Синицького, вже в
його часи «Reisen…» А. Й. Ґільденштедта вважалися бібліографічною
рідкістю, а перекладу на російську тієї їх частини, де йшлося про
Малоросію, не існувало. Такі міркування змусили дослідника зробити
якнайповніший переказ цього уривка з цитуванням російською
найцінніших епізодів. Вважаючи недоцільним подавати текст у формі
щоденника, Синицький, на підставі систематизії наявних свідчень,
виокремив кілька смислових блоків («Город Киев», «Город Глухов»,
«Полтава, Кременчуг, Лубны…» «Город Нежин и украинская торговля»
та ін.). Особливістю згадуваних вище праць дослідника є подання
інформації (близької за тематикою) відразу з кількох джерел, таким
чином, щоб читач сам міг вдатися до порівнянь. Так, повідомлення
Ґільденштедта він «доповнює» свідченнями, почерпнутими з матеріалів
подорожі кн. І. Долгорукого. Вибір для порівняння саме писань
І. Долгорукого з боку Л. Синицького, здається, був випадковим. На
користь такої думки свідчить той факт, що за часом написання записки
І. Долгорукого (1810 р.) були ближчими до творів, розглянутих
Синицьким у попередній статті, отже, за логікою, мали потрапити саме
до неї. До того ж, паралелі (описи тих самих населених пунктів,
господарських об’єктів, пам’яток культури) в записках Ґільденштедта й
Долгорукого трапляються не частіше, ніж у записках А. Ґільденштедта і
В. Зуєва, чи А. Ґільденштедта та О. Ґуна.
Критичні
зауваження
відносно
повідомлень
мандрівників
Л. Синицький висловлює рідко. Це має місце лише в разі виявлення
дослідником відверто хибних даних або ж за наявності в історіографії
оцінок певних історичних фактів, явищ чи персоналій, які істотно
розходилися з відповідними характеристиками мандрівників.
Поряд з джерелознавчими студіями, присвяченими запискам
Ґільденштедта, маємо також розвідки кінця ХІХ – початку ХХ ст., де
використано матеріали записок у контексті вивчення історії України.
Серед останніх – нарис Є.Г. Трифільєва2. Цей історик, досліджуючи
розвиток селітроварної справи на Слобожанщині ХVII-XIX ст.,
переклав з німецької мови та помістив до своєї розвідки зроблений
А.Й. Ґільденштедтом опис процесу селітроваріння в сотенному містечку
1

Дорошенко Д. Огляд української історіографії... – С. 143.
Трифильев Е. Очерки из истории промышленности Слободской Украины.
Селитроварение XVII-XIX вв. // Оттиск из Сборника Харьковского историкофилологического общества. – Х., 1894. – Т. VI. – 37 с.
2
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Голтва Миргородського полку, впровадивши цей опис до наукового
обігу. В якості джерела мандрівні записки Ґільденштедта
використовували Д. Яворницький1 та Д. Багалій2.
Радянські історики досить активно залучали мандрівні записки
А.Й. Ґільденштедта до своїх студій, хоча інтенсивність використання
зазначеного джерела впродовж 1920-1980-х рр. не була однаковою.
Примітно, що періоди піднесення дослідницького інтересу до твору
А.Й. Ґільденштедта здебільшого корелювали з основними етапами
розвитку радянської історичної науки.
У 1920-х рр. тривала активна робота з пошуку, перекладу,
опублікування джерел іноземного походження з історії України,
започаткована ще в XIX ст., підтвердженням чого може слугувати
видання в 1926 р. джерелознавчого огляду В. Кордта3. Однак «Reisen…»
А.Й. Ґільденштедта в цьому плані виявилися незадіяними, либонь тому,
що увагу наукової громадськості до зазначеного твору вже було
привернуто (наприкінці ХІХ ст.), в умовах же формування національної
концепції української історії це джерело не могло викликати нового
імпульсу до опрацювання, бо за змістом та спрямуванням не
відповідало новій кон’юнктурі.
У 1930-х рр., внаслідок стрімкої зміни політичної ситуації в СРСР,
розробка багатьох тем з історії України потрапила під суворе табу.
Повною мірою це стосувалося й теми – «Записки чужинців як джерело з
історії України». Як зауважує Д. Наливайко, вивчення українськозахідноєвропейських історичних, культурних і літературних зв’язків,
відтепер стало «подвійно небезпечним, бо того, хто над цим працював,
легко було звинуватити і в українському буржуазному націоналізмі, і в
«низькопоклонстві» перед буржуазним Заходом»4. Проте слід
зазначити, що актуалізації наукового доробку А.Й. Ґільденштедта в
подальшому значно посприяли проваджена в СРСР в 1930-1940-х рр.
евристична робота щодо джерел з історії експедиційної діяльності
Санкт-Петербурзької Академії наук та видання на цій основі праць
інвентаризаційно-інформаційного характеру5. Твір А.Й. Ґільденштедта
зацікавив радянських істориків – прихильників економічно
детермінованої схеми історичного процесу, передусім, соціальноекономічною спрямованістю свого змісту. На думку Ю. Гессена, який
одним із перших серед радянських дослідників почав вивчати науковий
доробок керівників академічних експедицій 1768-1774 рр., ці джерела

1

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. – К, 1990. – Т. 1. – С. 79
Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х., 1990. – С. 110, 130, 131.
3
Кордт В. Чужоземні подорожні по Східній Європі до 1700 р. – К., 1926. – 205 с.
4
Наливайко Д. Очима Заходу... – С. 9-10.
5
Гнучева В., Чериков А. О работах архива по изучению экспедиционной деятельности
Академии наук // Вестник АН СССР. – 1935. – № 10. – С. 46-51; Гнучева В.Ф. Материалы
для истории экспедиций Академии наук в XVIII-XIX вв. Хронологические обзоры и
описание архивных материалов. – М.; Л., 1940. – 309 с.
2
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мали б привернути увагу радянських учених «завдяки одному тому, що
мандрівники ретельно знайомились з продуктивними силами1.
Радянські історики, керуючись марксистською методологією,
зробили свого роду відкриття у баченні цілей і завдань експедиційної
кампанії 1768-1774 рр. Не піддаючи сумніву науковий характер
експедицій, вони довели, що останні виконували відповідне соціальнополітичне замовлення з боку російського дворянства та уряду2. Для
радянської історичної науки 1930-х рр. повнота, точність і достовірність
відбиття історичної реальності у джерелі визначалася насамперед
класовими та політичними позиціями його автора. «Класова позиція»
Ґільденштедта в цьому відношенні витримала «перевірку». Так,
А. Шебунін (чи не єдиний з радянських дослідників 1930-х рр., хто
безпосередньо звернувся до творів А.Й. Ґільденштедта) наголошував,
що пропозиції Ґільденштедта стосовно перспектив розвитку
чорноморської торгівлі, висловлені в одній з його статей, написаній за
матеріалами подорожі3, цілком відповідали настроям «радикального
крила тих представників торговельно-промислових кіл, які в розвитку
чорноморської торгівлі вбачали шлях до визволення від чужоземного
засилля та до створення національної промисловості», що вчений, не
притлумлюючи «власних симпатій до середнього стану», відверто
виступав проти «землевласницької реакції»4.
У 1940-х рр. залучення науковцями творів керівників експедицій
1768-74 рр. як джерела активізувалось. Що стосується записок
Ґільденштедта, то посилання на них знаходимо в статтях Н. ПолонськоїВасиленко, написаних на базі її докторської дисертації «Очерки по
истории заселения Южной Украины в середине XVIII в.»5. При
класифікації використаних у дослідженні джерел дослідниця зробила
чітке розмежування поміж пам’ятками мемуарної літератури (твори
С.С. Пишчевича, записки барона де-Тотта) та записками мандрівників
(А.Й. Ґільденштедта, К.Г. Манштайна та ін.). Використовуючи в своїх
роботах як власне «Reisen...», так і існуючі російськомовні переклади
фрагментів цього твору, Н. Полонська-Василенко віддавала перевагу
оригіналу, бо та частина, яка найбільше її цікавила (присвячена
1
Гессен Ю. Экспедиционная кампания 1768-1774 гг. Из прошлого Академии наук //
Вестник АН СССР. – 1931. – № 7. – С. 19-27.
2
Полиевктов М.А. Из истории русского академического кавказоведения XVIII в. //
Известия Академии Наук СССР. – 1935. – Сер. 7. – № 8. – С. 759-774.
3
Див.: Гильденштедт А.И. Речь о произведениях российских, способных к
содержанию всегда выгодного превосходства в продаже в чужие края российских товаров
пред покупкою иностранных // Академические известия. – СПб., 1780. – Ч. IV – С. 354379, 457-471; Ч. V. – С. 19-52, 141-165.
4
Шебунин А.Н. Русское Черноморье 70-80-х гг. XVIII в. и Академия наук (труды А.И.
Гильденштедта и В.Ф. Зуева) // Труды Института науки и техники. – 1936. – Вып. 8. –
С. 84.
5
Полонская-Василенко Н. Заселение Южной Украины в середине XVIII в. // Историкмарксист. – 1941. – № 5. – С. 30-46; Ее же. Из истории Южной Украины в XVIII ст.
Заселение Новороссийской губернии (1764-1775) // Исторические записки. – 1942. – № 3.
– С. 130-174.
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Єлизаветградщині) у російськомовному варіанті була значно
скороченою. Оцінка інформативних потенцій «Reisen...», що її дала
дослідниця, є досить високою: в них «міститься матеріал виключної
цінності, який висвітлює історію, народознавство, економіку
Новоросійської губернії 1774-1775 рр.». Вона висловила жаль з приводу
утрудненого доступу до джерела з боку науковців через відсутність
його повного перекладу на російську мову. Пізніше, вже перебуваючи в
еміграції,
Н.
Полонська-Василенко
писала
про
доречність
україномовного перекладу «Reisen...». Цей факт яскраво ілюструє
еволюцію зовнішніх виявів національної ідентичності дослідниці та
свідчить про значення, яке вона надавала «Reisen...» як джерелу з історії
України.
Н. Полонська-Василенко
першою
з
радянських
істориків
використала записки А.Й. Ґільденштедта безпосередньо в контексті
вивчення історії України. Але значно важливішим є те, що залучення
зазначених записок до цього контексту відбулося через ту їх частину,
що була присвячена Новоросійській губернії. Адже в російській
історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст., а потім і в радянській,
існувала традиція висвітлювати історію Новоросії як самодостатню, але
з істотним тяжінням до історії Росії. Ідентифікуючи ж Новоросію з
Україною, дослідниця ламала цю традицію.
Тим самим фраґментом «Reisen...», що і Полонська-Василенко,
користувався, досліджуючи в 1940-х рр. питання волоської колонізації
південних окраїн Російської імперії, В.Ф. Шишмарьов1. Однак
свідчення А.Й. Ґільденштедта про населення та територію
Молдавського гусарського полку Єлизаветградської провінції його
цікавили лише в контексті російської історії. Дослідник, порівнявши
інформацію А.Й. Ґільденштедта з даними, почерпнутими з роботи
А.О. Шмідта «Херсонская губерния», дійшов висновку про
достовірність відомостей автора «Reisen...».
У 1950-1980-х рр. вивчення радянськими дослідниками історії
експедиційної кампанії 1768-1774 рр. відбувалося в межах розробки
проблем історії Академії наук СРСР та історії російської географічної
науки. У висвітленні цих питань мали місце нові тенденції, поява яких
стала наслідком змін у концептуальному баченні історії СРСР. На
противагу дослідникам 1930-х рр., які вбачали в кампанії 1768-1774 рр.
інструмент колоніальної експансії, з 1950-х рр. її цілі та завдання
історики почали тлумачити як суто наукові, відроджуючи в такий спосіб
стереотипи російської «дореволюційної» історіографії. Зазначена зміна
в оцінках певною мірою відбивала куди більш загальну тенденцію –
фактичну відмову Кремля від ленінської схеми з національного
питання, згідно з якою царі своїми зовнішніми завойовницькими
війнами перетворили Росію на «тюрму народів». Вилучивши з
активного обігу теорію «тюрми народів», радянські ідеологи стали
зображувати експансіонізм Росії як «прогресивне явище», продиктоване
1

Шишмарёв В.Ф. Романские поселения на Юге России. – Л., 1975. – С. 42-45, 52-69.
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«справедливими державними інтересами», що нібито збігалися з
національними інтересами підкорюваних народів1. Крім того, у
1950-х рр. у СРСР зусиллями провідних істориків було розроблено
новий варіант партійної версії української історії у вигляді «Тез про
возз’єднання України з Росією». Наскрізною темою української історії
відтепер оголошувалося нестримне бажання українців «возз’єднатися» з
Росією, а життєвою конкретизацією й психологічним закоріненням
зазначеної версії стало змалювання співжиття українців та росіян у
Російській імперії як «узаємин дружби й братерства»2. За таких
обставин актуальності набули студії з історії «російсько-українських
зв’язків» в усіх ділянках життя від часів Русі. У такому ракурсі почала
вивчатись і історія експедиції А.Й. Ґільденштедта – єдиної з експедицій
1768-74 рр., яка охопила терени України.
1954 року вийшла друком стаття О. Андрєєва «Труды русских
географов и путешественников XVII-XX в. по изучению Украины…»3.
Тематика роботи та час її видання недвозначно свідчать про те, що її
було приурочено до «300-річчя возз’єднання України з Росією», яке з
величезною
помпою
відзначалося
в
СРСР.
Розмістивши
Ґільденштедтові записки серед «праць російських географів та
мандрівників, О. Андрєєв опосередковано «зарахував» самого
Ґільденштедта до числа російських учених. Зазначимо, що подібний
«прийом» – вважати науковців-іноземців, які перебували на службі в
Російській імперії, «російськими вченими», з часом усталився в
радянській історіографії. Так, І.В. Голобуцький прямо вказує на
Г.Ф. Юнкера, І.І Ґеорґі та Ґільденштедта як на «російських вчених»
(поряд з С.П. Плєщєєвим, М.Д. Чулковим тощо)4. А з «Географічної
енциклопедії України» довідуємось про те, що: «Гюльденштедт А.Й. –
вітчизняний природодослідник»5.
Упродовж 1950-1980-х рр. студіювання історії експедицій 17681774 рр. відбувалося також через призму історії російсько-німецьких
наукових контактів. У дослідженнях такого роду (на відміну від
вищезгаданих праць, в яких учені-німці «потрапляли» до числа
російських учених) навпаки робився наголос на етнічній належності
керівників експедицій, факті отримання ними освіти у провідних
навчальних закладах Німеччини, роботі в Російській імперії за
контрактом тощо.

1

С. 82.

Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. – Вильнюс, 1990. –

2
Бадзьо Ю. Право жити: Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного
соціалізму. – К., 1996. – С. 127-128.
3
Андреев А.И. Труды русских географов и путешественников XVII-XVIII вв. по
изучению Украины и украинского народа // Известия Всесоюзного географического
общества. – 1954. – Т. 86.– Вып. 2. – С. 124-135.
4
Голобуцький І.В. Російські вчені XVIII ст. про стан ремесел, промислів та
промисловості на Україні // Український історичний журнал. – 1977. – № 6. – С. 110.
5
Географічна енциклопедія України: У 3-х т. – К., 1989. – Т. 1. – С. 306.
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У статті О.І. Дружиніної «Значение русско-немецких научных связей
для хозяйственного развития Южной Украины….»1, розгляду подорожі
Ґільденштедта по степовій Україні відведено чільне місце. Дослідниця
називає мандрівника «піонером в обстеженні» зазначеного регіону,
додаючи, що він «виявив значну спостережливість у царині соціальноекономічних відносин – новому для нього предметі студій». Дружиніна
вважає Ґільденштедта типовим ученим-гуманістом доби Просвітництва,
який у своїй діяльності керувався «патріотизмом і любов’ю до людей».
На підтвердження культуртреґерського іміджу А.Й. Ґільденштедта вона
наводить факти його спілкування з місцевим населенням під час
мандрівки, надання вченим практичної допомоги мешканцям (щодо
пошуку доброякісної води та глини, лікування скорбуту і т. ін).
Дослідниця підкреслює, що А.Й. Ґільденштедт був виконувачем дуже
важливої та прогресивної місії – наукового вивчення окраїн Росії з
метою інтенсифікації їх господарчого розвитку й підвищення
добробуту.
У статті, про яку йдеться, значну увагу приділено аналізу причин,
через які вчені-німці у ІІ пол. ХVІІІ ст. наважувались їхати працювати
до Росії, адже плідність результатів їхньої діяльності на користь
останньої, за О.І. Дружиніною, залежала від мотивації. При дослідженні
цього питання вона спиралася на праці істориків з НДР, які зі свого боку
вивчали історію німецько-російських наукових зв’язків XVIII ст.2
Торкаючись питання про роль П.-С. Палласа в редагуванні та публікації
«Reisen...» Ґільденштедта, дослідниця відзначила хист цього вченого:
«Паллас легко відтворював хід думки і навіть літературний стиль свого
колеги».
До
класифікації
Ґільденштедтових
записок
як
джерела
О.І. Дружиніна вдалася, характеризуючи джерельну базу своєї роботи –
«Северное Причерноморье...»3. Матеріали наукових експедицій
останньої чверті ХVІІІ ст. (ідеться про експедиції Ґільденштедта (176874 рр.), Зуєва (1781-82 рр.), Ґабліца (1783 р.) та Палласа (1793-94 рр.)
вона віднесла до окремого виду джерел. Головну ж відмінність між цією
групою джерел і нотатками тогочасників, такими як «Путешествие по
всему Крыму и Бессарабии...» Сумарокова, «Записки графа Сеґюра...»,
«Записки Дмитрия Борисовича Мертваго...», О.І. Дружиніна вбачає в
тому, що матеріали наукових експедицій створювались фахівцями,
здатними залишити «ґрунтовні описи обстежуваних місць», тоді як у
записках тогочасників спостереження поєднуються з суб’єктивними
враженнями. Оцінюючи інформативні можливості Ґільденштедових
«Reisen...», дослідниця зауважила, що мандрівник, перебуваючи в 17731
Дружинина Е.И. Значение русско-немецких научных связей для хозяйственного
развития Южной Украины в конце XVIII в. // Международные связи России в XVIIXVIII вв. – М., 1966. – С. 220-259.
2
Amburger E. Beiträge zur Geschichte der deutsche-russischen kulturellen Beziehungen. –
Giessen, 1961. – 277 s.; Mohrmann H. Studien über russisch-deutsche Begegnungen in der
Wirtschaftswissenschaft (1750-1825). – Berlin, 1959. – 146 s.
3
Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. – М., 1959. – С. 17-18.
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1775 рр. на території Північного Причорномор’я, зібрав докладні
відомості про природні умови, склад і правове становище населення,
господарські прийоми та знаряддя праці.
Як бачимо, О.І. Дружиніна, виходячи з того, що в досліджуваний
нею період (ІІ пол. XVIII ст.) степова Україна була частиною Російської
імперії, історію цього регіону розглядає у відповідному контексті. І
записки Ґільденштедта для неї є цілковито джерелом з російської
історії. Завершуючи розгляд праць О.І. Дружиніної, варто наголосити,
що вона певною мірою ідеалізувала науковий доробок Ґільденштедта.
Порівняно з її оцінками, оцінки дослідників у 1930 рр. були значно
критичнішими. Так, В. Гнучева свого часу відзначила, що хоча
експедиція А.Й. Ґільденштедта і дала дуже вартісний науковий матеріал
у вигляді надрукованих Академією описів подорожі та деяких
неопублікованих документів, особовий склад цієї експедиції (порівняно
з іншими експедиціями 1768-74 рр.) у науковому відношенні був
найслабшим, а сам Ґільденштедт, як наймолодший за стажем учений,
отримував спочатку найменшу платню, що відбивало низький ступінь
його наукової підготовки1. Що ж до ролі П.-С. Палласа у справі видання
записок Ґільденштедта, то В. Гнучева розділила думку Ю. Клапрота
(висловлену у передмові до виданих у Берліні уривків з опису подорожі
А.Й. Ґільденштедта по Кавказу2), що Паллас поставився до цієї роботи
неуважно і припустився помилок.
Вагоме місце мандрівні записки Ґільденштедта посіли також у
конкретно- джерелознавчій праці М. Литвиненко, виданій у 1970 р. –
«Джерела історії України XVIII ст.»3. Дослідниця помістила це джерело
поряд із записками гр. Сеґюра, «щоденниками» Я. Марковича,
М. Ханенка та ін., тобто серед мемуарних джерел. При розгляді
інформативних можливостей Ґільденштедтових записок, М. Литвиненко
зосередилась на тій їх частині, що була присвячена Слобожанщині.
У статті М. Литвиненко «Записки мандрівників кінця XVIII –
початку ХІХ ст. як джерело...»4 про твір Ґільденштедта, звісно, не
згадується, оскільки за часом написання він виходив за хронологічні
межі дослідження. Разом з тим, зроблений у цій статті аналіз такого
виду джерел, як мандрівні записки, становить неабиякий інтерес.
Авторка розвідки прямо вказує, що «записки мандрівників відносяться
до особливого виду джерел – мемуарів» і при роботі з ними слід
обов’язково зважати на залежність змісту «від особи автора, його
світогляду, ролі в описуваних подіях», освіти, здібностей тощо.
Оскільки записки мандрівників цього періоду (В. Зуєва, П. Сумарокова,
А. Лєвшина, О. Ґуна та ін.) належали представникам панівного класу,
1

Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспедиций... – С. 104-106.
Güldenstädts А.I. Beschreibung der Kaukasischen Länder / Herausgegeben von Julius
Klaproth. – Berlin, 1834. – 248 s.; Güldenstädts. А.I. Reisen nach Georgien und Imerethie /
Herausgegeben von Julius Klaproth. – Berlin, 1815. – 306 s.
3
Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. – Х., 1970. – 204 с.
4
Литвиненко М.А. Записки мандрівників кінця XVIII – початку ХІХ ст. як джерело до
історії України // Питання історії СРСР. – 1974. – Вип. 18. – С. 100-108.
2
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яким була властива класова обмеженість у сприйманні реальності,
використання таких джерел, на думку М. Литвиненко, потребує
«гострого класового аналізу».
Упродовж 1950-1980-х рр. при дослідженні тих чи інших аспектів
соціально-економічної історії ІІ пол. ХVІІІ ст. як України в цілому, так і
її регіонів, записки А.Й. Ґільденштедта як джерело використовувалися
радянськими істориками вельми активно. У контексті студіювання
історії Слобожанщини зазначене джерело залучав А. Слюсарський,
Лівобережжя – І. Голобуцький, В. Кулаковський, О. Путро, Південної
України – О. Дружиніна, В. Тимофієнко, В. Пірко та ін., Донщини –
О. Пронштейн, А. Агафонов, України в цілому – В. Голобуцький та
О. Пономарьов1. Деякі фрагменти записок Ґільденштедта були задіяні
також у науково-популярних розвідках2. Позаяк мандрівні записки
А.Й. Ґільденштедта вважалися бібліографічною рідкістю, радянські
вчені користувалися переважно доступнішими російськомовними
перекладами їх окремих частин, не охоплюючи всього масиву
матеріалів подорожі А.Й. Ґільденштедта Україною; до того ж, наявність
певної концептуальної заданості у вивченні соціально-економічних
питань звужувала коло фактів, потенційно «придатних» до залучення.
Через це інформативні потенції «Reisen...» А.Й. Ґільденштедта
використовувалися в дуже обмежено.
Підсумовуючи аналіз літератури 1950-1980-х рр., зазначимо, що
ентропія марксистсько-ленінської методології та пов’язані з нею
загальна політизація і міфологізація історичної науки в СРСР у цілому
негативно позначилися на сприйнятті радянськими дослідниками цілей і
результатів експедиції Ґільденштедта, на тлумаченні наданих
мандрівником свідчень. Як така, наявна активність у справі вивчення
«Reisen...» Ґільденштедта в контексті історії України, через
концептуальну неспроможність «переяславської» версії української
історії, в якісному відношенні не дала істотних результатів. У той же
час, невизначеність радянських дослідників щодо класифікації
1
Див. праці: Агафонов А.И. Область Войска Донского и Приазовья в дореформенный
период. – Ростов/н/Д., 1986. – 191 с.; Голобуцький І.В. Російські вчені XVIII ст. про стан
ремесел, промислів та промисловості на Україні // Український історичний журнал. –
1977. – № 6. – С. 110-116; Голобуцький В.А. Економічна історія Української РСР.
Дожовтневий період. – К., 1970. – 297 с.; Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в
1775-1800 гг. – М., 1959. – 277 с; Кулаковський В.Н. Торговельні зв’язки міст
Лівобережної України з містами Росії у XVIII ст. // Український історичний журнал. –
1975. – № 7. – С. 66-76; Пирко В. Северное Приазовье в XVI-XVIII вв.: Уч. пособие. – К.,
1988. – 134 с.; Пронштейн А. Земля Донская в XVIII в. – Ростов/н/Д., 1961. – 374 с.;
Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. –
Львів, 1971. – 182 с.; Путро А.И. Левобережная Украина в составе Российского
государства во второй половине XVIII века (некоторые вопросы социальноэкономического и общественно-политического развития). – К., 1988. – 154 с.;
Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII-XVIII вв. – Х.,
1964. – 460 с.; Тимофиенко В.И. Города Северного Причерноморья во второй половине
XVIII века. – К., 1984. – 220 с.
2
Див. праці: Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII ст. – К., 1980. – 148 с.;
Лисянский А.С. Конец Дикого поля. – Донецк, 1973. – 126 с.
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мандрівних записок Ґільденштедта як джерела, а також у питанні
«Ґільденштедт – російський вчений чи вчений-німець?», сприяла
розширенню кола проблем, для розв’язання яких могли надатися
Ґільденштедтові записки.
Із здобуттям у 1991 р. Україною державної незалежності виникли
передумови для формування такої концепції її історії, за якою Україна
та українці виступали б повноцінним суб’єктом історичного процесу.
Історична наука почала звільнятися від нав’язуваних офіційною
ідеологією схем, підходів, трактувань у висвітленні цілого кола проблем
історії України, в тому числі – історії соціально-економічної. Все це
створило нові перспективи у використанні інформативних потенцій
джерела, яке нас цікавить. Про наявність таких перспектив щодо
інформаційних можливостей записок Ґільденштедта у контексті
вивчення аграрної історії Півдня України ІІ пол. XVIII ст. заявив
А. Бойко. На його думку, нотатки Ґільденштедта є одним з тих
небагатьох джерел, що дають змогу дослідникові «пройти через усі
перипетії життя селянина та поміщика», заглибитись у подробиці їх
щоденного життя, звичок, навичок у роботі, «техніки та агротехніки,
сімейних та побутових традицій»1.
У 1998 р. побачила світ монографія Дмитра Наливайка «Очима
Заходу...». В ній, серед західноєвропейських історико-літературних
джерел доби Просвітництва, які відтворюють важливі процеси й події
історичного життя українців, дослідник помістив і мандрівні записки
Ґільденштедта, у жанровому плані опосередковано визначивши їх як
«літературу факту». Виходячи з того, що писемні пам’ятки
західноєвропейської україніки поєднують у собі науково-інформативні,
літературно-описові та наративні елементи й функції, Д. Наливайко
піддає їх як науково-історичному, так і літературознавчому аналізу.
Таке синтезування уможливлює розкриття не лише предметноісторичного змісту джерел (тобто відбиття в них конкретних фактів та
реалій життя), а й змісту суб’єктивно-історичного (рецепції й
осмислення зазначених фактів автором, що виступає «репрезентантом
свідомості певної країни й епохи, певних ідейно-культурних течій і
концепцій»)2.
Відносно мандрівних записок А.Й. Ґільденштедта зазначений вище
синтетичний метод Д. Наливайком, на жаль, не був застосований. Проте
висвітлення суб’єктивно-історичного, інтерпретаційного змісту цього
джерела, на нашу думку, є дуже перспективним, особливо зважаючи на
те, що досі зазначене джерело цікавило дослідників здебільшого у
предметно-історичному вимірі.
Кардинальні суспільні перетворення, які відбулися на початку
1990-х рр. в Україні, зруйнували залізну завісу між нею та Заходом.
1
Бойко А. Історіографічна традиція й дослідження аграрної історії Південної України
// Осягнення історії: Зб. праць на пошану професора М.П. Ковальського. – Острог; НьюЙорк, 1999. – С. 155, 159.
2
Наливайко Д. Очима Заходу... – С. 430.
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Відкрився доступ до творчого доробку українських нерадянських
істориків, що певною мірою посприяло теоретичному, методологічному
та тематичному збагаченню історичної науки в Україні, координації
зусиль дослідників при розробці проблем вітчизняної історії.
Тема «Записки подорожників як джерело з історії України» активно
вивчалась українськими дослідниками в Галичині та в еміграції,
починаючи з 1930-х рр. Так, у 1938 р. у Львові побачила світ науковопопулярна праця В. Січинського «Чужинці про Україну»1. Ця праця є
різновидом джерелознавчих досліджень. З величезного масиву джерел
особистого походження періоду ІХ-ХІХ ст., авторами яких були
чужинці, В. Січинський відібрав ті, у яких йшлося про Україну (її землі,
природу, народ) і систематизував наявний матеріал, керуючись
географічним, проблемно-хронологічним і тематичним принципами.
Базовими критеріями відбору інформації для нього були «цікавість» та
наукова, пізнавальна й виховна «цінність». Січинський добре розумівся
на специфіці обраних для розгляду джерел. На його думку, «мемуари,
записки, ітінерари та інші писання сучасників» «живо і рельєфно
відтворюють саме життя», «а не лише його сухі факти, наслідки,
відгуки, що попадали, часами зовсім випадково, на перґамени та інші
писані пам’ятки». Вбачаючи у «суб’єктивному» сховище потенційно
вартісної інформації, Січинський демонструє схильність до розуміння
історичного минулого як певної реконструкції, базованої на
своєрідному контакті свідомості сучасника зі свідомістю авторів
пам’яток минувшини. Цей підхід не сягає у нього раціонально
обґрунтованої методологічної платформи, залишаючись у межах
інтуїтивних творчих осягнень.
Позитивна енергетика творів чужинців про Україну мала за задумом
дослідника, збуджувати і зміцнювати національну свідомість
читацького загалу. Заради виконання цього «надзавдання» Січинський
жертвує у своєму історичному досліді багатьма елементами науковості:
грішить безконтекстним вибірковим цитуванням, не обтяжуючи читача
історичними екскурсами, супроводженням тексту примітками й
бібліографічними нотатками, припускається свідомого маніпулювання
фактами, нерідко подає хибну інформацію щодо походження
використаних джерел. Останнє безпосередньо стосується і мандрівних
записок А.Й. Ґільденштедта. Так, дослідник вважав, що існують два
описи подорожі Ґільденштедта Україною (опис подорожі 1771-1773 рр.
«по Приазовському краю» та опис подорожі 1774 р. «по Центральній
Україні»); на його думку, цим другим описом і були власне «Reisen…».
Січинський навів неповні вихідні дані цього твору, не вказавши, що
«Reisen…» складаються з 2-х томів, що 1791 рік видання стосується
лише другого тому. Скоріш за все, у своїй праці він користувався не
оригіналом записок. А.Й Ґільденштедта, а російськомовним перекладом
одного з їх фрагментів – «Дневником путешествия в Южную Россию…»
та статтею Л. Синицького «Путешествие ак. Гильденштедта…». Хоча у
1

Див.: Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992. – 254 с.
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списку використаної літератури дослідник помістив «Путешествие по
Слободско-Украинской губернии…» Ґільденштедта, нібито видане у
Харкові в 1872 р. (насправді йдеться про «Дневник путешествия по
Слободско-Украинской губернии...» того ж автора, опублікований у
1891 р.), з цього джерела у «Чужинцях…» чомусь не використано
жодного повідомлення. Тематичний спектр залучених Січинським
даних Ґільденштедта про українські землі є широким. Це описи
природи, господарства, пам’яток археології, побуту, міст. Однак
висновки, що їх дослідник робить на підставі цієї інформації, не завжди
є обґрунтованими.
Досить плідно над вивченням записок чужинців про Україну
дослідники з української еміграції працювали у 1950-х рр. Особливо
відзначилися в цьому плані представники мюнхенської школи, зокрема
О. Вінтоняк, який захистив дисертацію на тему «Німецькі подорожники
про Україну у другій половині XVIII ст.». Серед творів мандрівників у
дисертації розглядалися і «Reisen...» А.Й. Ґільденштедта.
На базі дисертаційного дослідження О. Вінтоняк підготував низку
статей1 та книгу2. Матеріал останньої структуровано за п’ятьма
розділами («Природа», «Населення», «Матеріальна культура» та ін.) і
подано так, аби мандрівники своїми свідченнями доповнювали,
підтверджували чи заперечували один одного. Відомості подорожників
Олекса Вінтоняк супроводив власними коментарями (про ступінь їх
обізнаності з реаліями українського життя, достовірність цифрової й
фактичної інформації), підбиттям підсумків. Домінантним у його
інтерпретації цих відомостей є обстоювання українських національних
інтересів у тому їх розумінні, яке було властиве українцям західної
діаспори повоєнної доби. Загалом праця О. Вінтоняка просякнута духом
національного романтизму. Йдеться про свідому ідеалізацію української
дійсності, деяку упередженість у порівняннях, спроби модернізувати
думки, міркування, уявлення мандрівників, видати їхні випадкові
висловлювання за певну усталену точку зору. Все це відчутно підважує
наукову вартісність книги.
Попри наявність недоліків у праці О. Вінтоняка, невідповідність її
сучасним
стандартам
історичного
дослідження
(відсутність
історіографічного аналізу, брак критичного підходу до джерел),
«Україна в описах…» є чи не єдиною з робіт, де комплексно (щодо
питань, висвітлюваних у записках, та відвіданих Ґільденштедтом земель
України), у значному обсязі розглянуто зміст частин «Reisen...»,
присвячених Україні. Найґрунтовніше (у соціально-економічному
ракурсі) дослідник розглянув матеріали подорожі Ґільденштедта
Лівобережжям. Відомості Ґільденштедта О. Вінтоняк як правило не
1
Вінтоняк О. Київ 1770-х рр. в описі А.Й. Гюльденштедта // Наук. зб. на пошану
проф. д-ра Олександра Оглобліна. – Нью-Йорк, 1977. – С. 153-161; Його ж. Церкви та
монастирі в Україні в 18 ст. в описі А.Й. Гюльденштедта // Наук. зб. на пошану проф. д-ра
Володимира Янева. – Мюнхен, 1983. – С. 204-216.
2
Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої половини
XVIII ст. – Львів; Мюнхен, 1995. – 139 с.
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піддає критиці. Деякі з фактів, наведених мандрівником, він сприймає
як самоцінні чи рідкісні, хоча вони цілком могли мати офіційне
походження. Інколи, не заглибившись належним чином у контекст
подій, процесів чи фактів, зафіксованих А.Й. Ґільденштедтом,
О. Вінтоняк їх неадекватно тлумачить. У тексті «України в описах…»
мають місце епізодичні повтори – ті самі дані Ґільденштедта вміщено
одразу в кількох розділах.
Зауважимо, що головною особливістю праць українських істориків у
питанні, що нас цікавить, є розгляд «Reisen...» Ґільденштедта саме в
контексті української (самодостатньої і повноцінної) історії. Так само їм
властиві ухил у бік розв’язання пізнавально-виховних завдань та
надмірна емоційність цілого ряду позицій.
У 1990-х рр., попри наявні перспективи, масштабного прориву в
практичному використанні мандрівних записок А.Й. Ґільденштеда в
контексті студій з історії України ІІ пол. XVIII ст. не відбулося. Разом з
тим, зазначене джерело не випадало з поля зору дослідників. Мінімальні
обсяги зафіксованої Ґільденштедтом інформації про українські землі
(вміщеної переважно в опублікованих російськомовних перекладах
фраґментів «Reisen...») були задіяні у краєзнавчих розвідках П. Лавріва,
В. Дєдова, Л. Шепко та ін., присвячених історії Донеччини. Доволі
інтенсивне використання частин записок Ґільденштедта, у яких відбито
матеріали його подорожі Слобожанщиною й Новоросією, у межах
дослідження проблем заселення та господарчого освоєння степової
України, історії соляної промисловості Донецького краю, історії міст,
мало місце у працях Василя Пірка1.
Автором цієї статті наприкінці 1990-х рр. здійснювалися спроби
популяризації
«Reisen...»
Ґільденштедта
через
публікацію
україномовного
перекладу
їх
фрагмента,
присвяченого
Єлизаветградщині, та статей, де розкривалися інформативні потенції
«Reisen...» як джерела з історії Донеччини, Північного Приазов’я,
України в цілому періоду ІІ пол. ХVІІІ ст.2 У 2000 р. було захищено
дисертацію3, присвячену розкриттю інформативних можливостей
записок Ґільденштедта щодо вивчення проблем соціально-економічної
1
Пірко В. Освоєння Півдня України в XVI-XVIII ст.: Автореферат дис. … докт. іст.
наук. – К., 1996. – 35 с.; Його ж. Заселення Степової України в XVI-XVIII ст. – Донецьк,
1998. – 124 с. та ін.
2
Никифоренко Н.О. Щоденник подорожі А.Й. Ґільденштедта Єлизаветградською
провінцією (травень-липень 1774 р.) // Записки науково-дослідної лабораторії Південної
України Запорізького держуніверситету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. –
Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999. – Вип. 4(5). – С. 15-40; Її ж. Соціально-економічний
стан Донеччини в останню чверть ХVІІІ ст. (За «Щоденником» І.А. Ґільденштедта) // Нові
сторінки історії Донбасу: Ст. – Донецьк, 1998. – Кн. 6. – С. 20-29; Никифоренко Н.О.,
Пірко В.О. Мандрівні записки А.І. Ґільденштедта як джерело з історії України другої
половини ХІІІ ст. // Осягнення історії: Зб. праць на пошану професора М.П. Ковальського
з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – 376-389 та ін.
3
Никифоренко Н.О. Мадрівні записки А.Й. Ґільденштедта як джерело з соціальноекономічної історії України другої половини ХVІІІ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. –
Донецьк, 2000. – 20 с.
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історії України ІІ пол. ХVІІІ ст. У цьому дослідженні вперше було
зроблено ґрунтовний джерелознавчий аналіз комплексу вміщених у
джерелі відомостей про соціально-економічний розвиток України;
з’ясовано наукову цінність низки ще не задіяних даних Ґільденштедта
(вміщених переважно у раніше не перекладених частинах «Reisen...»),
здійснено оригінальне тлумачення свідчень мандрівника; завдяки
залученню наративних та документальних джерел – виявлено ступінь
репрезантативності мандрівних записок А.Й. Ґільденштедта та
достовірності наданої мадрівником інформації.
Упродовж 2000-2005 рр. систематичного характеру набуло
застосування твору Ґільденштедта В. Пірком у контексті розробки
вищезазначеної проблематики його досліджень1. Супроводжуючи свої
історичні нариси публікацією джерел, В. Пірко розмістив серед них
також уривки з «Дневника путешествия по Слободско-Украинской
губернии…» Ґільденштедта, популяризуючи таким чином це джерело
серед широкого загалу науковців і читачів. Ми, зі свого боку, далі
працюємо
над
розкриттям
інформативних
можливостей
Ґільденштедтових «Reisen...» у контекті студій з історії України,
намагаючись при цьому вийти за межі соціально-економічної тематики
й приділити значну увагу інформації вміщеній у джерелі2. Не
полишаємо також наміру видати україномовний переклад усієї частини
«Reisen...» Ґільденштедта, присвячений Україні.
Таким чином, проаналізувавши на основі хронологічного принципу
праці археографічного спрямування, джерелознавчого характеру та
конкретно-історичні, у яких в тій чи іншій мірі мандрівні записки
Ґільденштедта розглядаються або ж використовуються як джерело з
історії України ІІ пол. XVIII ст., можна констатувати наступне. Від
початку ХІХ – до початку ХХІ ст. вивчення «Reisen...» Ґільденштедта
відбувалося на базі кількох методологічних підходів (позитивізму,
марксизму-ленінізму, суб’єктивного ідеалізму). Кожен з підходів
відкривав перед дослідниками широкі можливості щодо оцінки
репрезентативності «Reisen...», використання їх інформативних
потенцій, інтерпретації вміщених у джерелі фактичних даних. На
сьогодні ці можливості не є вповні реалізованими.
Як джерело, записки Ґільденштедта ідентифікувалися дослідниками
по-різному: «щоденник подорожі», «опис подорожі», «мандрівні
записки», «записки чужинця» тощо. Немає остаточної визначеності
також у питанні про класифікацію цього джерела: його відносять до
1
Пірко В. Мадрівні записки. А.Й Ґільденштедта як джерело до вивчення стану
залюднення Донечини в середині 70-х рр. ХVІІІ ст. // Політологічні та історичні
дослідженння. – Донецьк, 2002. – Вип. 10. – С. 15-23; Його ж. Заселення Донеччини у
XVI-XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел). – Донецьк, 2003. – 180 с.;
Пірко В., Литвиновська М. Соляні промисли Донеччини в XVIІ-XVIII ст. (історикоекономічний нарис і уривки з джерел). – Донецьк, 2005. – 136 с. та ін.
2
Никифоренко Н.О. Етнічні процеси в Україні другої половини XVIII ст. очима А.Й.
Ґільденштедта // Донецький вісник наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. – Донецьк,
2005. – Т. 8. – С. 48-71.
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матеріалів наукових експедицій, до творів мемуарної літератури,
записок мандрівників або ж вважають, що Ґільденштедтові «Reisen...»
поєднують у собі ознаки джерел особистого походження та економікостатистичних. Віднесення зазначеного твору до певного виду джерел
обумовлює й відповідну оцінку його інформативних можливостей,
автентичності, достовірності наявних у ньому фактів. При розгляді
«Reisen...» як матеріалів наукових експедицій дослідники здебільшого
зосереджуються на їх предметно-історичному змісті, відзначаючи
достовірність наданої Ґільденштедтом інформації. У разі ж зарахування
твору Ґільденштедта до мемуаристики на перший план виходить
суб’єктивно-історичний зміст і значною мірою враховується так званий
«авторський чинник».
У площині практичного використання «Reisen» як джерела з історії
України маємо явну диспропорцію у використанні даних з
перекладених фраґментів «Reisen» щодо ориґіналу та задіяність
інформації, передусім, соціально-економічного плану (особливо у
працях радянських істориків) і здебільшого в контексті реґіональної
історії. Інформативні ж потенції джерела при цьому залишаються
невичерпаними.
Ефективному застосуванню записок Ґільденштедта в контексті
студій з історії України перешкоджали вузька спрямованість, а
подекуди і заідеологізованість методологічних підходів, у межах яких
діяли дослідники; безплідність концепції історії України, пануючої в
СРСР у 1950-80-х рр.; «звуженість» схем української історії,
розповсюджених серед істориків з української еміграції; брак
комплексності (тематичної, проблемної, хронологічної, територіальної)
у використанні «Reisen…»; утрудненість доступу дослідників до
джерела, яке досі є бібліографічною рідкістю.
Попри наявне нині зростання інтересу до джерела, що про нього
йдеться, з боку краєзнавців, появу спеціального джерелознавчого
дослідження, присвяченого мандрівним запискам Ґільденштедта,
значення «Reisen…» як джерела саме з історії України вітчизняними
дослідниками поки що достатньою мірою не усвідомлене. Так, у
більшості підручників з джерелознавства історії України, які побачили
світ упродовж 2000-2005 рр., про записки Ґільденштедта ані серед
джерел особистого походження, ані серед економіко-статистичних
джерел навіть не згадується.
Перспективи подальшого студіювання мандрівних записок
А.Й. Ґільденштедта як джерела з історії України XVIII ст. убачаємо: в
опрацюванні цього джерела в природознавчому, етнографічному й
культурологічному
напрямах;
модернізації
використовуваних
методологічних підходів, їх синтезуванні; застосуванні щодо записок
Ґільденштедта психо- й контент-аналізу, картографічного й
компаративного методів, антропологічного методу максимальної
деталізації
опису;
у
зростанні
ролі
ґерменевтичного
та
інтерпретаційного компонентів джерелознавчого аналізу при роботі над
«Reisen…»; у зверненні до раніше не задіяної дослідниками інформації
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Ґільденштедта фактографічного плану, вміщеної, перш з все, в оригіналі
його твору.

Зякун А.І. (Суми)
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ХІХ СТ.:
СТАНОВИЩЕ, ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКИ
ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті аналізується стан феодально-кріпосницької системи
господарювання в Україні та шляхи подолання кризових явищ.
Простежується механізм проведення реформ та аналізуються їх
наслідки для українського селянства.
ХІХ ст. стало поворотним в історії Російської імперії, а отже, і
народів, які перебували в її складі. Великі розміри країни, феодальнокріпосницька система господарювання та імперський абсолютизм
сприяли формуванню кризових ситуацій у державі. На середину ХІХ ст.
криза влади і політичної системи настільки стала відчутною, що „верхи”
були готові до рішучих дій – провести реформи. Найбільше надій уряд
покладав на „велику реформу” 1861 р., яка внесла зміни в господарську
систему, однак не вирішила всіх наболілих питань. Про те, як
здійснювалися реформуючі процеси та які наслідки вони мали для
українського селянства і йдеться в даній статті.
Незважаючи на значний доробок дореволюційної1 і радянської
історіографії, у тому числі й української2, що висвітлювала та
1
Иванюков И. Падение крепостного права в России. – СПб., 1882; Игнатович И.
Помещичьи крестьяне накануне освобождения. – М., 1925; Корнилов А.А. Крестьянская
реформа. – СПб., 1905; Освобождение крестьян в царствование императора Александра ІІ:
Хроника деятельности комиссий по крестьянскому делу Н.П. Семенова. – СПб., 1889;
Семенов-Тян-Шанский П.П. Эпоха освобождения крестьян в России. 1857-1861 гг. – СПб.,
1911-1916 – Т. 1-4.
2
Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи у сільському господарстві
України першої половини ХІХ ст. – К., 1954; Гуржій І.О. Україна в системі
всеросійського ринку (60-90-ті роки ХІХ ст.). – К., 1968; Дружинин Н.М. Государственные
крестьяне и реформа П.Д.Киселева: В 2 т. – М.; Л., 1946-1958; Дружинин Н.М. Русская
деревня на переломе: 1861-1880. – М., 1978; Зайончковский П.А. Отмена крепостного
права в России. – М., 1968; Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской
реформы 1861 года. – М., 1958; Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права
в России 1856-1861. – М., 1984; Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в
первой половине ХІХ в. – М., 1967; Крестьянское движение в России в 1857-1861 гг. – М.,
1963; Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодальнокрепостнической системы. – К., 1989; Лещенко Н.Н. Крестьянское движение на Украине в
связи с проведением реформы 1861 г. (60-е годы ХІХ ст.). – К., 1959; Литвак Б.Г. Русская
деревня в реформе 1861 г.: Черноземный центр: 1861-1895 гг. – М., 1972; Тарасюк Д.Н.
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досліджувала різні аспекти процесу реформування господарчих,
соціально-економічних відносин у Російській імперії ХІХ ст., автор
статті вважає, що доцільно звернутися до українського акценту
проблеми, оскільки в сучасних публікаціях він відсутній, а згадана
історіографія розглядала проблему, враховуючи російські, а потім
союзні великодержавні позиції.
Становище українського селянства після включення в кінці ХVІІІ –
на початку ХІХ ст. більшої частини України (Лівобережжя,
Слобожанщини, Правобережжя та Південної України) до складу
Російської імперії життя українців відчутно змінюється. Землі України
входять до загальної адміністративно-територіальної системи імперії і
поділяються на три регіони. Лівобережна Україна (Малоросія) –
Чернігівська, Полтавська, Харківська губернії, Правобережна Україна
(Південно-Західний край) – Київська, Волинська, Подільська губернії,
Південна Україна (Новоросія) – Катеринославська, Херсонська,
Таврійська губернії. На цій території, як і по всій імперії, у суспільноекономічному житті домінує феодально-кріпосницька система
господарювання, що базувалася на натуральному веденні господарства
та особистій залежності селянина від поміщика і прикріплення його до
землі. Дворянство та селянство були основними класами феодальної
Росії на початку ХІХ ст.
Весь тягар феодально-кріпосницької системи було покладено на
плечі селян. У І пол. ХІХ ст. в Україні чітко оформилися дві основні
групи селян – поміщицькі та державні (було трохи й удільних).
Поміщицькі селяни переважали в губерніях Правобережної України
(58%), а державні у губерніях Лівобережної (67,2%) і Південної (69%)
України1. У 1833р. поміщицьких селян нараховувалося 2555 тис.
чоловік, що становило 63,8%. Поділялися вони на дві великі групи: 1) ті,
що перебували на загальному кріпосному праві; 2) ті, що перебували на
умовному кріпосному праві. До останніх належали певний час
монастирські, старостинські, поєзуїтські, ленні селяни Правобережної
України. Згодом монастирські та старостинські були переведені в
розряд державних селян, а інші злилися з панськими кріпаками2.
Прикріплення українського селянина до землі, з якої він не міг
відійти, у І пол. XIX ст. обернулося на повне рабство. Селянин утратив
свої права і перетворився на „інвентар”, власність поміщика, який міг
робити з ним усе, що хотів: перевести на інше місце, продати з землею
чи без землі, з родиною чи окремо, обміняти, заслати до Сибіру.
Поміщик став суддею кріпака, розпоряджався його особистими
справами: міг заборонити шлюб або примусити одружитися за своїм
Поземельная собственность пореформленной России. – М., 1981; Теплицький В.П.
Реформа 1861 р. і аграрні відносини на Україні. – К., 1959; Федоров В.А. Падение
крепостного права в России. – М., 1967. – Вып. ІІ.
1
Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу:
Підруч. – К., 1999. – С. 505.
2
Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Історія України в опорних таблицях. – К., 1998. –
С. 102.
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вибором, міг відірвати дітей від батьків і взяти для власної обслуги або
віддати „в науки” до кухаря, чоботаря, кравця, маляра тощо.
Найстрашнішим для кріпаків було переведення до панського двору в
ролі служника, покоївки, стайничого або до великого двору пана – в
ролі „артиста” театру. Такі кріпаки втрачали своє господарство, землю і
жили на утриманні поміщика в повній залежності від нього. Звичайно,
як вказує Н.Полонська-Василенко, «це не було загальним явищем, але
важливо те, що пани мали право на життя кріпака»1.
Державних селян у 1833 р. нараховувалося 1436 тис., що становило
36,25%. До них належали селяни, поселені на казенних і власних
землях, козаки Лівобережної України, військові обивателі Харківської
губернії, селяни-однодвірці, кіннозаводські селяни, іноземні колоністи,
вільні хлібороби, селяни, приписані до казенних фабрик і заводів, нижчі
військові чини та їхні діти, євреї-землероби, колишні монастирські та
старостинські селяни2. На Лівобережній Україні розряд державних
селян становив 50%, на Правобережній – 13%, а на Півдні України –
37% сільського населення цих районів3.
Як бачимо, в аграрній галузі переважало поміщицьке
землеволодіння, де постійно посилювалася експлуатація селянства. На
українських землях у межах Російської імперії воно становило близько
75% землі4. Залежно від категорії українське селянство змушене було
відбувати феодальну повинність. Основною формою експлуатації
кріпаків була переважно панщина. Офіційно вона обмежувалася трьома
днями на тиждень. Проте поміщики встановлювали власну тривалість і
тому панщина не була однаковою: на Лівобережній Україні вона
становила переважно 3-4 дні на тиждень, а на Правобережній Україні
доходила до 6 днів. У Південній Україні панщина була менша: не
більше як 2 дні на тиждень. Однак панщиною не обмежувалася праця
кріпаків на пана, по всіх господарствах були ще й інші повинності.
Часто поміщики вводили урочну систему, тобто давали завдання на три
дні і фактично збільшували панщину на 4-5 днів на тиждень.
Малоземельних і безземельних селян поміщики переводили на місячину
– примусову форму найму селян, яких змушували виконувати
безперервну панщину, за що платили місячним пайком і одягом.
Панщина доповнювалася різноманітними натуральними і грошовими
поборами на користь поміщиків (вартування, ремонт будівель, прядіння
ниток, вибілювання полотна тощо), державними податками та
повинностями і рекрутчиною. Збільшення армії і постійні війни
вимагали рекрутів. За законом рекрутів набирали спеціальні комісії, по
1
Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. У 2 т. – 4-е вид. – К., 2002. – Т. І: Від
середини ХVІІ ст. до 1923 р. – С. 299-300.
2
Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Історія України в опорних таблицях. – К., 1998. –
С. 102.
3
Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991. – Кн. І: Від найдавніших часів до
кінця ХІХ століття / Мельник Л.Г., Гуржій О.І., Демченко М.В. та ін. – С. 375.
4
Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття.
– Х., 2001. – С. 280.
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розкладці на село – залежно від кількості селян поміщики мали право
віддавати в солдати будь-кого з-поміж своїх кріпаків. Рекрутчина була
найтяжчим покаранням для селянина, адже служба в армії тривала 25
років. Найбільше рекрутчина була поширена на Волині.
На відміну від поміщицьких селян, державні користувалися
казенною землею, за що сплачували державі феодальну грошову ренту.
Норма земельних наділів державних селян на початку ХІХ ст.
визначалася в 15 дес. (1 десятина =1,2 га) на ревізьку душу (лише в 21
губернії Росії), там де ця норма не забезпечувалася, Сенат визначив
пропорцію у 8 десятин1. Фактично земля перебувала у власності казни.
Тому їм заборонялися різні операції з землею, на які були відсутні
державні акти, що свідчили б про те, що дана земля є приватною
власністю державних селян, купленою за гроші відповідно до указу
1801 р.
Урядові укази щорічно визначали подушний та оброчний податок.
Крім цього, стягувався оброк, „земські” (на утримання поштових
шляхів, опалення й освітлення казарм та ін.) і „мирські” (на платню
сільським виборним, на сільське діловодство і т.д.) збори. Вони повинні
були також відбувати цілий ряд державних повинностей: підводну
(перевозити чиновників і казенні товари), шляхову (проведення і ремонт
шляхів, побудова мостів, гребель), будівельну (будівництво державних
будинків, волосних правлінь, хлібних магазинів та ін.), постоєву
(приймання на проживання й утримання військових частин) та
рекрутську повинність (термін служби обмежувався 15 роками, правда,
всім надавалася можливість замінити цю повинність сплатою 2 тис.
крб.). Крім вищеназваних податків, державні селяни платили ще
спеціальний збір за право винокуріння і продаж горілки2.
Незважаючи на те, що державні селяни були особисто вільними, як і
поміщицькі, вони обмежувались у праві особистої свободи,
переміщення й переходу в інші стани. Їм також заборонялося займатися
відкупами, підрядами, відкривати фабрики й заводи, видавати векселі.
Однак, залежно від регіону державні селяни різнилися між собою. Так,
на Правобережній Україні доля основної частини державних селян
майже нічим не відрізнялася від кріпаків. Феодальні повинності цих
селян складалися з панщини, чиншу і натуральної данини, розмір якої
був більший, ніж повинності кріпосних селян. Регулярна панщина в 2-3
дні на тиждень доповнювалася ґвалтами або згонами (гуртовими
сільськогосподарськими
роботами),
шарварками
(гуртовими
будівельно-ремонтними роботами), подорожчизною (транспортуванням
продуктів на ярмарки). Кращим було становище державних селян
Лівобережної та Південної України, які йшли на „оброк”, тобто

1
Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодальнокрепостнической системы. – К., 1989. – C. 57.
2
Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи у сільському господарстві
України першої половини ХІХ ст. – К., 1954. – С. 106-108.
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діставали право сплачувати поміщику певну суму грішми й проживати
там, де вони захочуть1.
Поряд з феодальною експлуатацією всіх категорій селянства на
українських землях поширилися й інші процеси, зокрема, поглибилася
майнова диференціація селянства. Майнова нерівність більше
проявилася серед державних оброчних селян Лівобережної та Південної
України. Тут утворилася група селян, яка володіла або орендувала 100
десятинами землі і більше. Заможні селяни орендували також казенні
млини, ґуральні, ярмаркові та базарні площі, пасіки, рибні ставки, а
також могли записатися у стан міщан або купців. Виділенню із
загального стану селянства заможної верхівки сприяли царські укази І
пол. ХІХ ст. Так, у 1801 р. державні селяни зрівнялися в правах з
купцями і міськими жителями на придбання незаселених земель, у 1818
р. їм дозволили влаштовувати фабрики і заводи, у 1830 р. – розводити
сади, городи на громадській землі розміром 1-3 десятини. При
переселенні на нові землі державні селяни отримували 30-60 десятин у
селах і 25-40 на хуторах2.
Процес розшарування відбувся і серед поміщицьких селян. Їм
дозволялося купувати землю у свого поміщика, засновувати
підприємства з переробки сільськогосподарської сировини, орендувати і
здавати в оренду землю, використовувати найману працю. Проте
землевласники могли в будь-який час забрати майно заможного кріпака.
Засобами збагачення селянської верхівки стало лихварство,
підприємництво, чумакування, збут товарів на ярмарках, базарах. З їх
середовища формувалися промисловці-підприємці3. Однак більшість
селян ледве зводили кінці з кінцями.
Прагнення поміщиків отримати прибутки від свого господарства за
будь-яку ціну посилювало кріпосницький гніт українського селянства.
Він проявлявся не тільки в збільшенні панщини та різноманітних
натуральних і грошових поборах. У І пол. XIX ст. поміщики
поширюють у своїх маєтках різного роду промислові підприємства,
мануфактури, заводи і переводять до них селян, відриваючи їх цілком
від землі або використовуючи лише в осінні та зимові місяці. Це
призвело до руйнування значної частини селянських господарств. Крім
цього, поміщики ставали на шлях повного пограбування селян,
зганяючи їх з родючих земель і за рахунок селянських наділів
збільшували посіви товарного хліба або розширювали посівні площі під
технічні культури, які користувалися попитом у промисловості.
Існували й інші засоби розорення – податки, лихварство, оренда, війни,
стихійні лиха. Як наслідок – в Україні в 30-40 роки утворилася значна
група малоземельних і безземельних селян. Так, у Чернігівській губернії
1
Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Історія України в опорних таблицях. – К., 1998. –
С. 103.
2
Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу:
Підруч. – К., 1999. – С. 510.
3
Там само. – С. 511.
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на кінець 30-х років серед розряду державних селян було 15 тис.
бездомних, які постійно наймитували. На Лівобережжі та Київщині
наприкінці 50-х серед державних селян налічувалося 209 тис.
безземельних селян чоловічої статі. Серед кріпаків безземельних було
ще більше, наприклад, у Правобережних та Лівобережних губерніях їх
налічувалося близько 535 тис.1
Селяни, шукаючи виходу з тяжкого становища, все частіше
використовували силові методи боротьби. Протягом 1800-1860 рр. в
Україні сталося близько 2400 виступів селян2. Протест селян проявлявся
у різних формах – від скарг на поміщиків і урядовців, підпалів до
масових втеч і великих повстань . Досить поширеним було подання
скарг, адресованих особисто цареві. Їх аналіз свідчить, що серед селян
наростала недовіра до органів влади, які весь час захищали поміщиків.
Свій порятунок селяни пов’язували зі справедливістю та щедрістю царя.
Не отримавши й від нього справедливості селяни переходили до
рішучих дій – підпалювали маєтки, розправлялися з поміщиками,
сподіваючись стати вільними. Так, на Правобережжі, де кріпосницький
гніт проявлявся з найбільшою силою, підпали в 30-50-х роках набули
масового характеру. Основними місцевостями, куди втікали селяни,
були Новоросійський край, Молдавія, Кавказ. Десятки тисяч селян
просто переходили з одного місця на інше. За даними департаменту
поліції в 1856 р. у Росії було затримано 11 тис. селян з України3.
Особливо слід відзначити відкриті масові виступи селян. Вони
виникали в різних місцях, охоплюючи одночасно декілька сіл або цілі
регіони. Таким був у 1803 р. виступ селян 24 сіл і містечок Черкаського
повіту Київської губернії та селян Ростовського, Бахмутського,
Слов’яносербського повітів Катеринославщини в 1820 р., що охопив
понад 45 тис. селян. У 1813 р. розпочалося повстання селян на Поділлі
під проводом Устима Кармелюка, що тривало до 1835 р. і в якому взяло
участь близько 20 тис. селян4. У цей же час відбуваються виступи
державних селян і військових поселенців. У 1817 р. відбулося Бузьке
повстання, у 1817-1818 рр. – Базаліївське, у 1819 р. – Чугуївське, у 1829
р. – Шебелинське. Усі вони були жорстоко придушені. З 1825 р. частим
явищем стають великі збройні повстання, зокрема, у 1825 р. в
Уманському повіті на Київщині спалахнуло повстання під проводом
солдата Олексія Семенова, а з 1825 до 1827 рр. на Харківщині діяли
повстанські загони під керівництвом Івана Звонаренка5. Найбільший
масовий виступ відбувся під час Кримської війни в 1855 р. після
проголошення маніфесту про створення мобільного державного
1
Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991. – Кн. І: Від найдавніших часів до
кінця ХІХ століття / Мельник Л.Г., Гуржій О.І., Демченко М.В. та ін. – С. 387.
2
Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Історія України в опорних таблицях. – К., 1998. –
С. 108.
3
Там само.
4
Там само.
5
Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991. – Кн. І: Від найдавніших часів до
кінця ХІХ століття / Мельник Л.Г., Гуржій О.І., Демченко М.В. та ін. – С. 389.
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ополчення. Навесні та влітку воно охопило 16 губерній Росії.
Найбільшого розмаху повстання набуло на Київщині (охопило 9 із 12
повітів) під назвою „Київська козаччина”. У селах поширювалися чутки
про існування указу, прихованого поміщиками, за яким усі хто
запишеться в ополчення, стануть козаками, тобто вільними людьми.
Всього в „Київській козаччині” взяло участь близько 183 тис. чоловіків
із 442 сіл. У квітні цього ж року в Конотопському повіті Чернігівської
губернії 5 тис. кріпаків графа Розумовського припинили роботу та
створили сільську громаду для керівництва повстанням. Влітку 1856 р.
серед селян поширилися чутки, що уряд проводить переселення в Крим
і що переселенці будуть наділятися землею. „Похід у Таврію за волею”
охопив 574 селища із населенням 76 тис. чол.1 У 1859 р. у звіті
департаменту поліції „О крестьянских волнениях и мерах, принятых для
их подавления” зазначалося, що „...Всех случаев неповиновения
помещичьих крестьян, о коих имеются в Министерстве внутренних дел
сведения, было в 1858 г. более 170. … Кроме того, … было 8 случаев
нанесения крепостными людьми побоев помещикам, 4 – нанесения
побоев управляющим имениями, 1 – убийства управляющего и 1 –
нанесения ран…”2 За іншими даними в 1857 р. було 192 масові
селянські виступи, в 1858 р. – 528, а в 1859 р. – 9383.
Отже, феодальна експлуатація, майнова диференціація, селянські
виступи І пол. ХІХ ст. та загальний стан розвитку аграрних відносин як
в Україні, так і по всій імперії свідчили про кризу панщинної системи
господарства. Подальший хід економічного розвитку об’єктивно
потребував скасування кріпосного права.
До 1825 р. спроби реформувати феодально-економічні відносини
були марними, хоча насправді були всі прояви кризи кріпосницької
системи. У грудні 1825 р. російський престол посів Микола І. Новий цар
хоча й мав консервативні погляди, однак за його правління в Російській
імперії почали розробляти заходи для вирішення селянського питання.
Це було таємницею і мало хто в імперії здогадувався про діяльність
секретних комітетів 1826, 1835, 1839-1842, 1844, 1846 та 1848 років, які
складали рекомендації для поступового ослаблення кріпацтва. Проте їх
діяльність зводилася нанівець, бо зустрічала опозицію у вищому
дворянському світі й сприяла поширенню в суспільстві різноманітних
чуток. Так весною 1841 р. у столиці поширювалася новина, що до
весілля наступника престолу Микола І начебто підготував маніфест про
звільнення селян. Проте дворянство вважало звільнення селян
передчасним. І сам Микола І на засіданні Державної ради в 1842 р.
стверджував: „Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его у
нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но
1
Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991. – Кн. І: Від найдавніших часів до
кінця ХІХ століття / Мельник Л.Г., Гуржій О.І., Демченко М.В. та ін. – С. 389-390.
2
Крестьянское движение в России в 1857-1861гг. – М., 1963. – С. 184.
3
История СССР, 1861-1917: Учеб. для студ. пед. ин-тов по спец.”История”/
В.Г. Тюкавкин, В.А. Корнилов, А.В. Ушаков, В.И. Старцев. – М., 1989. – С. 10.
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прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно же, еще более
гибельным”1. Незважаючи на заяви, уряд все ж таки був змушений
поступово вживати заходів, щоб приглушити соціально-економічне
напруження у І пол. ХІХ ст.
У 1839-1841 рр. була проведена реформа П.Д. Кісєльова
„Предварительные соображения о преобразовании управления
государственными имуществами” щодо державних селян. Для їх
управління спочатку було створено в 1837 р. „V отделение Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии”, а потім „Министерство
государственных имуществ”. Згідно з реформою ліквідовувалася оренда
державних маєтностей, замість подушного вводився податок із землі та
прибутків від промислів. Державні селяни обирали сільські та волосні
управління, що залежали від губернських палат державних маєтків. Ця
реформа ще більше прискорила майнове розшарування селянства та
створила умови для більш швидкого переходу господарств селян на
ринкові відносини2. На початку 40-х років була проведена реформа
Петровського щодо удільних селян. Постає питання, чому зміни
торкнулися саме цих категорій селянства? Річ у тім, що дворянипоміщики були незадоволені самою навіть думкою про звільнення
селян. Пом’якшення становища удільних та державних селян зачіпало
лише інтереси царської родини та держави. Більшість селян перебувала
у власності дворян-поміщиків, на яких трималася імперська влада, тому
уряд і не поспішав.
Деякі зміни щодо становища поміщицьких селян вдалося провести
інвентарною реформою 1847-1848 рр. Інвентарні правила визначали
розміри наділів та повинності поміщицьких селян лише в трьох
губерніях Правобережжя – Київській, Волинській та Подільській.
Правила, зберігаючи кріпосне право, значно його регламентували:
наділи поміщицьких селян переходили в їх довічне користування,
регулювалися повинності на користь поміщика. Тяглові селяни повинні
були відбувати на тиждень 3 дні з упряжкою і 1 жіночий день, інші
селяни 2 дні чоловічих і 1 жіночий. Городники за користування
садибою і присадибною ділянкою платили податок або відробляли 24
дні панщини на рік. Натуральні данини скасовувалися. Усі додаткові
повинності селяни відбували з оплатою3. Ці дії значно обмежили владу
поміщиків над селянами, однак через те, що контролю за здійсненням
інвентарних правил не було, їх практично не дотримувалися. В цілому
реформи та їх наслідки не дали очікуваних результатів.
Ситуація навколо селянського питання ще більше загострилася після
поразки в Кримській війні 1853-1856 рр. Підірваним виявився не тільки
зовнішній, а й внутрішній престиж імперської влади. На мирних
1

Яковлев А.И. Александр ІІ и его эпоха. – М., 1992. – С. 11.
Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д.Киселева: В 2 т. – М.; Л.,
1946-1958.
3
Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу:
Підруч. – К., 1999. – С. 508.
2
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переговорах у Парижі в березні 1856 р. цілком відкрито домінувала
точка зору, що Росія не буде вважатися європейською державою, поки в
ній не буде знищене кріпосне право. В самій же імперії дворянство
зрозуміло, що для державної користі та для безпеки монархії необхідні
реформи. Новий імператор Олександр ІІ повів більш рішучу політику,
30 березня 1856 р. у промові перед предводителями московського
дворянства він публічно заявив, що „слухи носятся, что я хочу дать
свободу крестьянам; это несправедливо, и вы можете сказать это всем
направо и налево; но чувство враждебное между крестьянами и их
помещиками, к несчастью, существуют,…я думаю, что рано или поздно
мы должны к этому прийти. … гораздо лучше, чтобы это произошло
свыше, нежели снизу”1. Наступним кроком була спроба організувати
колективне прохання самого дворянства про звільнення селян. Однак
бесіди міністра внутрішніх справ С.С. Ланського з предводителями
дворянства не мали результатів. Врешті 3 січня 1857 р. був створений
10-й таємний комітет для підготовки реформи.
Слід також відзначити, що в середині 50-х активну участь у
виробленні проектів відміни кріпосного права брала інтелігенція.
Слов’янофіли, западники та революційні демократи об’єдналися
навколо актуальної проблеми. Було подано декілька проектів:
К.Д. Кавєліна „Записка об освобождении крестьян”, Б.М. Чічеріна „О
крепостном состоянии”, В.А. Панаєва „Об освобождении крестьян в
России”, Ю.Ф. Самаріна „О крепостном состоянии и переходе от него к
гражданской свободе”, проект О.І. Кошелєва про звільнення без
перехідних заходів2.
Інтелігенція намагалася привернути до
обговорення всю суспільну думку, тому в 1856-1857 рр. публікація
статей про селянське питання була заборонена, щоб не хвилювати
суспільство. У листопаді 1857 р. Олександр ІІ підписав розроблений
Таємним комітетом рескрипт на ім’я віленського генерал-губернатора
В.І. Назимова у якому містилася перша державна програма відміни
кріпосного права. Для розробки подальших умов реформи рескрипт
запропонував засновувати Губернські комітети для „улучшения быта
помещичьих крестьян”. Важливість цього документа полягала в
гласності, оскільки він був розісланий усім губернаторам та
губернським предводителям дворянства, а потім опублікований у
„Журнале Министерства внутренних дел”. 5 грудня 1857 р. був
прийнятий аналогічний рескрипт для Петербурзької губернії, а це
означало його подальше поширення по всій імперії. На початку 1858 р.
Таємний комітет втратив свою секретність та перетворився в Головний
комітет по селянській справі. У цьому ж році уряд зняв заборону з
публікацій на селянську тематику і відразу на сторінках журналів
„Русский вестник”, „Отечественные записки”, „Русская беседа”,
1
Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. –
С. 11.
2
Великие государственные деятели России / Под ред. А.Ф. Киселева. – М., 1996. –
С. 330-331.
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„Сельское благоустройство” та інших розгорнулися дискусії з приводу
вирішення селянського питання. Так гласність сприяла процесу
підготовки реформи та недопущення відмови від неї.
Протягом року всім губерніям були надані рескрипти. 4 грудня
1858 р. Головний комітет прийняв нову програму відміни кріпосного
права, однак він не міг упоратися з розглядом усіх губернських проектів
(на початок 1859 р. працювало 46 губернських комітетів) і тому було
вирішено створити Редакційні комісії (1859-1860 рр.) на чолі з
Я.І. Ростовцевим. 17 лютого 1859 р. Олександр ІІ затвердив Редакційні
комісії „для составления систематических сводок из всех проектов
губернских, дворянских комитетов и для начертания проектов общего
положения о крестьянах, выходивших из крепостной зависимости, и
других законоположений, до этого предмета относящихся”1. Редакційні
комісії склали всі основні документи реформи „... окончательно
Положения 19 февраля, в числе 17 проектов… Все Высочайше
утвержденное Положение … с указами Правительствующему Сенату,
манифестом и приложениями, заключало 374 печатные страницы в
лист, и в нем общие положения составляли 636 статей, местные
положения – 981, дополнительные правила – 192, а все вместе – 1809
статей”2. Проект реформи був розглянутий 28 січня 1861 р. на
Державній раді, де консервативна більшість його не підтримала, однак
Олександр ІІ прийняв сторону меншості і в промові сказав: „Дело об
освобождении крестьян… по важности своей я считаю жизненным для
России вопросом, от которого будет зависеть развитие ее силы и
могущества. Я уверен … в пользе и необходимости этой меры…
откладывать этого дела нельзя.”3. 19 лютого був підписаний маніфест –
„Положение 19 февраля 1861 г.”, а 5 березня він був проголошений в
усіх церквах Петербурга. З 7 березня до 2 квітня 1861 р. маніфест був
проголошений у всіх губерніях.
Отже, весь процес підготовки реформи був зосереджений у руках
дворян-поміщиків, які виключали можливість участі в ньому
представників селянської маси. Та незважаючи на це, вплив селянства
на реформу був значно більший ніж уявляли дворяни-поміщики. Він
проявився в активності мас, якої побоювалися всі імперські чиновники.
Головні положення селянської реформи були викладені у царському
маніфесті від 19 лютого 1861 р. та в „Общих положениях о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости”, які висвітлювали загальні
умови відміни кріпосного права та визначали правовий статус селян.
Поземельні відносини між поміщиками і селянами та повинності селян
визначалися залежно від місцевих умов чотирма „Местными
положениями о поземельном устройстве крестьян”. На Україні ці
відносини визначалися трьома місцевими положеннями. У Південних
1
Освобождение крестьян в царствование императора Александра ІІ: Хроника
деятельности комиссий по крестьянскому делу Н.П. Семенова. –СПб., 1889. – Т. І. – С. 14.
2
Там само. – С. 14-17.
3
Яковлев А.И. Александр ІІ и его эпоха. – М., 1992. – С. 19.
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губерніях України – Катеринославській, Херсонській, Таврійській та в
південній частині Харківської губернії діяло перше Новоросійське
положення. На Лівобережній Україні – Чернігівській, Полтавській,
Харківській губерніях поширювалося друге Малоросійське місцеве
положення. На Правобережжі – у Київській, Волинській і Подільській
губерніях діяло третє Окреме місцеве положення. Додаткові правила
визначали положення дворових людей, селян невеликих помісних
маєтків, приписаних до фабрик, заводів та інших категорій. Основні
документи вирішували три головних питання – ліквідація особистої
залежності селян від землевласників і надання їм прав вільних
громадян, наділення селян землею, викуп селянських наділів.
Що ж насправді дала реформа її головним діючим „особам” –
селянам та поміщикам? Згідно з „Высочайшими утвержденными
общими положениями о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости” селяни та дворові люди ставали вільними. За ними
закріплювалося право купувати, володіти і продавати рухоме та
нерухоме майно, вільно торгувати, записуватися в цехи і гільдії,
працювати підприємцями, найматися на різні роботи, без дозволу
поміщика одружуватися, віддавати дітей у навчальні заклади,
переходити в інші стани. Проте, зберігались обмеження, що залишали
селян нижчим станом. Вони отримували паспорт лише на рік,
сплачували казенні земські та мирські повинності, несли рекрутську
повинність. Для контролю над селянами створювалися сільські та
волосні органи селянського управління, що мали поліцейськофіскальний характер. Рішення сільських та волосних общин залежало
від дворянства й чиновників. Попечителями сільської громади були
землевласники. Сільська община вводила кругову поруку при сплаті
податків і виконанні повинностей та обмежувала право селян вільно
пересуватися1.
З поміщиків знімали зобов’язання щодо постачання продовольства
та опікування селянами, відповідальність за внесення селянами
державних податків, виконання ними грошових і натуральних
повинностей, зобов’язання клопотатися за селян у справах цивільних,
кримінальних, у всіх казенних стягненнях. Землевласники зберігали
власність на всі землі, що їм належали. За „Положениями о выкупе
крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной
оседлости и о содействии правительства к приобретению сими
крестьянами в собственность полевых угодий” землевласники були
зобов’язані надати, а селяни взяти в постійне користування садибу і
наділ польової землі. За користування садибою та польовим наділом
селяни платили податок або відбували панщину. Розміри повинностей
та польового наділу визначались уставними грамотами, що складалися
між поміщиками і сільською громадою протягом двох років. Перевірка
грамот і введення їх у дію доручалася мировим посередникам.
1
Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. –
С. 41-52.

289

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

Селянам надавалося право викупу садиби, тоді як викуп польової
землі міг бути здійснений лише за згодою поміщика. Для цього між
селянином та землевласником укладалася викупна угода. Розмір
викупної суми визначався сумою капіталізованого податку, що
сплачував селянин на користь поміщика, виходячи з 6 % річних. Отже,
якщо за користування садибною землею селяни сплачували за кожну
десятину 5,1 крб. податку, то при капіталізації цієї суми вони мали
заплатити 85 крб. (5,1крб. х 100 : 6=85крб.). Внести одночасно всю суму
викупу за садибу та польову землю більшість селян не могла, тому 80 %
викупної суми виплачував поміщикам уряд у вигляді 5 % банківських
білетів або викупних свідоцтв. За неповний наділ селяни виплачували
75 % загальної викупної суми. Такими діями уряд ввів селян у подвійну
залежність – від держави та поміщиків. Протягом 49 років селяни
погашали отриману від держави позику, вносячи щорічно по 6 %
викупної суми. Поміщикам вони сплачували решту 20-25 % викупної
суми безпосередньо1. Отже, землевласники щорічно мали в банку
проценти з викупної суми, що дорівнювали прибутку від селянина до
реформи.
До
укладання
викупної
угоди
селяни
вважалися
тимчасовозобов’язаними, а після її оформлення – селянами-власниками.
Однак це не втішало селян, оскільки як отримана ними земля за цінами
1857-1861 рр. коштувала 128 млн крб., викупна сума становила 166, 8
млн крб., а селяни мали сплатити 503 млн крб. Це перевищувало
дореформені ціни на землю в 3,9 раза. Фактично це перевищення стало
платою поміщикам за викуп особи селянина.
Розмір податку, панщина та норми польового наділу
встановлювалися залежно від якості землі та місцевості. Оскільки
Україна славилася своїми родючими землями, то уряд намагався на цій
території зберегти максимальну кількість землі за землевласниками.
У південних губерніях України (Катеринославська, Херсонська
Таврійська) встановлювався єдиний „указний” наділ, розмір якого
коливався від 3 до 6,5 десятин на душу ( 1 десятина = 1,2 га). За
користування садибою селяни цих губерній платили податок від 1 крб.
50 копійок до 3 крб. 50 копійок з душі. За користування польовим
наділом виконувалися повинності, що становили 40 чоловічих і 30
жіночих днів на рік. В оброчних маєтках – 8-12 крб. податку2.
У лівобережних губерніях (Чернігівська, Полтавська, Харківська)
встановлювалося два розміри наділів на душу – вищий і нижчий. У
південних повітах Харківської та Чернігівської губерній вищий наділ
дорівнював 3-4,5 десятин, а нижчий від 1 до 1,5 десятин. У Полтавській,
частині Чернігівської та Харківської губерній, де існувало спадковосімейне землекористування, вищий наділ встановлювався від 2,75 до 4,5
1
Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу:
Підруч. – К., 1999.
2
Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. –
С. 55-57.

290

Україна – історія

десятин душу, розмір нижчого наділу визначався половиною вищого.
Розміри наділів залежали від господарської забезпеченості тяглом, тому
наділи мали кілька видів – садибні, піші, додаткові. Пішими наділами
забезпечували усіх селян, для тяглих існували додаткові наділи. Землю
відводили всій громаді, а потім виділяли селянським сім’ям у спадкове
користування. За користування садибою лівобережні селяни сплачували
5 крб. 10 копійок за десятину. За користування польовим наділом
відробляли 12-21 день панщини на рік за десятину наділу або платили
від 1 крб. 40 копійок до 2 крб. 80 копійок податку1.
У Київській, Волинській, Подільській губерніях зберігалися наділи в
розмірі, що визначався інвентарними правилами 1847-1848 рр. Якщо
наділ 1861 р. був менше інвентарного, селяни могли через мирового
посередника домогтися його збільшення. В середньому на цій території
селянам виділяли 1,9-2,3 десятини на душу. Землю виділяли на сільську
громаду і закріплювали за селянами в спадкове подвірне
землекористування. За користування садибою, як і на Лівобережжі
сплачували 5 крб. 10 копійок за десятину. За користування польовим
наділом відробляли 5-20 днів панщини на рік за десятину наділу або
платили від 1 крб. 30 копійок до 3 крб. 30 копійок податку2.
Якщо селянин мав до реформи 1861 р. більше землі, ніж
передбачалося нормами вищого наділу, то поміщик міг відрізати
надлишок. Дрібнопомісні землевласники могли звільняти селян зовсім
без землі або не нарізати її, якщо наділи були меншими за норму.
Селянин також міг безплатно отримати дарчий наділ розміром в 1/4
вищого або „указного” наділу. Дворові селяни (173 тис. осіб) і ті, хто
працював на поміщицьких підприємствах, ставали особисто вільними,
проте протягом двох років мали служити своїм власникам або платити
податок. За положенням вони отримували лише ті землі, що мали до
реформи, але фактично більшість з них землі не мала. Місячники взагалі
землі не одержали. Отже, внаслідок земельної реформи 1861 р. у
дев’яти українських губерніях селяни отримали 21,9 млн га землі
(45,7%), поміщикам залишилося 22,5 млн га (46,6%), церкві та державі
належало 3,7 млн га (7, 7%). Після реформи з 2,5 млн душ поміщицьких
селян України 9,2% залишилися без наділів, 3,9% отримали дарчі
наділи. Більшість українських селян отримала садибні та піші наділи
землі, які не могли забезпечити їх прожитковим мінімумом. Середній
наділ на Лівобережжі на душу становив до 2,5 десятин, у губерніях
степової України до 3,2 десятини, на Правобережжі до 2,9 десятини3.
Таким чином, після реформи поміщицьке землеволодіння було не
тільки збережено, а й розширено за рахунок селянських наділів.

1

Хрестоматія з історії Української РСР: В 3 т. – К., 1961. – Т. 2.
Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу:
Підруч. – К., 1999. – С. 526-527.
3
Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу:
Підруч. – К., 1999. – С. 530.
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У наступні роки були реформовані державні та удільні селяни.
Законом 1863 р. удільні селяни переводилися до розряду селянвласників з правом викупу землі. До них були застосовані ті ж
принципи влаштування, що й до кріпосних селян. У 1866 р. вийшов
закон про державних селян, за яким і надалі всі землі та угіддя
залишалися власністю держави, їх закріплювали за селянами або давали
у безстрокове користування за щорічні державні податки або
передавали у власність з правом викупу протягом 6 років. Таким чином,
державні селяни зберігали всі наділи, які були в їх користуванні, але не
більше 8 десятин на душу в малоземельних і не більше 15 десятин у
багатоземельних губерніях. У середньому наділи державних селян
становили 4,9 десятини на ревізьку душу. За землі, що перебували в їх
розпорядженні, вони сплачували оброк, який виріс на 5-12%. У 1886 р.
для державних селян був введений обов’язковий викуп земель.
Порівняно з поміщицькими селянами їх викупні платежі були значно
меншими, проте й вони перевищували ринкову вартість землі1.
У 1863 р. у зв’язку з польським повстанням на Правобережжі
українські селяни були переведені на обов’язковий викуп, при цьому
викупна плата зменшилася на 20%. Для селян, які не могли виплатити
викуп у початковому розмірі, сума знижувалася на 15%. Селянам були
повернуті землі, втрачені після інвентарної реформи 1847-1848 рр.
Унаслідок цього селянське землеволодіння на Правобережжі
збільшилося на 24,8% порівняно з 1861 р2.
Таким чином, реформа 1861 р. й закони 1863, 1866 р. створювали
умови для подальшої експлуатації селян, прив’язуючи виробників до
наділів та поміщицьких господарств. А общинне землеволодіння, як
гарант виплати платежів, обмежувало особисту свободу селян і
негативно впливало та стримувало розвиток селянських господарств.
Реформа була проведена в інтересах землевласників, а економічне
становище селян, навпаки, погіршилося. Реакцією селян на реформу
стали масові виступи за економічні перетворення в сільському
господарстві. На основі даних, що подає Л.Г.Мельник, протягом
пореформеного періоду відбулося близько 5054 селянських виступів3.
Звісно, реформа несла й позитивні наслідки, найбільший з них – це
докорінні зміни в розподілі земельної власності. Земля стала товаром
(на Україні в 60-х роках 1 десятина коштувала 20,12 крб.), а це
прискорило процес майнової диференціації як поміщиків, так і селян. За
1863-1902 рр. було продано і куплено 25,6 млн десятин землі. Землю
поряд з поміщиками купували селяни, купці, товариства. На початок
ХХ ст. у банках вже було заставлено 75% приватної, в основному
поміщицької землі. Особливо швидко дворянське землеволодіння
скорочувалося в степових і лівобережних губерніях України. За
1
Там само; Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991. – Кн. І: Від найдавніших
часів до кінця ХІХ століття / Мельник Л.Г., Гуржій О.І., Демченко М.В. та ін. – С. 444.
2
Там само. – С. 446.
3
Там само. – С. 450-453.
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земельним переписом 1877 р. у дев’яти українських губерніях
поміщицьке землеволодіння зменшилося до 16 млн десятин (нагадаємо,
що в 1861 р. воно становило 22,5 млн га). Селянське ж землеволодіння,
навпаки, в пореформений період зростало за рахунок купівлі й оренди
землі. Закон 1868 р. дав змогу селянам вільно розпоряджатися
надільною землею (продавати, ділити її між спадкоємцями тощо). За
офіційними даними в 1868 р. було здійснено 1520 актів купівлі-продажу
селянської землі, а в 1896 р. – 656711. У 1882 р. було створено
Селянський поземельний банк, що став посередником у купівлі
селянами поміщицької землі.
Отже, розвиток пореформеного періоду визначився значною мірою
характером самої реформи, яка вплинула на подальші аграрні відносини
і стан розвитку сільського господарства в ІІ пол. ХІХ ст. У
пореформений період відбулися зміни в землеволодінні та
землекористуванні, привівши до формування нових верств українського
суспільства – буржуазії та робітничого класу. На кінець ХІХ ст. було
здійснено перехід від станового землеволодіння до безстанового, тобто
до буржуазної земельної власності. Склад промислової буржуазії мав
багатонаціональний характер. Формування буржуазії здійснювалося за
рахунок вихідців з українських, російських, польських поміщиків,
купецтва, міщанства, технічної інтелігенції та капіталістів-іноземців, які
стали
власниками
промислових
підприємств
у
цукровій,
спиртогорілчаній, борошномельній, шкіряній галузях, вугільній,
суконній, машинобудівній, металообробній
промисловості, у
пароплавстві та залізничному транспорті. Нові власники залучали в
маєтки та на підприємства вільнонайманих робітників, тому на кінець
ХІХ ст. у Катеринославській, Таврійській, Херсонській, Київській і
Волинській губерніях вже діяла капіталістична система землеробства.
Лише в Чернігівській губернії зберігалися відробітки, а в Полтавській і
Харківській губерніях існувала змішана система. Нові економічні
відносини потребували робітничих кадрів. Головним джерелом і
резервом їх утворення стало зубожіле селянство та розорені ремісники.
Ще один наслідок – міграційні процеси, що сприяли розселенню
українців. Місцями їх зосередження ставали райони Сибіру, Середньої
Азії, Кавказу та Півдня України, де у 90-х роках створювалися нові
робочі місця. В пореформений період Україна відчула послаблення
імперського тиску в соціально-економічній сфері, але зазнала
національно-культурних переслідувань. Так на зміну феодальнокласовим суперечностям постали національно-класові, визвольні
питання.

1
Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу:
Підруч. – К., 1999. – С. 532-537.
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Максимова М.В. (Київ)
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОФЕСОРА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
П.В. ГОЛУБОВСЬКОГО
На основі дослідження архівних документів та творів ученого
висвітлюються
основні
етапи
просвітницької
діяльності
П.В. Голубовського.
Історик, джерелознавець, історіограф, професор університету
Св. Володимира – Петро Васильович Голубовський (1857-1907 рр.), за
висловом М.С. Грушевського, є одним із репрезентантів нової
української історіографії1. Вже перші студентські роботи, написані
наприкінці 70-х рр., засвідчили його неабиякі здібності до наукової
праці, а після захисту магістерської дисертації “Печенеги, торки и
половцы до нашествия татар. История Южно-русских степей IXXIII вв.” – його ім’я стає добре знаним у наукових колах2.
Спадщина професора П.В. Голубовського нараховує більше ста
сорока праць, серед яких два монографічні дослідження, сорок дві
статті, більше шістдесяти опублікованих рецензій та тридцять шість
лекційних курсів і спецкурсів. Загалом твори вченого відрізняються
значною тематичною різноманітністю. До кола його зацікавлень
входили археологія, археографія, історична географія, джерелознавство,
історіографія, історія церкви, історія Московського царства,
києвознавство, Литовсько-Польська доба. Проте головним напрямом
наукових досліджень вченого була давньоруська історія та історія
сусідів-кочівників.
Так,
на
думку
російського
дослідника
Л.М. Гумільова, П.В. Голубовський заклав підвалини наукової
куманології3.

1
Грушевський М.С. Петро Голубовський // Записки НТШ. – Львів, 1907. – Т. 76. –
С. 161.
2
Голубовский П.В. Хроника Дитмара как источник для русской истории //
Университетские известия. – К., 1878. – № 9. – С. 27-40; Голубовский П.В. История
Северской земли до половины XIV в. // Зборник сочинений студентов университета
Св. Владимира. – К., 1881. – Вып. ІІ. – 201 с.; Голубовский П.В. Печенеги, Торки и
Половцы до нашествия татар. История Южно-русских степей IX – XIII вв. – К., 1884. –
254 с.
3
Гумилев Л.М. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1992. – С. 320.
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Протягом усього життя Петро Васильович активно сприяв
поширенню наукових знань про історію України, небезпідставно
вважаючи, що це розвиває суспільство, сприяє піднесенню його
культурного рівня і національної свідомості. Він читав публічні лекції,
був дійсним членом низки науково-просвітницьких інституцій,
співпрацював із «Киевской стариной», створив власну бібліотеку, брав
активну участь у Археологічних з’їздах та опікувався Першою
Київською гімназією. На жаль, ця його діяльність до цього часу
залишається маловідомою широкому загалу. Лише окремі аспекти даної
проблеми відображенні у працях професора С.І. Михальченка з
Брянська1. Тому метою даної роботи є комплексне дослідження
просвітницької спадщини професора Голубовського.
Просвітницька діяльність вченого розпочалася одразу по закінченню
університету Св. Володимира і значну її частину складала робота у
різноманітних наукових товариствах, зокрема, Історичному товаристві
Нестора Літописця (ІТНЛ), дійсним членом якого він був із 1881 до
1907 р., обіймаючи посаду секретаря товариства та шість років
перебував у складі його ради. Був дійсним членом Московського
археологічного товариства (1899-1907 рр.) та Комісії народних читань,
де працював у гуманітарному відділі (1886-1907 рр.).
Найбільш плідним було співробітництво вченого з ІТНЛ, яке
існувало при університеті Св. Володимира із 1874 р., і своєю діяльністю
сприяло розвитку історичної науки, поширюючи історичні знання,
займалося вивченням історичних пам’яток та видавничою діяльністю.
Воно стало осередком впровадження нових дослідницьких тенденцій та
об’єднувало у своїх лавах визначних вчених. У різний час до його
складу входили В.С. Іконников, В.Б. Антонович, М.І. Костомаров,
Д.І. Багалій та інші. Співпраця П.В. Голубовського з ІТНЛ розпочалась
у жовтні 1881 р., коли “в действительные члены были избраны …
молодые ученые А.В. Стороженко, Д.И. Багалей, П.В. Голубовский и
И.А. Линниченко, заявившие себя достойными внимания научными
работниками”2. У перше десятиліття членства історик вів активну
науково-просвітницьку
діяльність,
що
якісно
відображає
багатогранність його наукових зацікавлень. За цей час на засіданнях
товариства вченим було зроблено шість доповідей, у яких він виклав
свої нові дослідження із джерелознавства, історії кочових народів,
історії м. Києва та археології. Наприклад, джерелознавству було
присвячено такі його праці: «Несколько соображений по вопросу о
князе Туре», «Известия Ибн-Фадлана о русах», а науковий інтерес до
ролі кочівників у давньоруській історії знайшов своє розкриття у
доповіді «Очерк истории Половцев в Венгрии»3.
1

Михальченко С.И. Киевская школа в Российской историографии. – М.; Брянск, 1997.
Чтения в историческом обществе Нестора Летописца (далі – ЧИОНЛ). – 1888. –
Кн. 2. – С. 171.
3
ЧИОНЛ. – 1899. – Кн. 13. – С.62, 65; 1888. – Кн. 2. – С. 163, 183-185; 1899. – Кн. 13. –
С. 65.
2
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Зацікавлення вченого до археологічних досліджень проявилося у
його повідомленні про колекцію старожитностей скіфського часу
С.А. Мазаракі. Професор високо оцінив значення матеріалів, здобутих
археологом-аматором у результаті розкопок майже 200 скіфських
курганів Посулля у межах Роменського повіту, які на його думку
«весьма важны в историческом и научном отношениях»1. Прикметно,
що саме тоді за багаторічну археологічну діяльність С.А. Мазаракі було
обрано дійсним членом Товариства Нестора Літописця.
Беручи жваву участь у обговоренні повідомлень інших дослідників,
професор П.В. Голубовський аналізував їхні праці, робив ґрунтовні
доповнення і рекомендації з різноманітної тематики досліджень. Для
прикладу наведемо деякі з них: Ф.Г. Міщенко ”Про книгу Боннеля о
Геродотовой Скифии”, М.І.Кулішера “Форма общежития в
доисторическом и удельно-вечевом периоде русской истории
сравнительно с формой общежития у других народов”, М.П. Дашкевича
“О начале сношений Даниила Галицкого с Римом”, А.І. Соболевського
“Несколько мест в начальной летописи”, М.П. Істоміна “Данные
некоторых северно-русских житий для истории водворения
христианства в областях Ростовской и Муромской”, А.І. Соболевського
“Как говорили в Киеве в XIV-XV вв.” та ін.2 Більшість цих матеріалів
було опубліковано у “Чтениях” та інших наукових виданнях.
Така активна діяльність дослідника була високо оцінена колегами і
на третьому засіданні товариства 13 грудня 1892 р. «После
двенадцатилетнего секретарства Н.П. Дашкевича на должность
секретаря был избран действительный член П.В. Голубовский»3. Згідно
з статутом товариства, посада секретаря передбачала роботу із
кореспонденцією, зокрема, завідування усім листуванням товариства і
його архівом, ведення протоколів засідань, зберігання печатки
Товариства, редагування його видань і складання річних звітів про
склад та діяльність Товариства (§§ 32-33)4. Будучи дуже сумлінним і
відповідальним, переобтяжений виконанням посадових обов’язків,
Петро Васильович майже не знаходив часу на проведення наукових
досліджень, і вимушений був навіть відкласти написання докторської
дисертації. Згодом таке навантаження призвело до значного погіршення
його стану здоров’я, що змусило вченого подати прохання про
відставку.
Проте ця обставина не завадила історику плідно працювати у ІТНЛ і
бути обраним до ради товариства (1895-1901 рр.). До компетенції ради
входило як безпосереднє керівництво науково-просвітницькою
діяльністю товариства, так і ведення усього діловодства. Окрім того, за
статутом товариства рада формувала із свого складу редакційний та
1

ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 269.
ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 162, 163, 180, 183- 185, 201, 203, 218, 269; К., 1894. –
Кн. 8. – С. 8; К., 1899. – Кн. 13. – С. 57, 62, 65, 73.
3
ЧИОНЛ. – К., 1894. – Кн. 8. – С. 6.
4
Устав Исторического общества Нестора Летописца // ЧИОНЛ. – К., 1894. – Кн. 8. –
С. 25.
2
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інші комітети. Завдяки цим статутним положенням суттєво
розширилася просвітницька діяльність вченого. Так, за рішенням ради
«об открытии публичных лекций по преимуществу о г. Киеве» була
створена комісія для розробки плану цих лекцій, до складу якої увійшов
і П.В. Голубовський1. Варто окремо підкреслити, що для професора
Голубовського – вихідця із Чернігівщини – Київ був не лише офіційним
місцем служби, а й містом, яке він щиро любив та захоплювався красою
його природи і багатством тисячолітньої історії. Яскравим
підтвердженням цього є лист, написаний Є.О. Ківлицькому із Нижнього
Новгорода у 1885 р. “От Волги я ожидал большего, она вовсе не так
грандиозна…, а по красоте далеко уступает нашему ДнепруСлавутычу… Я, хоть это и не хорошо, позавидовал вам. Вы житель
«матери городов русских»…, а я пока еще в сих дебрях прибываю”2.
Саме ця любов і спонукала вченого до вивчення історії м. Києва та
плідної роботи у вищезгаданій комісії ІТНЛ, яка розпочалася із
дослідження історії Першої київської гімназії. Вчений підготував
повідомлення «Из истории просвещения в Киеве в начале XIX в.», у
якому на основі неопублікованих документів із архіву Київської першої
гімназії виклав історію заснування цього
першого цивільного
середнього навчального закладу міста. Великою заслугою вченого є
грунтовно розроблений курс із семи лекцій «О монументальных
памятниках Киева». Історії Києва було присвячено і пізніші статті
дослідника: «Сообщение очевидца о великом пожаре в Києве на Подоле
в 1811 г.» та “Донские козаки на постое в Киево-Подольском девичьем
училище”3.
Починаючи з березня 1896 р. просвітницька діяльність ІТНЛ
тематично розширилася згідно з рішенням ради «открыть в осеннем
полугодии 1896 г. ряд систематических публичных лекций по отделам
истории и словесности»4. Публічні лекції читали такі відомі вчені, як
В.Б. Антонович, М.П. Дашкевич, І.В. Лучицький, Ф.Я. Фортинський та
інші. Серед них були і лекції професора Голубовського, у яких автор
акцентував увагу на дискусійних, мало досліджених аспектах
вітчизняної та зарубіжної історії.
Різноманітність наукових інтересів П.В. Голубовського засвідчує
доповідь “Письма декабриста А.П. Юшневського и его жены Марии
Каземировны”, у якій він, проаналізувавши більше ста листів
декабриста до свого брата, зробив спробу реконструювати умови життя
арештантів у каторжній в’язниці та на засланні. Дослідник мав намір

1

ЧИОНЛ. – К., 1896. – Кн. 11. – С. 40.
ІР НБУ ім. Вернадського, ф. 71, № 427, арк. 1.
Голубовский П.В. Сообщение очевидца о великом пожаре в Киеве на Подоле в
1811 г. // Киевская старина. – К., 1896. – Т. 55. – № 12. – С. 75; Голубовский П.В. Донские
козаки на постое в Киево-Подольском девичьем училище // Киевская старина. – К., 1897. –
Т. 57. – № 4. – С. 14-15.
4
ЧИОНЛ. – К., 1896. – Кн. 11. – С. 40.
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написати більш розлогішу історичну розвідку про О.П. Юшневського,
але стан здоров’я не дав змоги здійснитися цим намірам1.
Будучи глибоко віруючою людиною, особливе місце у своїй
творчості вчений відводив дослідженню історії церкви, присвятивши
цій тематиці декілька своїх праць. Наприклад, для публічного читання
він підготував доповідь “Службы святым мученикам Борису и Глебу в
Иванической минеи 1547-79 гг.”, що викликала велике зацікавлення
аудиторії, останнє підтверджується кількістю його слухачів2. Зазначимо,
що відвідування публічних лекцій було платним, і в списку лекторів
Петро Васильович за кількістю проданих квитків посідав середню
позицію3.
Активною була і співпраця П.В. Голубовського із журналом
«Киевская старина». Цей часопис виходив щомісяця в Києві з 1882 до
1906 р. і був головним органом українознавства та осередком
українських гуманітарних наук. У ньому друкувалися матеріали з
питань історії, археології, етнографії, географії і літератури України.
Єдність цілей і завдань «Киевской старины» та ІТНЛ зумовило тісне
співробітництво між ними. Петро Васильович був постійним автором,
рецензентом і науковим консультантом часопису, а починаючи з
1895 р., після захисту докторської дисертації, він брав участь у виданні
журналу4. Молоді дослідники часто зверталися до нього за порадою,
що яскраво ілюструє спогад М.С. Грушевського: “був у редакції…
Ківлицький (редактор часопису 1889-1893 рр.) сказав так: почав я
читати з увагами й злякався – навіть мені дуже важко, прочитав без уваг
– нічого. Тоді я звернувся до П.В. Голубовського і він, прочитавши…,
таке же знайшов. Поміркувавши постановили, що можна…”5
У часопису «Киевская старина» історик
надрукував більше
сімдесяти своїх різнобічних за характером праць. Більшу частину цього
масиву складають рецензії, у яких домінують такі теми як історія
церкви, давньоруська історія, джерелознавство та навчальна література
для середніх шкіл. Окремим блоком можна виділити декілька
грунтовних наукових статей та повідомлень з історії Києва, про що
йшлося вище. Взагалі, як згадує Д. Дорошенко, вчений «із симпатією
відносився до українства і брав, між іншим, участь в укладанні
українського історично-географічного словника»6.
Також слід виділити зростання зацікавленості П.В. Голубовського
археологічними старожитностями, які поступово ставали одними із
найважливіших джерел з історії Давньої Русі. Ще перебуваючи у складі
ІТНЛ науковець зробив першу спробу поєднати літописні свідчення з
археологічними даними. Робота у цьому напрямку значно
активізувалася із обранням його дійсним членом Московського
1

ЧИОНЛ. – К., 1905. – Кн. 15. – От. 1. – С. 118-123.
ЧИОНЛ. – 1904. – Кн. 18. – Вып. 2. – С. 64-65.
Інститут рукопису НБУ ім. Вернадського, ф. 66, № 211, арк. 37.
4
Киевская Старина. – 1894. – № 12. – Т. 47. – С. 3.
5
Грушевський М.С. Щоденник (1888 – 1894 рр.). – К., 1997. – С. 94.
6
Дорошенко Д. Проф. П. Голубовський // Україна. – 1907. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 75.
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археологічного товариства у 1899 р. Одним із головних напрямків його
роботи була організація і проведення археологічних з’їздів та видавнича
діяльність. Дійсним членам цього товариства
надавалося право
отримувати всі видання, які воно випускало, завдяки чому у
П.В. Голубовського з’явився доступ до найновіших важливих
археологічних досліджень, результати яких висвітлювалися у працях
товариства. Але він не обмежувався тільки вивченням даних видань, а й
сам став їх автором. Перше своє дослідження, яке науковець
опублікував у “Працях археографічної комісії Імператорського
Московського археологічного товариства”, мало назву “Опыт
приурочения древнерусской проповеди «Слово о князьях» к
определенной хронологической дате”1.
Професор Голубовський брав участь у організації та роботі майже
всіх археологічних з’їздів, що проходили в Україні. Особливо активною
була його участь у роботі Київського відділу попереднього комітету по
влаштуванню у Києві XI Археологічного з’їзду, що проходив у серпні
1899 р. У підготовчий період він був присутнім майже на всіх його
засіданнях та виконував покладені на нього завдання. Зокрема, Петро
Васильович був співавтором програми для збирання “древностей
исторических”, затвердженої на засіданні відділення, а також брав
участь у складанні історичної карти Лівобережної України разом з
О.М. Лазаревським, А.В. Стороженком, Є.О. Ківлицьким2. Варто
відзначити, що це було відповідальне і нелегке завдання. Хоча і з
великими труднощами, але карту підготували і представили учасникам
XI Археологічного з’їзду. Для зручності її було поділено на дві
самостійні частини: одна охоплювала давній період до 1300 р., друга від
1300 р. до початку XVI ст. Карта дістала схвалення науковців, зокрема
професор Д.І. Багалій високо оцінив її наукове значення: “Подобной
карты не было сделано еще в России. Критический метод, применяемый
составителями карты при определении древнейших поселений,
упоминание о которых в источниках отмечается крайней неясностью, –
несомненно, научный метод”. Пізніше П.В. Голубовський самостійно
розробив і оприлюднив у доповіді на XIII Археологічного з’їзду у
Катеринославі
“Историческую карту Черниговской губернии до
1300 г.”3
Про авторитет професора Голубовського серед науковців засвідчує
його обрання учасниками з’їзду головою відділу пам’яток археографії.
Крім керування роботою відділу, вчений взяв активну участь у
висвітленні широкого спектра питань, винесених на розгляд XI
Археологічного з’їзду: 1) З якого часу існував на Русі спосіб захисту
1
Труды археографической комиссии Императорского Московского археологического
общества. – М., 1899. – Т. І.
2
Известия XI археологического съезда в Киеве. – № 1-14: Протоколы заседаний
Киевского предварительного комитета по устройству в Киеве XI археологического
съезда. – Протокол ІІ. – С. 7.
3
Труди XIII археологического съезда в Екатеринославле в 1905 г. – М., 1908. – Т. ІІ. –
С. 44.
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«табором»?; 2) Про необхідність археологічних робіт у Чернігові;
3) Вивчення становища віча після нашестя Золотої Орди; 4) Чи існує
зв’язок між кам’яними бабами та зображенням ідолів, яких знаходять у
курганах1. Так у відділі «Побуту домашнього, юридичного, суспільного
та військового» він виголосив доповідь “С какого времени можна
проследить на юге Руси способы защиты табором?”, у якій висунув
гіпотезу, що Русь вперше побачила та перейняла укріплення із возів у
кочових народів домонгольського періоду2. Після виступу
П.В. Голубовського виникла жвава дискусія між професорами
В.Б. Антоновичем,
В.З.
Завитневичем,
Д.І.
Іловайським,
М.П. Дашкевичем.
П.В. Голубовський ініціював проведення засідання свого відділу для
обговорення проблем архівної реформи3. Він ввійшов до спеціальної
комісії для вироблення переліку потреб архівних установ та брав участь
у всіх трьох її засіданнях на яких було заслухано «Проект оснований
архивной реформы в России» Д.Я. Самоквасова4. При затвердженні
цього проекту було враховано пропозицію професора Голубовського та
його однодумців про виділення новоствореним повітовим ученим
комісіям субсидій і окремих приміщень та про надання вже існуючим
повітовим архівним комісіям щорічної грошової допомоги5.
Згодом Петро Васильович був учасником наступних Археологічних
з’їздів – XII у Харкові (1902) та XIII у Катеринославі (1905). До XIV
з’їзду, проведення якого він сам ініціював у Чернігові – на своїй «малій
батьківщині» – та готував до нього свої доповіді, П.В. Голубовський не
дожив6.
Важливою складовою просвітницької роботи дослідника була його
участь у роботі Київської комісії народних читань (пізніше – Київське
товариство сприяння початковій освіті). Вона була заснована у 1882 р.
невеликим гуртком київських педагогів середньої та вищої школи за
сприяння професора університету Св. Володимира П.П. Алексєєва. У
перше десятиліття свого існування товариство нараховувало 58 дійсних
членів, серед них були представники університету Св. Володимира,
В.Б. Антонович,
П.Я.
Армашевський,
П.В.
Голубовський,
І.В. Лучицький та інші7. Діяльність цієї комісії до 1895 р. була
спрямована переважно на просвіту широких верств населення і полягала
в організації народних читань та складанні науково-популярних видань.
Провівши порівняльний аналіз тексту виданих комісією брошур –
«Начало Руси и Владимир Святой», «Владимир Мономах и его
завещание», «Руська правда», «О Киевской старине» – із темами
1

Известия XI археологического съезда в Киеве. Протоколы. – С. 10.
Труды XI археологического сьезда в Киеве. – 1901. – Т. ІІ. – С. 47.
3
Известия XI археологического създа в Киеве. – К., 1899. – № 4. – С. 19.
4
Там само. – С. 94.
5
Там само. – С. 107.
6
Дорошенко Д. Проф. П.В. Голубовський // Україна. – К., 1907. – Т. ІІ. – Кн. 1. – С. 75.
7
Отчет комиссии общеобразовательных народных чтений в г. Киеве за 1888, 1889,
1890 годы. – К., 1891. – 26 с.
2
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навчальних лекцій, прочитаних Петром Васильовичем в університеті
Св. Володимира, можна дійти висновку про їх подібність, що вказує на
значний внесок зроблений істориком при їх складанні.
Якісні зміни в роботі комісії розпочалися із запровадженням у січні
1902 р. нового статуту, згідно з яким діяльність членів комісії
розповсюджувалася на складання і видання брошур та ілюстрацій до
них. Для задоволення потреб більш освічених слухачів, коло яких
постійно збільшувалося, постало питання про організацію науковопопулярних лекцій. Проте лише зростання лав товариства у 1904 р. до
273 чоловік, головним чином завдяки професорам університету
Св. Володимира та Політехнічного інституту, дало можливість
організувати ці лекції на належному науковому рівні. Професор
Голубовський брав активну участь у розробці програм та читанні
публічних лекцій. Зокрема, у 1903-1904 рр. він виголосив такі лекції із
давньоруської історії: “Какие народы жили на Руси до образования
Русского государства”; “Владимир Святой и Ярослав Мудрый”;
“Андрей Боголюбский и Всеволод ІІІ” та інші1. Слід зазначити, що
загальна кількість лекцій прочитаних лекторами обох секцій, становила
377, і за весь час існування таких лекцій їх відвідало 54, 716 чоловік.
Таким чином, з маленького приватного гуртка товариство
перетворилося на значну громадську установу.
Переконавшись на власному досвіді, що фахові видання є конче
необхідними для осіб, які працювали у науково-просвітницькій галузі,
П.В. Голубовський значну увагу приділяв створенню власної бібліотеки
і постійному поповненню її фондів найновішими виданнями. З цією
метою він користувався послугами книжкових магазинів та
безпосередньо звертався до авторів. Наприклад, у листі до професора
Московського університету, відомого історика-архівіста Н.О. Попова,
вчений висловив подяку автору за надання йому твору “История
Общества истории и древностей”2. Збереглося також 18 листів,
датованих 1896-1906 рр., до книжкового й антикварного магазину
П.П. Шибанова у Москві з проханням про замовлення каталогів
“Общества любителей древней письменности” та інших подібних
видань, за якими вчений систематично виписував літературу3. Тематика
цих замовлень відображала широкий спектр зацікавлень вченого
історією, археологією, джерелознавством, історичною географією та
історією церкви. Виходячи з цього, можна дійти висновку, що його
бібліотека мала неабияку наукову цінність. Підтвердженням цієї думки
була пропозиція власника Московської антикварної та книжкової
крамниці
П.П.
Шибанова,
адресована
сину
покійного
П.В. Голубовського, “…уступить мне библиотеку вашого батюшки
осмотренную мною…” та передача її для фундації бібліотеки

59.

1

Щербина В.І. Перша Київська народна аудиторія // Україна. – 1930. – № 41. – С. 22-

2

О.Р. РГБ. Шифр Н.П. Папка № 7, № 37, арк. 1.
О.Р.РГБ, ф. 342. к.16, од. зб. 84, арк. 1.
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новоствореного Полтавського педагогічного інституту1. Про це свідчить
і клопотання у тридцятих роках XX ст. вдови вченого, згідно з яким
Ряпп постановив “относительно библиотеки Петра Васильевича
возвратить или заплатить…”2 Подальша доля бібліотеки невідома. Нині
декілька книжок із дарчими надписами автора зберігаються у фонді
рідкісної книги бібліотеки Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка.
Підсумовуючи все вищевказане, можна дійти висновку, що
просвітницька діяльність П.В. Голубовського була надзвичайно
насиченою, різноплановою й плідною, спрямованою на поширення
знань з історії України серед широких верств населення, мала
практичний характер та була тематично споріднена з його науковими
інтересами. Подальше вивчення його просвітницької спадщини сприяє
реконструкції культурно-просвітницького середовища Києва кінця
XIX ст. та надає змогу дослідити місце і роль історичної науки в ньому.

Білик Б.І. (Київ)
ЗАХІДНІ КОРДОНИ
В УМОВАХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
(1917-1923 рр.)
У статті досліджується діяльність західноукраїнських урядів по
створенню на теренах Австро-Угорської імперії нової держави –
Західноукраїнської Народної республіки, відстоювання її території й
кордонів.
Проблема територіально-прикордонного визначення до початку 90-х
років минулого століття ученими практично не вивчалась. Вона за
офіційною історіографічною оцінкою радянського періоду, що
базувалась на ленінсько-сталінській концепції підходу до історичного
процесу, визнавалася не актуальною, не основною, не важливою,
другорядною. Лише з розпадом Союзу РСР та проголошенням
суверенних держав на його терені питання територіально-прикордонної
визначеності актуально постало як політично, так і практично перед
новоствореними державами і особливо перед Україною. Саме цим
пояснюється підвищений інтерес до цієї важливої теми.
Однією з перших у зазначеному ряді робіт стала монографія
українського політолога В. Потульницького3. У ній досить широко
1

О.Р. РГБ. Шифр 342, № 6, № 28, арк. 1.
Інститут рукопису НБУ ім. Вернадського, ф. І, № 45679.
Потульницький В.А. Історія української політології (Концепції державності в
українській зарубіжній історико-політичній науці). – К., 1992.
2
3
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розглянуто
ідейно-теоретичні
основи
державності
України,
взаємозв'язок боротьби за державність з вирішенням питання
територіальної визначеності.
У ряді статей, що побачили світ у 90-х роках ХХ ст. в українських
історичних та громадсько-політичних періодичних виданнях1, знайшли
відображення
окремі
тематично-змістовні
та
хронологічнотериторіальні аспекти зазначеної теми.
В опублікованій у 1994 р. монографії О. Ганжі, Б. Захарчука,
В.Боєчка2 здійснено спробу комплексного розгляду проблеми
формування державних кордонів України у ХХ ст. Позитивно
оцінюючи цю публікацію, слід відзначити, що вивчення досить
широкого хронологічного відрізку не дало можливості однаковою
мірою зосередити увагу дослідників на тих чи інших етапах
територіально-прикордонного визначення України. Не досить глибоко,
на нашу думку, висвітлено питання створення Західноукраїнської
республіки, відстоювання її території й кордонів.
Виходячи з актуальності, наукового, політичного та практичного
значення цієї теми, автор ставить собі за мету здійснити на базі
вивчення
фактологічних
матеріалів,
положень
програм
зовнішньополітичної діяльності західноукраїнських урядів, аналіз
вузлових проблем територіальної оформленості Західноукраїнської
Народної республіки і встановлення її кордонів у 1917-1923 рр.
Революція в Російській імперії 1917 р. та повалення царизму
сприяли піднесенню національної свідомості й активізації національновизвольних змагань на західних українських землях – у Галичині,
Буковині й на Закарпатті, які входили до складу Австро-Угорщини.
Державне відродження в них проходило відокремлено, проте великий
вплив на нього мали події, що відбувалися в Наддніпрянщині.
Створення Української Народної Республіки стало притягальним
фактором для народу західноукраїнських земель. Вимоги визволення і
возз'єднання з Україною лунали на мітингах, які проходили повсюди3. У
грудні 1917 р. українське парламентське представництво заявило у
віденському парламенті, що галицькі землі – це складова частина
української Київської держави ІХ-ХІV ст. Висувалися дві пропозиції:
або надати Східній Галичині статусу окремого коронного краю, або
1
Ганжа О., Захарчук Б., Боєчко В. Про кордони без претензій // Пам'ятки України. –
1991 – № 2. – С. 16-18; Ложкін В. "… Кричимо й простягаємо свої мозолясті руки до
рідної України" (З історії встановлення кордонів в …ХХ ст.) // Пам'ятки України. – 1991. –
№ 2. – С. 11-15; Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історія та проблеми
формування (1917-1940 р.р.) // Укр. іст. журн. – 1992. – № 1. – С. 56-77; Дубрава О.П.
Західноукраїнська Народна республіка: формування державності і території // Вісник
Київського університету. – 1994. – Вип. 22. – С. 94-102.
2
Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та
сучасний стан. – К., 1994.
3
Третій Універсал Української Центральної ради. 7 листопада 1917 // Історія України.
Хрестоматія у двох частинах. – К., 2004. – Ч. 2. – С. 29; Центральний державний
історичний архів у Львові, ф. 146, оп. 4, спр. 8193, арк. 81-100; Державний архів
Львівської області, ф. 129, оп. 1, спр. 72, арк. 12-50; ф. 314, оп. 1, спр. 3387, арк. 104-105.
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прилучити її до Української Народної Республіки. Остання вимога
найбільш відповідала ідеалам українського народу. 9 січня 1918 р. у
Бресті розпочалася мирна конференція, у якій взяла участь українська
делегація. На ній делегація УНР чітко поставила питання щодо
прилучення до України не лише Східної Галичини, а й Холмщини та
Буковини1.
Доля українського народу активно обговорювалася в місцевих
політичних колах. 24 березня 1918 р. українська парламентарна
репрезентація разом з послами до галицького сейму на таємному
засіданні обговорила питання "Про організацію національної оборони",
а наступного дня на міжпартійній нараді представників українських
політичних партій і організацій навіть ішлося "про конституювання
українського
державного організму в Австрії" й організацію
"національних сил". І тоді було вирішено вимагати від Відня утворення
з українських земель "окремого державного організму", як це обіцяла
Австро-Угорщина за таємним протоколом до мирного договору,
підписаного між Центральною радою і Четвертним союзом 9 лютого
1918 р.2 На цій нараді представник УСДРП В. Темницький домагався
"перебудови цілої Австро-Угорщини у федерацію окремих
національних держав, отже, жадаємо і української державності на
українських областях, але не тільки Австрії самої, і цілої АвстроУгорщини, наше домагання обіймає також Угорську Україну… Наше
спільне домагання є, щоби український народ став повноправним
господарем".
У Бресті було підписано ще один договір, що мав назву "Тайний
договір про Галичину та Буковину". Він укладався між Українською
Народною Республікою та Австро-Угорщиною. Суть цього договору
зводилася до наступного: український уряд, який уже склав закони, що
захищають права поляків, євреїв, німців в Україні гарантує вільний
національний і культурний розвиток цих національних меншин. Зі свого
боку, цісарський коронний уряд дає запоруку українській людності в
Австрії ще більшого національного і культурного розвитку. Не пізніше
31 липня 1918 р. "австрійський уряд предложить обом палатам
державної ради проект закону, силою якого частини Східної Галичини,
де переважає українське населення, будуть відділені від королівства
Галичини і злучені з Буковиною в один суцільний коронний край"3.
Цей так званий окремий коронний край у договорі визначався як
Королівство Галичини і Володимерії з воєводством Буковиною і
складав у межах Австрійської імперії окрему державу. Цілісність і
суверенність її гарантується такими законами: "1) Всі імператори
повинні присягнути, як королі Галичини і Володимерії; 2) Державну
1
Притуляк П.П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (19171918 р.р.). – К., 2004. – С. 62.
2
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до
сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. – С. 259.
3
Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної ради. – К., 1992. – С. 194.
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конституцію… виробляє державний сейм королівства Галичини, …який
складається на основі загального, рівного, прямого і таємного виборчого
права; 3) Для управління королівством… королем призначається із
складу більшості державного сейму уряд, який відповідальний перед…
сеймом; 4) Внутрішню організацію уряду гарантує державна
конституція…; 5) Справи загальні для цілої держави австрійської, з
одної сторони, для королівства Галичини і Володимерії – з другої
сторони… будуть сформовані аналогічно взаємовідносинам між
Австрією та Угорщиною; 6) Крім загального Австро-Угорського
війська… створюється крайова оборона королівства
Галичини і
Володимерії з міністром, який буде входити до складу уряду; 7) Крім
справ, які регулюються п'ятим пунктом, уряд і парламент австрійської
імперії, не можуть мати ніякого ні законного, ні безпосереднього впливу
на державні справи королівства Галичини і Володимерії1.
Серед інших документів, що стосувалися вирішення територіальних
проблем, слід назвати додатковий протокол між Україною та АвстроУгорщиною, що був підписаний 4 березня 1918 р. У ньому зафіксовані:
"Холмщина з Підляшшям має одійти до України. Не розв'язане
остаточно тільки питання про сталі границі між Україною та Польщею в
межах Холмщини. Ці границі має встановити спільна комісія, а
підставою для встановлення границь мають бути етнографічні дані і
бажання населення Холмщини"2. Хоча договір і був таємним, він став
складовою частиною єдиного мирного договору.
У серпні 1918 відбулася нарада відомих західноукраїнських
політичних діячів (у ній взяли участь В.Панейко, С.Баран,
Л.Цегельський, Л.Бачинський, І.Кивелюк), де знову порушувалося
питання про створення в краї відповідних адміністративних і військових
органів, які б зайнялися підготовкою до перебрання влади від
австрійського уряду3.
Українська Парламентарна Репрезентація скликала у Львові збори
всіх українських послів австрійської Державної ради і членів Палати
Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів. Було
запрошено також по три делегати від політичних партій Галичини і
Буковини. Ці збори від проводом Євгена Петрушевича вирішили
уконституювати Українську Національну Раду (УНР) – політичне
представництво українського народу в Австро-Угорщині. Рада,
спираючись на право самовизначення народів, проголосила Українську
державу на території Галичини, Північної Буковини й Закарпаття. Мала
бути
опрацьована
конституція
на
демократичних
засадах
пропорціонального представництва національних меншин у всіх
державних органах. 19 жовтня 1918 р. Збори обрали головою УНР
Євгена Петрушевича, а для справ Галичини було утворено Делегатуру
1

Притуляк П.П. Згадана праця. – С. 72-73.
Там само. – С. 73.
3
Карпенко О.Ю. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на
західноукраїнських землях // Український історичний журнал. – 1993. – № 1 – С. 17.
2
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УНР під проводом Костя Левицького. 30 жовтня Українська
Парламентарна Репрезентація поставила перед австрійським урядом
вимогу про передачу в руки УНР всієї влади в Галичині та Північній
Буковині. Однак намісник Галичини Гуйн відповів на це відмовою.
Тоді УНР вирішила перебрати владу силою. Це завдання було доручено
сотникові Дмитрові Вітовському, який з Військовим Комітетом, що мав
60 старшин і 1200 вояків, у ніч на 1 листопада 1918 р. роззброїв вояків
інших національностей і зайняв важливі урядові установи у Львові. Те
саме було зроблено у повітових містах Галичини. Після цього німецькі
й угорські військові частини залишили Галичину. УНРада призначила
Дмитра Вітовського командиром військових частин1.
УНРада визначила 9 листопада 1918 р. назву для держави –
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Галицька делегація
створила перший уряд – Державний Секретаріат на чолі з Костем
Левицьким (голова Ради Державних Секретарів). Держава ЗУНР,
включаючи Буковину й Закарпаття, охоплювала близько 70 тисяч км2
території з 6 мільйонами населення (71 % українців, 14% поляків, 13
євреїв, 2% інших)2. Гербом ЗУНР став Золотий Лев на синьому тлі, а
прапором блакитно-жовте знамено.
Було схвалено Тимчасовий Основний закон ЗУНР. У ньому
проголошувалося:
"Артикул ІІ. – Границі.
Простір Західноукраїнської Народної Республіки покривається з
українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої
Австро-Угорської монархії – то є з українською частиною бувших
австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з
українськими частинами бувших угорських столиць (комітатів): Спиш,
Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Марморош…
Артикул ІІІ. – Державна суверенність.
Отся державна територія творить самостійну Західно-Українску
Народну республіку"3.
З перших днів свого існування Західноукраїнська Народна
Республіка прагнула до об'єднання з Українською Народною
Республікою. Ще 10 листопада 1918 р. Українська національна рада
прийняла постанову, у якій зазначалося: "Українська Національна рада,
як найвища влада українських земель колишньої Австро-Угорської
монархії в змаганні за здійснення національного ідеалу всього
українського народу доручає Державному Секретаріатові проробити
потрібні заходи для об'єднання всіх українських земель в одну
державу"4.
У січні 1919 р. Українська Національна Рада у Станіславі ухвалила
Закон про злуку західноукраїнських земель з Українською Народною
1
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4
Історія України. Хрестоматія у двох частинах. – Ч. 2. – С. 117.
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Республікою в єдиній державі, а 21 січня 1919 р. ухвалу про злуку з
УНР прийняв "Собор всіх русинів, жиючих на Угорщині", що відбувся
у Хусті1. 22 січня 1919 р. у м. Києві на Софіївській площі в урочистій
обстановці було оголошено про об'єднання українських земель. В
універсалі з цього приводу говорилося: "Віднині зливаються в одно
віками відділена одна від другої частини України – Галичина, Буковина,
Угорщина і Придніпрянська Україна в одну велику Україну.
Сповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали найліпші сини
України. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом
своїх власних сил, має тепер змогу з'єднати всі старання своїх синів для
утворення нероздільної, незалежної української держави на добро і
щастя працюючого народу"2.
Найбільшу увагу уряд ЗУНР приділив мирній конференції у Парижі,
куди в 1919 р. було надіслано делегацію, яка до липня входила до
складу делегації Української Народної Республіки. Згодом виділили
окрему делегацію на чолі з Василем Панейком, а з листопада 1919 р.
представника ЗУНР вийшли зі спільної делегації.
Місія ЗУНР у Парижі мала одночасно своїм завданням також
дипломатичну акцію в Лондоні перед конференцією амбасадорів і перед
Лігою Націй. Вона тримала постійний зв'язок із французьким
міністерством закордонних справ, подаючи відповідні меморандуми, у
яких висвітлювався польський режим у Галичині і викликане ним
становище. Аналогічні заходи проводила місія перед конференцією
амбасадорів у Лондоні перед англійським урядом.
Погодившись на окупацію Галичини польськими військами, мирна
конференція схвалила проект статуту для Галичини. Відповідно до
нього Галичина мала бути уконституйована як окрема автономна країна
в межах Польщі із своїм парламентом, своїм урядом при умовах
спільного війська й спільної закордонної політики. Західноукраїнська
делегація внесла ґрунтовно опрацьовані зауваження до цього проекту,
якого так і не прийняла Польща і який не був реалізований.
Програна Радянською Росією війна з Польщею закінчилася Ризькою
мирною конференцією, яка відкрилася 9 жовтня 1920 р. На неї
галицький уряд послав делегацію під проводом Костя Левицького, щоб
вона стежила за ходом переговорів. За Ризьким договором Радянська
Росія погодилася на входження Галичини до Польщі. Західноукраїнська
делегація передала обом сторонам заяву з протестом проти договору.
Крім того, вона внесла протест до президії мирної конфедерації.
Навесні 1920 р. між урядами УНР і Польщі був заключний договір,
за яким територія Української Народної Республіки має бути
встановлена за такими кордонами: починаючи від Дністра і від Дніпра
між Польщею та Україною по річці Збруч. Далі кордон УНР на
території колишньої Російської імперії має пройти на північно-східній
1
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Волині і остаточне визначення тут кордону залежатиме від вирішення
Мирної Конференції в Парижі1.
Рішення Ризької конференції вимагали нового міжнародного
ствердження, що Галичина не є польською провінцією. Нагодою до
цього стало зібрання Ради Ліги націй у Парижі в лютому 1921 р. Рада
схвалила, що "постанова мирового договору про права меншостей не
можуть бути прикладені до Галичини, бо вона лежить поза кордонами
Польщі; постанови про виконування мандатів і контроль Ліги Націй
над мандатом не можуть бути прикладені до Галичини, бо Польща не
наділена мандатом завести адміністрацію цієї країни; не можна
прикладати до цієї справи і приписів гаазької конференції, бо в той час,
коли укладена ця конвенція, Польща як держава не існувала; Польща є
тільки фактичним військовим окупантом Галичини, сувереном якої є
держави Атланти"2. Виходячи з цього, Рада Ліги Націй вирішила
домагання західно-українського уряду щодо правового становища
Галичини передати на розгляд конференції амбасадорів.
Як наслідок меморандумів екзильного уряду ЗУНР про стан в краї і
заходів паризької місії Ліга Націй вдруге розглянула питання Галичини
у вересні 1921 р., схваливши резолюцію про необхідність унормувати
найближчим часом правове становище Східної Галичини.
Галицьке питання було також предметом міжнародної конференції у
Генуї, що відбулася навесні 1922 р. Генуезькі переговори однак не
завершилися, і питання Галичини знову перейшло на форум
конференції амбасадорів. Галицька справа й далі не сходила з порядку
денного актуальних міжнародних проблем. Висувають її представники
екзильного уряду на міжнародному конгресі прихильників Ліги Націй у
Празі й одночасно на конгресі миру в Лондоні в липні 1922 р. Обидва
конгреси схвалили резолюції, що підтримували домагання галичан. У
вересні 1922 р. Ліга Націй у Женеві ще раз звернула увагу на потребу
міжнародного рішення про правове становище Галичини.
Західноукраїнський уряд непохитно став на
державницьких
позиціях, знаючи, що прояв будь-якої компромісності може бути
використаний польською стороною проти українських домагань і що
ніякий компроміс, як свідчить досвід, не був нею дотриманий. Тому й
були відкинуті компромісні пропозиції з боку польських представників,
які мали на меті втягти українців в польсько-українські переговори й
звести галицьке питання до польської внутрішньополітичної справи.
Ризький договір, зростання впливу полонофільської Франції у
Чехословаччині, Румунії, Югославії, Польщі, консолідація внутрішніх
відносин у Польщі, зміна уряду в Англії у зв'язку з приходом
консервативного кабінету, стабілізація радянського режиму, проти якого
тодішні західноєвропейські
держави намагалися встановити т.зв.
санітарний кордон, часто повторювані перед авторитетними міжнародними
чинниками польські аргументи, що українці, мовляв, нічого не мають проти
1
2
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приєднання Галичини до Польщі, – призвели до рішення ради амбасадорів
1923 р. про прилучення Галичини до Польщі із застереженням для неї
режиму автономії. Ця постанова має такий зміст: "зваживши, що згідно з
арт. 91 мирного договору в Сен-Жермені Австрія зреклася на користь
союзних і заприязнених держав усіх прав і титулів щодо територій, які
перед тим належали до колишньої Австро-Угорської монархії і які лежать
поза новими кордонами Австрії, як це окреслено в артикулі 27 згаданого
договору, і яких досі ще нікому не признано і мають на увазі, що Польща
визнала у відношенні Східної Галичини, що етнографічні умови конче
вимагають її автономного устрою, – конференція амбасадорів вирішила
визнати як кордони Польщі з Росією – лінію, означену й застовплену за
згодою цих держав і на їх відповідальність 23 листопада 1922 року1.
Наступного дня, 15 листопада 1923 р., західноукраїнський уряд заявив
протест проти цього рішення конференції амбасадорів, направивши його
цій установі і відповідним державам.
Доля Буковини була вирішена в Сен-Жермені та Севрі (1920 р.): її
приєднано до Румунії. Сен-Жерменський договір санкціонував приєднання
Закарпаття до Чехословаччини. Україна і Росія визнали таке рішення
неправомірним, однак ці землі ввійшли відповідно до складу Румунії і
залишилися в ній до 1940 р. і до складу Чехословаччини, де перебували до
1945 року.

Таким чином, країни Антанти своїми діями фактично зазіхнули на
суверенітет і соборність України. Паризька мирна конференція
узаконила
окупацію
Польщею,
Румунією,
Чехословаччиною
споконвічно українських земель. Українське населення Польщі і
Румунії (на відміну від Чехословаччини) винесло на собі весь тягар
національного приниження і культурного обмеження.
Сацький П.В. (Київ)
ВРЕГУЛЮВАННЯ
РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИН
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ НАПРИКІНЦІ 1930-х рр.
ТА СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор досліджує процес врегулювання статусу українських
територій наприкінці 1930-х рр. на фоні розкладу Версальської системи
міжнародних відносин у Європі та створення «нового формату»
міждержавних стосунків у Центральній Європі.
Наприкінці 1930-х рр., внаслідок зміни балансу сил у Європі,
зміцнення політичних позицій СРСР та Німеччини на міжнародній арені
постає питання перегляду залишків Версальської системи у Центральній
Європі. Під дією системи договорів, підписаних у 1919-20 рр. між
Німеччиною та її союзниками й державами Антанти, потрапили також
1
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деякі українські етнічні території. Це стосувалося перш за все Буковини,
Закарпаття та Східної Галичини. Вони опинилися у складі Румунії,
Чехословаччини, Польщі. Кордони цих держав було врегульовано
договорами, котрі визначали політичне становище у Центральній
Європі після Першої світової війни. Тобто українські території
опинилися під юрисдикцією кількох центральноєвропейських держав.
Але у 1918 р. Перший Всеукраїнський з’їзд рад задекларував прагнення
реалізувати право на самовизначення по відношенню до всіх етнічних
українських територій шляхом створення рад. Крім того, Ризьким
мирним договором, підписаним у 1921 р. між РСФРР та УСРР, з одного
боку, та Польщею – з іншого, й Рапалльським між РСФРР та іншими
республіками СРСР, з одного боку, й Німеччиною – з іншого, було
сформовано «радянсько-німецький формат» міжнародних відносин у
Центральній Європі. У його основі лежало визнання СРСР свого
західного кордону й закладення у Ризькому договорі для СРСР права
впливати на долю українського населення Галичини1, а також взаємне
гарантування територіальних меж СРСР та Німеччини й Польщі –
держави, територія котрої розташована між ними.
Українському питанню у міжвоєнний період було присвячено
багато праць вітчизняних та зарубіжних дослідників2. Особливу увагу
надано питанню статусу українських територій у складі
центральноєвропейських держав, зміни їх статусу в процесі
міжнародних відносин у регіоні. Поряд із тим потребує дослідження
вплив українського питання на становлення та функціонування системи
міжнародних відносин у Центральній Європі в період між двома
світовими війнами.
Зміни політичного становища Німеччини та СРСР у Європі
наприкінці 1930-х рр. зумовлювали необхідність внесення змін і в
радянсько-німецькі міжнародні відносини у Центральній Європі. Ці
зміни поставили на порядок денний упорядкування міжнародноправового статусу територій держав, що утворилися на місці колишньої
Австро-Угорщини її складових Ціслейтанії й Транслейтанії (Австрії та
Угорщини відповідно). Отже, ряд центральноєвропейських держав,
таких як Австрія, Угорщина, Чехословаччина перетворилися на об’єкти
міжнародних відносин як «австрійська» та «угорська» політико-правова
спадщина. У подібному становищі опинилися й частини територій
таких держав як Польща та Румунія. Ці процеси позначилися на
визначенні статусу українських етнічних територій у стосунках між
провідними європейськими державами – СРСР, Німеччиною, Італією,
Францією, Великобританією. І системне дослідження дипломатичних

1
Нота правительства СССР правительству Польши в защиту населения Восточной
Галиции на самоопределение. Москва, 5 сентября 1924 г. // Документы и материалы по
истории советско-польских отношений. У 16 т. – М., 1966. – Т. 4. – С. 323-324.
2
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подій, котрі визначали статус українських територій у 1938-1941 рр., є
метою цієї роботи.
Прагнення Польщі включити до її складу Закарпаття в 1938 р. було
зумовлено мотивами безпеки, оскільки на цій території були
розташовані бази ОУН. Але категорично проти такого кроку Речі
Посполитої виступила Німеччина, котра прагнула зберегти
розмежування політико-правової спадщини «австрійської» від
«угорської». На цьому наполягала Угорщина й СРСР погоджувався із її
позицією у 1940 р. Польські землі в складі Австро-Угорщини належали
до складу Ціслейтанії і були «австрійською» спадщиною, а отже, після
аншлюсу Австрії із Німеччиною, остання мала всі правові підстави для
участі у вирішенні «польського питання» за власною ініціативою без
участі країн колишнього союзу Антанта. Це стало одним із мотивів
поспішності Франції та Великобританії у наданні гарантій безпеки
Польщі у травні 1939 р. та початку переговорів із СРСР щодо надання
гарантій безпеки Польщі та деяким іншим країнам Європи.
Намагання Франції та Великобританії мати змогу направити свій
військовий та політичний потенціал для забезпечення безпеки та
територіальної цілісності Польщі було зумовлено їх бажанням зберегти
старі радянсько-німецькі відносини в Центральній Європі, але
перекласти всі повноваження по забезпеченню його функціонування на
СРСР. Це було очевидним під час франко-британсько-радянських
переговорів у 1939 р.1 Це, в свою чергу, могло змусити Німеччину діяти
в межах «радянсько-німецького формату» відносин і саме СРСР мав це
зробити, інакше радянсько-німецькі міжнародні відносини у
Центральній Європі не мали б ніяких реальних підстав для існування, а
також СРСР ставав тим суб`єктом, котрий забезпечував його
функціонування і з тієї причини, що його правове становище,
побудоване в 1922 р. на правовому ґрунті Рапалльського договору2,
було однією з основ прийнятого у 1920-30-ті рр. розміру відносин у
Центральній Європі. Цей «старий радянсько-німецький формат»
міждержавних відносин у Центральній Європі гарантував територіальну
цілісність Польщі, адже договір «Про ненапад та нейтралітет між СРСР
та Німеччиною» 1926 р. базувався на правовій основі Рапалльського
договору3. Недарма ведучи переговори щодо підтвердження цього
Договору у 1939 р. або підписання нового у переговорах між
радянськими та німецькими представниками йшлося про паралельне

1
Молотов В. О ратификации советско-германского договора о ненападении. – М.,
1939. – С. 4-5.
2
Памятная записка. МИД Германии (Містить звіт про розмову між статс-секретарем
МЗС Німеччини Шнурре та Повноважним представником СРСР у Німеччині Астаховим
від 17 травня 1939 р. – Авт.) // Оглашению подлежит: СССР–Германия 1939-1941:
Документы и материалы. – М., 1991. – С. 21.
3
Договор о ненападении и нейтралитете между СССР и Германией. 24 апреля 1926 г.
// Документы внешней политики СССР. У 16 т. – М., 1964. – Т. 10. – С. 250-252.
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врегулювання територіальних інтересів обох держав у Центральній
Європі1.
Забезпечення функціонування таких відносин у Центральній Європі
передбачало збереження незалежності та територіальної цілісності
Польщі як необхідної правової основи існування їх відносин2. Цю
функцію взяли на себе Франція й Великобританія. Цей крок із їх боку
мав стати базою для розбудови відносин між СРСР та цими державами.
Переговори, котрі вела Великобританія з Німеччиною у 1939 р.,
тривали, незважаючи на вороже ставлення Німеччини до Польщі через
питання статусу Данцизького коридору3. Але разом із тим Франція і
Великобританія надали гарантії безпеки Польщі, що категорично
суперечило інтересам Німеччини.
Такі дипломатичні ініціативи Великобританії могли бути зумовлені
лише її прагненням зберегти старі радянсько-німецькі відносини у
Центральній Європі, долучивши до його зміцнення Німеччину та
функціонування залишків Версальської системи, частиною котрих
фактично і були вказані відноси.
СРСР також прагнув зберегти «радянсько-німецький» формат
відносин, вимагаючи під час переговорів із Францією та
Великобританією у 1939 р. згоди Польщі на введення на її територію
радянських військ у разі агресії Німеччини та намагався стати одним із
гарантів безпеки й територіальної цілісності Польщі. Польська сторона
виступила проти цього і таку позицію Польщі зумовлювало її прагнення
спиратися на політико-правову спадщину часів повноцінного
функціонування старих радянсько-німецьких відносин у Центральній
Європі від моменту підписання Рапалльського договору і до аншлюсу
Австрії, спираючись у цьому питанні на Німеччину, з котрою у Польщі
були угоди, що забезпечували визнання територіальної цілісності обох
держав взаємно4, у тому числі захоплення Німеччиною та Польщею
територій Чехословаччини. А також Польща сподівалася на успіх
дипломатичної політики Франції та Великобританії у відносинах з
СРСР і Німеччиною, користуючись усвідомленням німецькою стороною
небезпеки конфлікту з цими державами, небажанням СРСР руйнувати
відносини у Центральній Європі.
Але СРСР та Німеччина виявили бажання переглянути його з метою
зміцнення безпеки в Центральній Європі через те, що Польща
1
Шуленбург – в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 18 августа 1939 // Оглашению
подлежит: СССР-Германия 1939-1941: Документы и материалы. – М., 1991. – С. 49.
2
Телеграмма посла Франции в СССР П. Наджиара послу Франции в Польше Л.
Ноэлю. 25 августа 1939 г. // Год кризиса, 1938-1939. Документы и материалы. В 2 т. – М.,
1990. – Т. 1. – С. 326-327.
3
Телеграмма бюро имперского министра иностранных дел Германии посольству
Германии в Великобритании. 30 августа 1939 г. // Там само. – С. 342-344.
4
Запись беседы Полномочного представителя СССР в Польще В. А. АнтоноваОвсеенко с вице-министром иностранных дел Польши Я. Шембеком в связи с
заключением польско-немецкого пакта о ненападении. Варшава, 26 января 1934 г. //
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. У 16 т. – М., 1968. –
Т. 6. – С. 156.
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дестабілізувала
питання
упорядкування
статусу
центральноєвропейських держав, підписавши з Великобританією договір, що
гарантував їй безпеку в разі конфлікту із Німеччиною1. І саме тому, що
Німеччиною було зроблено все для розмежування в політико-правовому
відношенні «спадщини австрійської» та «угорської», особливо це
виявилося після того, як Німеччина була проти включення Закарпаття
до складу Польщі та сприяла включенню цієї української території до
складу Угорщини2.
Упорядкування «угорської спадщини», що було одним із засобів для
Німеччини долучити як союзника у впорядкуванні «австро-угорської
спадщини» СРСР, мало відбуватися в комплексі з упорядкуванням
«австрійської спадщини». Тут і постало питання про вирішення
політичної долі та визначення політичного місця Польщі, котра не була
прямою правонаступницею Австро-Угорщини, але мала у своєму складі
території,
на
які
поширювалася
пряма
дія
австрійської
правонаступності. Це Галичина (Західна та Східна). Так і відродилася
правова спадщина, умотивована юридичним прецедентом об`єднання
українських земель 22 січня 1919 р., що підтвердив національну
ідентичність західноукраїнських територій з іншими українськими
землями, що входили до складу УРСР. Фактично, це ставало актом
самовизначення, на основі якого мали вирішуватися всі територіальні
суперечки після Першої світової війни. Метою ж Російської імперії в
цій війні також було включення до свого складу Галичини. Колишня
імперія, не могла гарантувати самовизначення, оскільки поширювалася
на Галичину не в контексті етнічному, а політичному, значну частину
населення Галичини становили поляки (Західна Галичина із м. Краків)3.
Акт 22 січня 1919 р. здійснився лише щодо населеної переважно
українцями Східної Галичини. УСРР та СРСР у 1920-ті рр. активно
користувався не лише етнічною ідентичністю населення Східної
Галичини з населенням УСРР, а й прецедентами політичної єдності. Це
спричиняло дипломатичні конфлікти між Польщею та УСРР одразу
після підписання Ризького мирного договору. Зокрема, Польща
звинувачувала уряд УСРР в утриманні на території під її юрисдикцією
галицьких військових формувань та підтримці антипольського
націоналістичного підпілля у Східній Галичині4.
Тому для створення «нового радянсько-німецького формату»
відносин у Центральній Європі СРСР та Німеччина мали керувалися
1
Соглашение о взаимопомощи между Соединенным Королевством и Польшей. 25
августа 1939 г. // Год кризиса, 1938-1939. Документы и материалы. В 2 т. – М., 1990. – Т.
1. – С. 325-326.
2
Запись беседы Народного комиссара иностранных дел СССР М. М. Литвинова с
послом Польши в СССР В. Блибовским. 25 марта 1939 г. // Там само. – С. 327.
3
Ледницкий А. Война и Польша. Польский вопрос в русской и польской печати. – К.,
1914. – С. 106.
4
Перевод ноты, врученной министром иностранных дел Польской Республики г.
Скирмунтом Полномочному представителю УССР в Польше т. Шумскому. Варшава,
25/ХI 1921 г. // ЦДАВО України, ф. Р-4сч, оп. 1 с., спр. 645, арк. 22.
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«українським питанням», політична вага котрого була підсилена Актом
22 січня 1919 р. (самовизначення українців, тобто визнання, що Східна
Галичина населена переважно українцями і має бути включена до
складу УРСР). Як німецька, так і радянська сторони під час переговорів
у серпні 1939 р. домовлялися про правові підстави об’єднання Східної
Галичини з УРСР. З метою успішного впорядкування «угорської
спадщини» Німеччині було необхідно узгоджувати свою позицію з
усіма державами, які мали відношення до «австро-угорської спадщини»
або мали у своєму складі території, пов’язані з Австро-Угорщиною
міжнародними договорами, тобто з СРСР та Польщею.
Польща мала у своєму складі частину територій Австрії, а СРСР мав
право на спадщину ряду договорів щодо політико-правової «спадщини»
Російської імперії. На спадкоємності зовнішньополітичного курсу
Російської імперії наголошував Народний комісар закордонних справ
СРСР В. Молотов1, що стало актуальним після Мюнхенської
конференції з правовою актуалізацією політико-правової «спадщини
Австро-Угорщини». А. Гітлеру вдалося змусити Францію та
Великобританію відмовитися від усіх договорів-гарантій країнам
Центральної Європи2. Це давало змогу СРСР заявити про своє право на
врахування його позиції, оскільки відродження «австро-угорської
спадщини» зумовлювало відродження угод між Російською імперією та
Австро-Угорщиною, зокрема й щодо поділів Польщі. СРСР, мотивуючи
своїм правом брати участь у з’ясуванні статусу держав Центральної
Європи, протестував проти того, що його не було залучено до участі у
вирішенні долі Чехословаччини в Мюнхені 1938 р.
Упорядкувати «австрійську спадщину» для Німеччини було важливо
саме спільно з СРСР, оскільки політичні амбіції Польщі, зокрема, її
претензії на участь у впорядкуванні «угорської спадщини» та правові
підстави для цього (статус Закарпаття, участь Польщі у формуванні
Австро-Угорщини в ХІІІ ст.), також претензії Польщі на українські
території, котрі входили до складу СРСР, мінімізували можливості
Німеччини отримати активну участь у впорядкуванні «угорської
спадщини». Претензії ж Польщі на українські території, що перебували
у складі СРСР, створювали Німеччині перепони для участі у
впорядкуванні «угорської спадщини» та робили її дипломатично
залежною від Польщі й СРСР. Саме у цьому дипломатичному
трикутнику Польща мала можливість скористатися своєю центральною
роллю у функціонуванні «радянсько-німецького формату» відносин у
Центральній Європі та отримати справжню роль стабілізатора в Європі.
Польща фактично могла зайняти у трикутнику стосунків Німеччина-

1
Молотов В. О ратификации советско-германского договора о ненападении. – М.,
1939. – С. 12.
2
Письмо посланника Чехословакии во Франции Ш. Осуского министру иностранных
дел Чехословакии К. Крофте. 4 марта 1938 г. // Документы и материалы кануна Второй
мировой войны. 1937-1939. У 2 т. – М., 1981. – Т. 1. – С. 63.
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СРСР-Польща місце Німеччини через порушення нею питання про
впорядкування «австро-угорської спадщини».
Польща скористалася цією своєю можливістю восени 1938 р.
Німеччина на Мюнхенській конференції поставила Чехословаччині
умову впорядкувати кордон із Польщею для надання Чехословаччині
гарантій територіальної цілісності. Крім того, Польща отримувала
можливість політичного маневру проти Німеччини, розглядаючи
питання союзу із СРСР, користуючись відношенням процесу
впорядкування «угорської спадщини». Така можливість існувала до
моменту висловлення Польщею претензій на українські території у
складі СРСР.
Німеччина прагнула перенести акцент своїх відносин із Польщею із
упорядкування «угорської спадщини» на ревізію Версальського
договору в питанні статусу Данцизького коридору, котрий прагнула
отримати у відповідь на сприяння включенню до складу Польщі
українських земель в складі СРСР. Але Польща не прийняла такої
пропозиції, вбачаючи для себе небезпеку опинитися у залежності від
обставин стосунків між СРСР та Німеччиною. Таким чином, склалася
ситуація, коли СРСР та Німеччині було необхідно ліквідувати
державність Польщі, користуючись тим, що вона не була прямим
спадкоємцем політико-правової «спадщини» жодної із трьох імперій,
що припинили існування після Першої світової війни: Російської
імперії, Австро-Угорщини та Німеччини (В. Молотов назвав її
“потворним
дітищем
Версальського
договору”1),
паралельно
впорядковуючи й «австрійську спадщину». І тут центральною позицією
стало визначення політичної долі західноукраїнських земель, які після
підписання Секретного протоколу до «Договору про ненапад між
Німеччиною та Радянським Союзом» отримали статус політичної
«спадщини» колишньої Австро-Угорщини2. У процесі переговорів
напередодні підписання Пакту, «Галичина» та «українські території»
розглядалися у статусі «земель, що належали Австрії»3.

А. Гітлер у своєму зверненні з пропозицією миру до Франції та
Великобританії у жовтні 1939 р. заявляв, що ліквідація Польщі та
впорядкування системи міжнародних відносин у Центральній Європі СРСР
і Німеччиною є запорукою порядку в світі, мотивуючи необхідність
припинення війни. Впорядкування СРСР та Німеччиною «австрійської
спадщини» за принципом національної ідентичності народів з урахуванням
прецеденту самовизначення давало змогу не лише роз`єднати «австрійську
та угорську спадщину» двом державам, а й вирішити питання російської
політико-правової спадщини, зокрема, питання щодо договорів ХVІІІ ст.,
котрі стосувалися поділів Польщі та рішень Віденського конгресу 1815 р.

1

Молотов В. О внешней политике Советского Союза. – М., 1939. – С. 3.
Риббентроп – послу Шеленбургу. Телеграмма. Берлин, 15 сентября 1939 г. //
Оглашению подлежит: СССР-Германия 1939-1941: Документы и материалы. – М., 1991. –
С. 99-101.
3
Меморандум МИД Германии. Берлин, 27 июля 1939 г. Секретно // Там само. – С. 29.
2
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Територія колишньої Речі Посполитої, яка складала територію
Польського царства у складі Російської імперії, відійшла під управління
Німеччини і тут позиція СРСР та Німеччини була зрозумілою в тому, що
вони при впорядкуванні польського питання спиралися на оновлені з
ліквідацією Польської держави міжнародні відносини у Центральній Європі
як на правову базу розбудови стосунків між ними1.
Тому значення радянсько-німецьких договорів 1939 р. полягало не лише
в правовому оформленні об`єднання українських земель, а і в правовій
ідентифікації українських та польських етнічних територій. Визначено було
правовий статус українських земель, які самі поляки називали територією
вікових суперечок між Польщею та Росією2. Вирішення цього складного
питання було неможливим без існування політичного утворення – України
(УРСР), на основі якого була можливість ідентифікації українських
етнічних земель. Цей фактор німці використали, підганяючи у вересні 1939
р. СРСР із вступом його військ на територію Польщі3.
Урегулювання «австрійської територіальної спадщини», частина якої
перебувала до 1939 р. у складі Польщі, стало простим та можливим за тієї
обставини, що статус інших складових колишньої Ціслейтанії вже було
врегульовано Німеччиною, причому за активної участі Польщі, котра стала
союзником Німеччини у цьому питанні за згодою Франції та
Великобританії на Мюнхенській конференції.

Таким чином, наприкінці 1930-х рр. відбувається процес зміцнення
позицій Німеччини у Центральній Європі шляхом врегулювання статусу
територій, що перебували до 1918 р. у складі колишньої АвстроУгорщини. Правові підвалини колишньої імперії фактично
реанімуються з метою припинити функціонування залишків
Версальської системи у центральноєвропейському регіоні й
реформувати міжнародні відносини на основі правових підвалин
територіальної юрисдикції німецького уряду до підписання
Версальського мирного договору та на основі впорядкування
національного питання. Останнє ж було актуальним, зважаючи на
потребу залучення СРСР до процесу врегулювання територіальних
відносин у Центральній Європі та для розбудови оновлених радянськонімецьких міжнародних відносин у регіоні. Українські території,
опинившись через невизначеність свого правового статусу у
міжвоєнний період у центрі процесу розбудови «оновленого радянськонімецького формату», було об’єднано у складі адміністративнополітичного утворення із власною Конституцією та законодавством –
УРСР.
1
Риббентроп – послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 14 августа 1939 г. //
Оглашению подлежит: СССР–Германия 1939-1941: Документы и материалы. – М., 1991. –
С. 38.
2
Декларация польського Временного государственного совета в связи с воззванием
Временного правительства России от 16 (29) марта 1917 г. Варшава, 6 апреля 1917 г. //
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. У 16 т. – М., 1963. –
Т. 1. – С. 43-44.
3
Риббентроп – послу Шеленбургу. Телеграмма. Берлин, 15 сентября 1939 г. //
Оглашению подлежит: СССР-Германия 1939-1941: Документы и материалы. – М., 1991. –
С. 100.
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Отже, наприкінці 1930-х рр. було закладено правові підвалини
єдності українських територій та створено прецедент урегулювання
територіальних стосунків між державами Центральної Європи на
національній основі, зокрема, на основі єдності етнічних українських
територій.

Федотова О.О. (Київ)
ЦЕНЗУРА ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ
В УКРАЇНІ В 60-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
У статті розглядаються основні тенденції формування цензурної
політики в галузі друкованої продукції республіки протягом 60-х років
ХХ століття. Автор аналізує діяльність контролюючих установ по
нагляду за бібліотечними фондами, книготоргівлею, ввозом літератури
з-за кордону, збереженням державної таємниці в пресі тощо. Шляхом
введення у науковий обіг ряду архівних джерел, зроблено спробу
відтворити об’єктивну картину роботи органів радянської цензури на
основі їх підпорядкованості партійним структурам.
Закінчення “хрущовської відлиги”, на яку припав початок
правозахисного руху, призвело до ліквідації демократичних завоювань і
позначилося численними репресіями проти нового покоління молодих
митців, які отримали назву “шістдесятників”. Невдовзі творча
діяльність останніх потрапила під жорстокий адміністративний
контроль, оскільки розгорнулася серйозна кампанія проти тих, хто
приділяв “надмірну” увагу негативним явищам сталінського періоду.
Активізувався також наступ на церкву, як «агентуру буржуазної
ідеології». Обраний курс у жовтні 1964 р. був продовжений так званим
«брежнєвським періодом», що, в свою чергу ознаменувався крайнім
консерватизмом, утвердженням неосталінізму. Фактично припинилася
реабілітація, прокотилася хвиля арештів та судових процесів. Критика
сталінських злочинів поступово згасала, а ідеологічний нагляд
посилювався. Штучно нагніталася атмосфера підозрілості та страху.
Суттєва роль у цьому відводилася органам цензури, котрі були
покликані контролювати найрізноманітніші сфери духовного життя
суспільства. Так, основним напрямом їх роботи став нагляд за всією
друкованою продукцією, що виходила в республіці. Окрім того, під
пильним доглядом цензорів знаходилися бібліотечна справа й
книгорозповсюдження, ввіз літератури з-за кордону, контроль за
збереженням державної таємниці в пресі та ін.
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Зважаючи на недостатню розробленість даної теми в українській
історичній науці1, вона потребує окремого висвітлення.
Завданням нашого дослідження є ввести в науковий обіг ряд
архівних джерел, через аналіз яких висвітлити основні тенденції
формування цензурної політики в галузі друкованої продукції в 60-х
роках ХХ століття.
Джерельну базу розвідки склали матеріали, що зберігаються в
Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ф. 1
ЦК КПУ), Центральному державному архіві вищих органів влади та
управління України (ф. 4605 Головліту УРСР; ф. 5116 Міністерства
культури УРСР), обмежені грифами “Таємно”, “Цілком таємно”, “Для
службового користування”.
На порозі 60-х рр. ЦК КПРС прийняв серію документів,
спрямованих на посилення режиму таємності: лист “Про підвищення
революційної пильності” (2 червня 1960 р.), постанову “Про посилення
режиму таємності” (10 квітня 1963 р.), що були присвячені різним
аспектам роботи по збереженню військової і державної таємниці.
Улітку 1960 р. випущене нове видання “Переліку відомостей,
заборонених до опублікування в районних, міських, багатотиражних
газетах і передачах по радіо” й затверджено “Інструкцію про порядок
цензорського контролю”.
Тривав подальший, породжений демократичними процесами,
перегляд масивів друкованих видань.
У складі Головліту СРСР функціонувала спеціальна комісія з питань
їх контролю. Книги попередньо аналізувалися співробітником групи.
Висновок обговорювався і потім доповідався на засіданні комісії. За
результатами даної роботи ряд авторів були виключені зі “Списку осіб,
всі твори яких підлягають вилученню”. Ілюстрацією діяльності
останньої може бути довідка до листа начальника Головліту УРСР
М.Позднякова, у якій завідувач сектором відділу науки і культури ЦК
КПУ Іванов давав відповідь на пропозицію органів цензури повернути
до відкритих фондів книги авторства племінника Л.Українки,
Ю.Косача. Оскільки згаданий автор проживав в Нью-Йорку і видавав
журнал «За синім морем», що «не зважаючи на політичні хиби» загалом
характеризувався прогресивним напрямом, пропонувалося виключити
його зі списку заборонених імен по Львівському облліту2. Цензурне
1
Див.: Баран В. Україна у 1950-1980-х рр.: еволюція тоталітарної системи / Ін-т
українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – С. 252-265; Його ж.
Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117; Баран В.К.,
Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-і рр.) / НАН України. Ін-т
історії НАН України. – К.: Альтернативи, 1999. – С. 148-183; Шаповал Ю. Комуністична
цензура в Україні: штрихи до портрета / Україна ХХ століття: Особи та події в контексті
важкої історії. – Ґенеза, 2001. – С. 158-207; Тимошик М. Видавнича справа в Україні за
радянської доби (1920 – 1990): ідеологічний та творчий аспекти // Вісн. Кн. палати. – 2003.
– № 9. – С. 32-35, № 10. – С. 35-38; Його ж. Видавнича справа в Україні за радянської
доби (1920 – 1990): організаційний аспект // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 2. – С. 40-45.
2
Центральний державний архів громадських об’єднань України у м. Києві (далі –
ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 24, спр. 5110, арк. 194.
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відомство в погодженні з ЦК КПУ розпорядилося зняти ім’я Ю.Косача з
переліку заборонених осіб, разом з тим обумовивши подальше
зберігання його книжок, у яких мали місце “політичні дефекти”, у
спецфондах бібліотек.
Поряд з реабілітаційними процесами здійснювалися подальші
цензорські заходи по забороні щойно видрукуваних видань. 9 травня
1960 р. Головлітом УРСР був уведений у дію наказ про вилучення з
бібліотек громадського користування та книготорговельної мережі
чергового списку творів, у який увійшли праці М.Голубця,
О.Грушевського, В.Дорошенка, П.Филиповича та ін.1
Одним з напрямів роботи органів цензури залишався нагляд за
бібліотечними фондами.
Відповідно до постанов ЦК КПРС від 22 вересня 1959 р. “Про стан
та заходи щодо поліпшення бібліотечної справи в країні” і ЦК КПУ від
28 січня 1960 р. “Про стан та заходи щодо поліпшення бібліотечної
справи в УРСР”, 30 січня 1960 р. бюро Київського обкому КПУ
прийняло аналогічне рішення по Києву та області. Виконуючи
директиви керівних органів, завідувач відділу пропаганди й агітації
Київського обкому КПУ С.Шевченко рапортував завідувачу відділу
пропаганди й агітації ЦК КПУ М.Хворостяному , що протягом січняквітня в бібліотеках м. Києва й області очищені книжкові фонди від
застарілої літератури й вилучено понад 300 тис. примірників2.
19 березня 1960 р. начальник Головліту УРСР М.Поздняков надіслав
секретарю ЦК КПУ А.Скабі доповідну записку “Про засміченість
бібліотек забороненими виданнями”, у якій повідомлялося, що
цензорські
установи
неодноразово
перевіряли
бібліотеки,
підпорядковані Міністерству освіти УРСР, Міністерству культури УРСР
та Укрпрофраді, у т.ч. бібліотеки м. Києва, у ході чого значна кількість
бібліотечних установ виявилась «засміченою».
За свідченням дописувача, перевірка в січні-лютому того ж року
показала, що столичні бібліотеки ще «достатньо не очищені». В 17 із 30
шкільних бібліотек м. Києва найбільшу засміченість інспектори
виявили в бібліотеці школи-інтернату № 3 ім. Мануїльського – 51
примірник заборонених видань, у т.ч. 39 примірників книжок і брошур
учасників антипартійної групи (вилучалися за наказом Головліту СРСР
№17 від 10 січня 1959 року). Далі наводився список конфіскованої
літератури:
«1. Булганін М.О. Доповідь про директиви ХХ з’їзду КПРС по
шостому п’ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на
56-60 роки.
2. Його ж. Итоги Женевского совещания глав правительств четырех
держав.
3. Його ж. О поездке в Индию, Бирму и Афганистан.
1
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі –
ЦДАВОВ України), ф. 4605, оп. 1, спр. 78, арк. 14-17.
2
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 70, спр. 2445, арк. 48.
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4. Маленков Г.М. Звітна доповідь ХІХ з’їздові партії про роботу ЦК
ВКП(б).
5. Його ж. Промова на ХХ з’їзді КПРС.
6. Молотов В.М. Вопросы внешней политики.
7. Шепилов Д.Т. Десятый том сочинений И.В. Сталина»1.
Одночасно співробітниками органів контролю в 17 із 29 перевірених
профспілкових бібліотек м. Києва було знайдено 196 примірників
заборонених видань.
41 назву ідеологічно-шкідливих творів цензорам вдалося відшукати
в 17 бібліотеках м. Києва, підпорядковав Міністерству культури УРСР.
Доповідач підкреслював, що подібний стан спостерігався і по
областях, на підтвердження чого наводилися дані січневих рейдів. Так,
засміченість книжкових фондів забороненими виданнями була
зафіксована в ряді бібліотек Сталінської області, а саме: Щербинівській
сільській бібліотеці Дзержинського району – 47 примірників, у
Добропільській районній бібліотеці для дорослих – 22 примірники, у
приклубній бібліотеці с. Андріївна Селидівського району – 15
примірників, у Назарівській сільській бібліотеці Старо-Бешівського
району – 11 примірників.
Найбільш негативним фактором, з точки зору автора, було те, що
міністерства і відомства не відреагували на сигнали цензури про
засміченість книжкових фондів підпорядкованих установ і не зробили
відповідних висновків з директив ЦК КПРС та ЦК КПУ про бібліотечну
справу. Зважаючи на викладене, Головліт УРСР звернув увагу
керівників вказаних підрозділів на необхідність найшвидшого
закінчення очистки підвідомчих їм бібліотек від заборонених видань,
задля чого просив партійні органи надати відповідні розпорядження.
Відділ пропаганди й агітації ЦК КПУ підтримав ініціативи
Головліту, зобов’язавши відповідні міністерства закінчити цю роботу в
тижневий строк2.
З метою прискорення ходу кампанії по очищенню фондів Головліт
УРСР підготував “Зведений список післявоєнних видань, що підлягають
вилученню”. До нього увійшли книжки, випущені з 1945 по 1960 рік
включно, які вилучалися за наказами та списками Головлітів СРСР та
УРСР. Згаданий список тиражем 10000 примірників був розісланий
обласним управлінням культури3.
1961 рік позначився появою видрукуваного на базі Всесоюзної
книжкової палати переглянутого й уточненого “Зведеного списку книг,
що підлягають виключенню з бібліотек і книготорговельної мережі”. У
зв’язку з цим начальник Головліту УРСР М.Поздняков наказував:
“Список післявоєнних видань, які необхідно вилучити з бібліотек
громадського користування на підставі наказів та списків Головліту
СРСР і Головліту УРСР”, виданий в 1960 р. Міністерством культури
1
2
3

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 5110, арк. 57.
Там само, арк. 53.
ЦДАВО України, ф. 4605, оп. 1, спр. 79, арк. 23.
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УРСР, Управлінням культури Львівського облвиконкому та бібліотекою
Київського обкому профспілки робочих харчової промисловості, а
також “Зведений список книг післявоєнних років видання, які
підлягають вилученню з книготорговельної мережі за наказами і
списками Головліту СРСР та УРСР”, опублікований 1959 р.
Укоопрадою, “Укркнигою” й Управлінням “Союздруку” Міністерства
зв’язку УРСР, відмінити, як ті, що втратили силу»1.
14 березня 1962 р. начальник Головліту СРСР П.Романов ввів у дію
інструкцію “Про порядок зберігання, бібліографування й видачі
читачам видань обмеженого розповсюдження”, до яких відносилися:
1) всі твори, незалежно від тематики, з примітками “Для службового
користування”, “Розсилається за списком”, “Примірник № - ”, “Продажу
не підлягає”, “Тільки для комсомольських організацій”;
2) видання, випущені без зазначення ціни чи з примітками
“Безплатно”, “На правах рукопису”, “Видання підписне”, “Видання на
замовлення” за наступною тематикою: астрономія, фізика, хімія,
геологія, геофізика, геодезія, топографія, картографія, аерофотозйомки,
біофізика, біохімія, мікробіологія, медична рентгенологія й радіологія,
фармакологія, фармацевтична хімія, токсикологія, променева хвороба,
онкологія, судова й військова медицина, техніка та промисловість,
транспорт, зв’язок, військова справа;
3) вся друкована продукція з грифом секретності2.
Обмежена література включалася до бібліографічних списків
(покажчиків) видань обмеженого використання, що готувалися
Всесоюзною книжковою палатою. Заборонені твори не фіксувалися у
відкритих каталогах і бібліографічних посібниках, а знаходили
відображення лише в службовому каталозі.
Інструкцією наголошувалося, що названі видання зберігаються
ізольовано, без загального доступу до них читачів і не підлягають
пересилці за кордон у процесі книгообміну.
Стосовно процедури видачі даних матеріалів йшлося, що радянські
громадяни можуть отримати їх для роботи в читальному залі за
дозволом директора бібліотеки. Обумовлювалася також можливість
іноземних осіб користуватися такими творами на основі письмового
клопотання керівників учбових закладів та інших установ, до яких вони
прибули.
У травні 1962 р. знов постало питання відносно очищення
бібліотечних установ, з приводу чого 4 травня начальникам обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь культури був
розісланий лист заступника міністра культури УРСР Г.Шаблія.
Повідомлялося, що перевірка виконання наказу Міністерства
культури УРСР від 21 грудня 1961 р. № 522 “Про очищення книжкових
фондів бібліотек від застарілої літератури” показала наявність багатьох

1
2

Там само, спр. 83, арк. 2.
ЦДАВО України, ф. 5116, оп. 9, спр. 401, арк. 26.
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таких видань у Київській, Луганській, Полтавській, Станіславській,
Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.
Зокрема, в бібліотеці села Олешівка Охтирського району Сумської
області було знайдено 26 заборонених книг. По Київській області
застарілі твори зберігалися в Трушківській сільській бібліотеці
Білоцерківського району та Тетіївській районній бібліотеці для дітей.
Наведені факти, на думку автора, свідчили про безвідповідальне
ставлення працівників бібліотек і книготорговельних підприємств до
згаданого наказу, враховуючи несвоєчасне вилучення застарілої
літератури за списками органів цензури1.
Про необхідність прискорення очищувальних заходів протягом
1962 р. йшлося також у наказах Головліту СРСР № 128 від 24 лютого та
Головліту УРСР № 158 від 27 березня. Першочергова увага приділялася
вилученню з книжкових фондів видань, обмежених для загального
використання2.
Прикладом успішного виконання настанов директивних органів на
місцях може бути лист від 1 травня директора Харківської державної
наукової бібліотеки ім. В.Короленка, Г.Мірошниченко. Документ
цікавий тим, що відбиває основні показники функціонування
спецфонду, а саме:
“За станом на 1 липня 1962 року в спецфонді налічується 38220
екземплярів друкованих видань, у тому числі 8930 іноземних. На
протязі І-го півріччя 62 р. спецфонд відвідало 42 читача, яким було
видано 578 екземплярів різних видань у відповідності з темами їх робіт.
Повністю закінчено вилучення літератури згідно першої та другої
частини “Зведеного списку Головліту СРСР”, першої частини
“Зведеного списку Головліту УРСР”, наказів Головліту СРСР № 43 від
30 січня 1962 р. і № 227 від 5 червня 62 р.
Кількість літератури, вилученої згідно цих документів цензури,
складає 1330 екземплярів.
Продовжується перевірка літератури за змістом в загальному фонді
бібліотеки. Видання, які мають політичні дефекти, і які не ввійшли до
списків Головлітів СРСР та УРСР, нами також вилучаються і надалі
мають бути проанотовані”3.
Відносно творів з так званими, за термінологією цензорів,
“політичними дефектами” необхідно зазначити, що на початку 60-х
років органи цензури досить ліберально підходили до вирішення
питання щодо повернення раніше заборонених з ідеологічних причин
видань до відкритих фондів. 24 серпня 1962 р. завідувачем відділу
пропаганди і агітації ЦК КПУ Шевелем на ім’я секретаря ЦК КПУ
А.Скаби була направлена доповідна записка, присвячена з’ясуванню
подальшої долі друкованих творів колишнього наркома освіти
М.Скрипника. Вказувалося, що Головлітом УРСР переглянуті всі праці
1
2
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Там само, ф. 5116, оп. 9, спр. 401, арк. 21-22.
Там само, оп. 1, спр. 89, арк. 15.
Там само, ф. 5116, оп. 9, спр. 419, арк. 26.
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згаданого діяча, на підставі чого внесено пропозицію передати до
загальних фондів читацького користування 50 книг, а 5 брошур, у яких
мали місце “серйозні політичні дефекти”, залишити на зберіганні у
спецфондах.
Відділ пропаганди й агітації ЦК КПУ, зі свого боку, вивчивши дане
питання, дійшов висновку, що у відкрите користування можна передати
44 видання М.Скрипника.
Було визнано недоцільним повернення праць, у яких давалася
“позитивна характеристика окремим троцькістам, правим капітулянтам
та націонал-ухильникам”1.
До категорії видань, що практично не підлягали перегляду,
відносилися “націоналістичні твори”. До останніх були зараховані всі
праці М.Хвильового. Під дане визначення підпали й літературознавчі
роботи, що суперечили офіційній ідеології. 10 липня 1962 р. на
прохання відділу пропаганди та агітації ЦК КПУ з метою “посилення
контрпропагандистської роботи” Державна публічна бібліотека УРСР
надіслала список літератури закритого користування “Про
націоналістичний ухил Хвильового”, до якого увійшли наступні
видання:
“ – Гірчак Є.Ф. Хвильовизм. Спроба політичної характеристики. К.,
ДВУ, 1930. 156, 3 с.
- Коряк В. В боях. Статті і виступи 1925-1930. Х., ЛІМ, 1933. 396 с.
/Інститут літературознавства ім. Т.Шевченка /.
Хвильовистий соціологічний еквівалент / Лист темної людини /
c. 174-200.
- Коряк В. На літературному фронті. Українська література перед УП
Жовтнем. Х., ДВУ, 1924. 28 с.
- Коряк В. Організація Жовтневої літератури. Газетні та журнальні
статті 1919-1924 рр. Х., ДВУ, 1925. 276 с.
Українська література за п’ять років пролетарської революції. с. 5667. Про Хвильового с. 62.
- Коряк В. Українська література. Конспект. Вид. з випр. /Х/
“Пролетар”, 1931., 407 с.
Розділ ХІІ, с. 311-359
- Сучасна українська проза. Вип. 1. За ред. Є.Перліна. Х., К. ДВУ,
1930. 162 с. /Інститут Т.Шевченка. Проблеми сучасної української
літератури. Неперіодична серія комісії радянської літератури/.
Є.Перлін. Організація прози в М.Хвильового. С. 7-31.
- Хвильовий М. Думки проти течії. Памфлети. ДВУ. 1926. 123 с.”2
Поданий список був прямим відображенням державної ідеології у
розумінні національного питання, у яке не вкладалося все те, що
суперечило офіційним канонам.
На серпневому пленумі ЦК КПУ розпочався широкий наступ на
представників творчої інтелігенції – головної рушійної сили
1
2

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 5483, арк. 136-137.
Там само, спр. 5587, арк. 48.
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правозахисного руху, внаслідок чого молоді письменники були піддані
нищівній критиці.
Не маючи змоги відкрито донести до громадськості свою позицію,
шістдесятники, спираючись на положення Загальної декларації прав
людини, інші документи ООН, боролися проти системи всіма
можливими засобами. Це, зокрема, призвело до появи численної
продукції “самвидаву”. Саме на її передрукованих на машинці або
рукописних сторінках закладалися підвалини майбутньої свободи слова.
Тоді в Україні з’явилася нова рушійна сила у вигляді молодої
інтелігенції,
очолюваної
письменником,
в’язнем
сталінських
концтаборів, Борисом Антоненко-Давидовичем. До цієї когорти
яскравих особистостей увійшли також Іван Дзюба, Іван Світличний,
Василь Стус, Алла Горська, В’ячеслав Чорновіл, Михайлина
Коцюбинська, брати Горині та багато інших. Оскільки переважна
більшість “неблагонадійних” літераторів не мала доступу до державних
видавництв, їм доводилося публікувати свої праці в осередках
української діаспори за кордоном чи засобами “самвидаву”.
Творча діяльність опинилася під суворим адміністративним тиском.
Розпочався активний наступ влади, спрямований проти тих осіб, котрі
вдавалися до висвітлення механізмів репресивно-каральної системи
сталінської доби, а також давали неоднозначну оцінку реаліям
соціалістичного буття.
Останню думку добре відбиває доповідна записка завідувача
окремим сектором таємної частини ЦК КПУ на ім’я секретаря А.Скаби,
датована листопадом 1964 року з приводу довідки голови Державного
комітету Ради Міністрів УРСР по пресі І.Педанюка щодо “помилок
ідейно-політичного характеру” в художній літературі, а саме:
“Ознайомлення з названими в довідці творами підтвердило висновки
… щодо деяких творів, в яких допускалися, зокрема, серйозні помилки
у зображенні боротьби партії проти шкідливих наслідків культу особи
Сталіна, робляться сумнівні – а іноді просто шкідливі висновки,
наводяться неправильні авторські відступи і висловлення окремих
дійових осіб щодо цього періоду. Хотять цього чи не хотять деякі
автори, під виглядом боротьби з наслідками культу особи
перекреслюють всю діяльність КП та її ЦК, принижують величезні
досягнення радянського народу в боротьбі за побудову соціалізму в
нашій країні, перекручують дійсність, не показують з позицій ХХ і ХХІІ
з’їздів КПРС боротьбу партії за використання наслідків культу особи.
Це перш за все стосується неопублікованої ІІ частини роману
А.Іщука “Вербовчани”, вилученої новели “Гріх” І.Цюпи.
В ІІ частині роману “Вербовчани” є місця, де А.Іщук в
гіпертрофованому вигляді подає картини допитів в органах НКВД, а
також голоду на Україні в 33 році, опис яких перекликається з описом в
антирадянській літературі. Причому автор займає позицію стороннього
спостерігача – реєстратора, не пояснює і не намагається пояснити
причини всього цього з позицій партійних, позицій сьогоднішнього дня.
Проте, якщо б він і робив це, все одно такий показ картин голоду,
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“затінків і допитів” в органах НКВД, до яких вдається автор, не тільки
не сприяє розумінню тогочасних подій, а, навпаки, приводить до
викривлення дійсності, породжує сумніви у молодого читача щодо
правильності політики партії по колективізації сільського господарства.
Так саме і І.Цюпа в новелі “Гріх” вклав в уста матері обивательський,
політично незрілий висновок щодо становища в колгоспах в 30-х рр.,
який не тільки не заперечує, а стверджує син – кандидат наук.
На нашу думку, Комітет по пресі справедливо зняв з друку ІІ
частину роману “Вербовчани” А.Іщука і вилучив із збірки І.Цюпи
“Новели рідного краю” новелу “Гріх”.
Правильно критикує тов. Педанюк окремі висловлення з приводу
культу особи, які були в зданих до друку романі Ю.Мушкетика “Крапля
крові”, повісті В.Добровольського “Серпень, падають зорі”, у романі
П.Загребельного “День для прийдешнього”.
Ці автори відійшли від пояснень причин культу особи Сталіна,
даних у рішеннях ХХ і ХХІІ з’їздів КПРС, програмі партії.
Ю.Мушкетик говорить, наприклад, що “Щирою сльозою” (мається на
увазі сльоза народна у день смерті Сталіна – ред.) хочуть “прикритись
ті, які сиділи в трибуналах, трійках і прирікали невинних людей на
кари”... З ним перекликається В.Добровольський, який у своїй повісті
говорить про те, що “ми самі вигадали Сталіна”, пішовши на компроміс
з марксизмом. А П.Загребельний пішов ще далі і, роблячи висновок про
часи культу Сталіна, підкреслює, що “в цей час людина звикла ховати
свою бездіяльність за словом “ми”, що в цей час “особи не було”, а
“вона поглиналася отим невизначеним “ми”.
Правильно в довідці вказується на ідеологічні помилки таких творів
як мемуари Ю.Смолича “Розповідь про неспокій”, вірш А.Черевченка
“Оловянный солдатик”, “Горецвіт” Ан. Мартинова і повість “Добровій”
Б.Гончаренка”1.
Як бачимо,
над творчістю
українських письменників був
встановлений жорсткий владний контроль.
1964 року органи цензури республіки перейшли до складу
Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі.
Восени з’явилися директиви ЦК КПРС і ЦК КПУ, які стосувалися
впорядкування видавничої справи і підвищення ролі видавництв у
господарському і культурному будівництві.
У липні 1964 р. Рада Міністрів СРСР прийняла постанову № 604
“Про заходи по поліпшенню видавничої діяльності і усуненню недоліків
у книжковій торгівлі”, один з пунктів якої вимагав, щоб випуск книг і
брошур, за винятком видань науково-технічної інформації,
здійснювався тільки через книжкові видавництва2.
Величезне значення в роботі цензорських інститутів протягом
даного періоду приділялося контролю за наповненням періодичних
матеріалів, свідченням чому може бути службова записка від 24 березня
1
2

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 5901, арк. 105-106.
Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 109.
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секретаря ЦК КПУ А.Скаби на ім’я П.Шелеста з приводу публікації 14
березня в газеті “Радянська Україна” вірша “Дума канадського
українця”, надісланого з Торонто автором П.Собків. Відносно даного
факту повідомлялося, що:
“Не маючи жодних відомостей про автора і не вивчивши ретельно
форми твору, редакція поспішила вмістити його на сторінках газети і,
таким чином, розповсюдила політично шкідливий, націоналістичний
твір.
Справа в тому, що у вірші, де на перший погляд, немає ворожих
ідейних поглядів, у замаскованій формі міститься заклик до боротьби з
москалями, ляхами та євреями. З перших літер кожного рядка оригіналу
складається фраза: “На москалів, ляхів і юд точіть ножі і там і тут”. Але,
при редагуванні вірша в редакції, в нього були внесені поправки,
внаслідок чого слова “точіть ножі” випали з тексту”1.
Оскільки цей випадок розцінювався як наслідок “безтурботного і
легковажного ставлення” працівників редакції до своїх обов’язків,
посадовець пропонував дане питання розглянути на засіданні Президії
ЦК КПУ.
У ІІ половині 60-х років органами цензури також було прийнято
декілька директив, котрими обумовлювався порядок випуску
періодичних видань. Відтепер виготовлення журнальної продукції
регламентувалося постановою ЦК КПРС від 29 січня 1966 р. “Про
оплату праці працівників, редакцій, журналів”, згідно з якою
започаткування нових журналів, збільшення їх обсягу, зміна
періодичності, реорганізація і ліквідація здійснювалися ЦК КПРС. ЦК
компартій союзних республік, крайкомам і обкомам КПРС дозволялося
відкривати видання так званих “Блокнотів агітатора”, враховуючи
вимогу їх подальшої рентабельності. Відповідно, випуск дисидентської
продукції підпав під категорію незаконного, зважаючи на порушення
задекларованого порядку випуску журналів2.
У вересні 1966 р. Головліт УРСР знову повернувся під керівництво
Ради Міністрів і став називатися Головним управлінням по охороні
державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР. Того ж року ЦК
КПУ наказав міністерствам, відомствам та організаціям республіки,
Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР різко скоротити випуск
літератури поза видавництвами. Постанова ЦК КПУ визначала, що
міністерства, відомства та організації могли самостійно видавати лише
внутрівідомчі й міжвідомчі матеріали.
Право випуску окремих видів друкованої продукції поза
видавництвами за дозволом комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР
надавалося також окремим науково-дослідним інститутам, головним
вищим навчальним закладам, деяким організаціям і установам науковотехнічних товариств. Зауважимо, що на момент появи постанови в
республіці діяло понад 650 організацій, які випускали твори друку поза
1
2

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 6001, арк. 34.
Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 110.
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видавництвами. Тільки в 1965 р. вони видали 4,7 тис. назв творів
загальним обсягом близько 11 тис. друкованих аркушів, накладом
майже 4,6 млн. примірників1.
Величезна увага з боку органів цензури приділялася також контролю
за бібліотечною й книготорговельною сферами.
Зі звіту про діяльність 4 відділу Головного управління по охороні
державних таємниць в пресі при Раді Міністрів УРСР за 1967 рік
дізнаємось про стан контролю книжкових фондів, а саме:∗
“В связи с изданием Главлитом СССР приказа № 8-дсп от 18 августа
1967 года проверялось выполнение его библиотеками и книготорговой
сетью. С этой целью проверено 19 библиотек и 10 книжных магазинов.
В результате контроля только в 1 библиотеке (Киевский научноисследовательский институт педагогики) обнаружена подлежащая
исключению книга Некрича А.М. «1941. 22 июня».
В г. Киеве имеется 2 магазина, которые продают букинистические
книги. В одном из них (магазин “Сяйво”) при проверке было
обнаружено 2 книги, подлежащие исключению.
В Киеве функционирует 12 спецфондов. При проверке только в
одном из них (спецфонд Института истории АН УССР) выявлено
отступление от требований Инструкции о порядке выписки, хранения и
использования литературы капиталистических стран. В этом спецфонде
была обнаружена одна иностранная книга, со знаком «угольник».
Нарушений Инструкций в других библиотеках не обнаружено”2.
Необхідно відзначити, що одним з головних напрямів
функціонування цензорських установ залишався контроль за
збереженням державної таємниці в пресі. Оскільки основним керівним
документом Головліту вважався “Перелік відомостей, заборонених до
опублікування у відкритій пресі”, відомство ретельно слідкувало за
дотриманням усіх його вимог.
1968 року начальник Головліту УРСР М.Поздняков у рапорті до ЦК
КПУ “Інформація по питаннях діяльності органів цензури України”
повідомляв, що у відкриту пресу стало проникати менше заборонених
відомостей. Так, якщо в 1966 році було допущено 18 помилок, то в 1967
році – лише 7. Вказувалося, що 21 обласне управління з 24, що є в
республіці, не допустило жодного порушення обмежень “Переліку”.
Проте вказувалося, що заборонені відомості потрапляли часом до
матеріалів районних і багатотиражних газет, звільнених від
попереднього контролю цензури, внаслідок чого у 1967 р. мали місце
випадки розголошень 40 заборонених відомостей3.
Наприкінці 60-х років контроль цензури за ідейно-політичним
змістом друкованої продукції значно посилився. Так, у названому вище
документі констатувалося, що в результаті зауважень партійних органів
1

ЦДАВО України, ф. 4605, оп. 1, спр. 113, арк. 2.
Документ цитується мовою оригіналу.
ЦДАВО України, ф. 4605. оп. 1, спр.115, арк. 90.
3
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 25, спр. 17, арк. 69.
∗
2

327

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

деякі художніх твори не були видані, або перероблялися видавництвами
з наступних причин:
“Книга “Гранослов” Д.Павличко (вид-во “Рад. письменник”). Із
збірки вилучено 6 віршів.
Оповідання П.Угляренко “Постріл на світанку” (вид-во “Рад.
письменник”).
З об’єктивістських позицій змальовується життя і стосунки бандитівбандерівців. Відсутні будь-які узагальнення соціального класового
значення.
У журналі “Жовтень” не дозволено друкувати ряд художніх творів з
ідейно-політичних мотивів.
“Буковина” путівник (Вид-во “Карпати”).
На форзаці зображена карта-схема Чернівецької області, на якій
кордон СРСР і Румунії показано так, що значна територія Радянського
Союзу залишається за лінією кордону Румунії. Випуск у світ книги не
дозволено.
Книга “Герострати і каїни”. І.Гришин-Грищук (вид-во “Карпати”).
Книга рясніє політичними помилками і перекрученнями історичних
подій і фактів. Описується життя націоналістів.
Книга “Земле моя”. Я.Майстренка (Вид-во “Рад. письменник”).
Колгоспне життя в період 30-х рр. показано однобічно і лише в
негативному плані. Багато уваги приділяється описуванню репресій.
Книга до друку не дозволена»1.
Нищівної критики протягом 1968-1969 р. зазнав також роман
О.Гончара “Cобор”, на який були опубліковані негативні рецензії в
газетах “Зоря” (Дніпропетровська область) і “Житомирський
комсомолець”. Як бачимо із стенограми березневого 1968 року пленуму
ЦК КПУ, присвяченого поліпшенню ідейно-політичної роботи
партійних організацій України, перший секретар Дніпропетровського
обкому КПУ О.Ватченко назвав згаданий твір “допомогою буржуазній
пропаганді”, охарактеризувавши його наступним чином:
“Зміст роману направлений проти людей праці, тих простих
радянських людей, які за 50 героїчних років під мудрим керівництвом
Комуністичної партії забезпечили небачений зріст економіки, науки,
культури і літератури. Можна прямо сказати, що письменник Гончар та
ще й, до речі, перший секретар Спілки письменників Радянської
України не знає, він відірвався від життя сучасного робітничого класу і
колгоспного селянства, не розуміє тих нових процесів, які відбуваються
в радянському суспільстві, якщо він дозволяє собі так перекручено, я б
сказав, наклепницьки, показувати духовні риси наших чудових
радянських трудівників.
Проте деякі літературні критики об’являють роман якби підсумком
розвитку української радянської літератури. На мою думку, це дуже
помилковий і шкідливий висновок. Але, товариші, на превеликий жаль,
на сторінках деяких республіканських і обласних газет цей роман
1

Там само, арк. 70.
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видається як зразок твору про нашу сучасність, як подарунок 50-річчю
Великого Жовтня. Такий висновок був зроблений в газеті “Радянська
Україна” від 17 листопада минулого року.
Новий роман письменника, та ще, до речі сказати, члена КПРС,
Гончара являє собою не лише ідейно порочний, а вредний і пасквільний
твір. Мені здається, що тільки з такої оцінки треба виходити в нашій
політичній і виховній роботі з людьми»1.
На противагу цій брутальній кампанії по цькуванню твору виступив
відомий український правозахисник і літературний критик Є.Сверстюк.
У своєму есе “Собор у риштованні”, що побачив світ завдяки
самвидаву, він рішучо висловився з приводу негативної ролі політичних
державних діячів у процесі піднесення штучних цінностей шляхом
нехтування культурно-історичним надбанням українського народу2.
На фоні поступового відходу влади від демократичних реформ,
подібні виступи, що не співпадали з офіційним ідеологічним
контекстом, рішуче подавлялися. Тільки за написання “Листа творчої
молоді Дніпропетровська” та збір 300 підписів на підтримку роману
О.Гончара, його ініціатори І.Сокульський, М.Кульчинський, В.Савченко
потрапили до таборів суворого режиму3.
Згортання прогресивних завоювань супроводжувалося розширенням
обсягів робіт органів цензури. Навесні 1969 р. начальник Головліту
УРСР М.Поздняков інформував секретаря ЦК КПУ Ф.Овчаренка про
результати наступного контролю за минулий рік, загальний обсяг якого
склав понад 266800 друкованих аркушів і 1247520 назв друкованої
продукції.
Цензори переглянули також твори друку і рукописи 64569
бандеролей і посилок, відправлених за кордон.
Відслідковувалася література, що надходила із зарубіжних країн
(Австралії, Англії, Аргентини, Бразилії, Італії, Канади, США, ФРН,
Франції тощо). Основним завданням співробітників Головліту було
виявлення матеріалів антирадянського характеру, переважна кількість
яких надсилалася на адресу вищих учбових закладів, редакцій газет і
журналів, а також окремих громадян. За свідченням дописувача,
протягом року надійшло 1722 назви періодичних і неперіодичних
видань тиражем 51749 екземплярів. Усі ідеологічно-шкідливі видання
негайно вилучалися4.
6 травня заступник начальника Головліту УРСР Ф.Шапочка підписав
наказ до начальників обласних управлінь про організацію глибокої
перевірки бібліотек, що отримують іноземні видання за валюту. На
допомогу перевіряючим були розроблені спеціальні питальники. Так, з

1

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 1, спр. 2058, арк. 86-87.
Сверстюк Є. Собор у риштованні. – Париж, Балтимор, 1970. – С. 58.
Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України
60 – 80-і рр. ХХ ст.: Зб. док. та матеріалів / Упоряд.: П. Тронько та ін.; Наук. ред. І. Дзюба.
– К.: Рідний край, 1999. – С. 10-11.
4
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 25, спр. 181, арк. 12-13.
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метою вивчення та використання зарубіжної літератури пропонувався
наступний перелік питань:
1) На яку суму передплачена література з капіталістичних країн на
68 і 69 роки.
2) Які конкретно періодичні видання передплачені, з яких країн, їх
тематичне спрямування і вартість передплати кожного.
3) Аналогічні відомості по книгах.
4) Як здійснюється передплата іноземних видань. Чи залучаються
спеціалісти та бібліотечні ради до обговорення питання про передплату
конкретних видань. Наскільки враховуються реальні потреби установи
чи закладу при передплаті того чи іншого видання, прохання і
пропозиції спеціалістів.
5) Хто конкретно відповідає за передплату, одержання, перегляд,
зберігання і видачу іноземних видань. Яким документом це
передбачено.
6) Своєчасність обліку одержуваної літератури.
7) Тривалість бібліографічної обробки видань (час з моменту
одержання до моменту видачі читачам).
8) Чи знають іноземні мови бібліотекарі та інші особи, які
займаються передплатою та розповсюдженням іноземної літератури.
9) Форми ознайомлення читачів з новими надходженнями.
Організація виставок та ін.
10) Скільки перекладачів працює в установі.
11) Чи робляться анотації, переклади змісту періодичних видань,
окремих статей. Скільки зроблено таких анотацій, перекладів у 68 і 69
роках, їх обсяг. Хто з ними ознайомлений.
12) Чи ведеться картотека статей, вміщених в іноземних журналах.
13) Чи є каталог іноземних книг.
14) Загальна кількість працівників закладу, який одержує зарубіжні
видання.
15) Скільки читачів користуються виданнями, одержуваними за
валюту (періодичними і книгами).
16) Скільки разів в 68 і окремо в 69 році видавалось кожне видання,
одержане за валюту.
17) Кількість журналів і окремо книг, виданих на абонемент згідно з
картотекою на день перевірки.
18) Чи є видання, якими ніхто не користувався в 68 році, і чи
передплачені вони на 69 рік. Їх назва, місце видання. Тематичне
спрямування. Вартість.
19) Як працює відділ або сектор іноземної літератури, якщо такий є.
20) Хто і коли перевіряв бібліотеку з питань використання іноземної
літератури. Які при цьому були зауваження.
21) Які передбачені заходи, спрямовані на поліпшення використання
іноземної літератури1.

1

ЦДАВО України, ф. 4605, оп. 1, спр. 126, арк. 10.
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Окремо передбачалося з’ясувати стан виконання інструкції про
порядок
передплати,
зберігання
та
використання
видань
капіталістичних країн за такими пунктами:
1) Наявність у бібліотеці інструкції.
2) Хто з нею ознайомлений.
3) Чи є в бібліотеці “Список періодичних науково-технічних видань
капіталістичних країн”.
4) Чи виконується порядок видачі і зберігання іноземної літератури,
обмеженої для загального користування.
5) Чи відображена в читацькому каталозі література із знаком
“шестигранник”.
6) Як пересилається література із знаком “шестигранник” в інші
бібліотеки.
7) Чи немає в загальному фонді бібліотеки видань із знаком
“шестигранник”.
8) Чи немає в бібліотеці видань з капіталістичних країн, що
надійшли до фондів, минаючи контроль1.
Узагальнені матеріали перевірки наказувалося надіслати Головному
управлінню до 10 червня.
Таким чином, за результатами дослідження можна зробити
наступні висновки. Відхід від реформ і наступ консерваторів цілком
негативно відбилися на духовній сфері життя українського народу.
Запровадження контролю за сферою культури, встановленого 1962
року, призвело до усунення від творчої діяльності ряду
“шістдесятників” у 1968-1969 р., що надовго призупинило процес
лібералізації суспільства. Значна роль у цьому належала органам
цензури, що мали контролювати всю друковану продукцію на предмет її
відповідності існуючим ідеологічним засадам.
Використані партійні, цензурні й відомчі джерела загалом дають
змогу розкрити обрану тему, оскільки віддзеркалюють роботу
контролюючих установ республіки по нагляду за бібліотечними
фондами, книжковою торгівлею, ввозом літератури з-за кордону,
збереженням державних таємниць у пресі в 60-х роках ХХ століття.

1

Там само, арк. 11.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Кононенко Т.П. (Київ)
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті досліджуються філософські погляди Григорія Сковороди
в контексті українознавства. Автор переконаний, що саме
Г. Сковорода стає одним з виразників нетлінного духу приятеля
мудрості, шукача вічності і людини істинної натури.
Г.С. Сковорода – постать, чия людська істотність відлунює у
розмислах інтелектуальних наступників практично всіх історичних
епох. Відзначив символічно, згідно з камерним звучанням його заповіту
– «Мір ловіл меня, но не поймал»1. Офіційна світськість не спромоглася
вловити історичну екзистенцію пам'яті про нього у тенетах необхідних
«заходів», бенкетів на «вшанування», засідань на «відзначення». І
прикро, однак, і сродно духу мислителя. Якого Г.Сковороду ми хочемо
узнавати та знати? Яку натуру його воліємо вшановувати? Пепельну? –
«Все бо єсть пепел, кроме вечності»2. Чи нам ще треба віднайти ті
форми, якими цей світ може вшановувати відроджену мислителем у
самому собі справжню людину: «Сердце наше, узнавшее себе, єсть вить
голуб... Куда летит? Во вечності»3.
У дослідженнях з історії античної літератури видатний знавець мов
та давньої філософії Михайло Соневицький4 у власному перекладі
українською поняття «філософ» прекрасно відтінив настанови певного
роду життєвих спрямувань людини – бути філософом. Відтінив так, як
це міг би зробити нащадок лише певної людності, української, оскільки
1

Сковорода Г. Твори у 2-х т. – К., 1961. – Т. 2. – С. 531.
Там само. – Т. 1. – С. 84.
Там само. – С. 83-84.
4
Соневицький М. Історія грецької літератури. – Рим, 1970. – Т. 1: Рання доба.
2
3
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саме таке сприйняття філософії ми генетично будемо зустрічати в
царині історії українського терену: від перших розмислів діячів
Київської Русі до інтелектуальних знахідок, розсіяних у сучасному світі
українців. М.Соневицький зазначає, що за визначенням Пітагора чи
пітагорійців, які перші означили це поняття, філософія – це «любов до
мудрості», «любомудріє»1; філософ – «приятель мудрості» (не
«мудрець», бо мудрість має тільки божество). Завданням філософії є
приятелювання з мудрістю, а завдання філософа – зосередженими
силами власної тлінної тілесності шукати у буттєвих мандрах цієї
мудрості. Саме тому питання про філософійність Г.Сковороди не постає
проблемою. Безперечно інше: саме Г.Сковорода стає одним із
виразників нетлінного духу приятеля мудрості, шукача вічності і
людини істинної натури. Над мудрістю неможливо владарювати, з нею
можливо приятелювати, любити, зріднюватись. А це вже істотне
завдання людини – у трудах повсякденності бути гідним свободи та
вольності, не спокуситися оманами світськості, оманами тлінної
зверхності.
Український світ вшановує народження Філософа, людини
українського терену. І вже цим Г.Сковорода залишається українцем. Він
зроджений з праху землі, якій Бог надав саме такої долі, а не іншої.
Його думки та помисли зображуються у формах, притаманних людям
лише певного світовідчуття та мислення. Через це осердя філософ торує
шлях до приятелювання з мудрістю одвічною, витоками буття. Цим
осердям стає серце людини. Зрощене в прабатьківському терені, це
серце стає провідником до суті буття: «А тое, что любезное // й
потребное, єсть єдино везде й всегда. Но сіє єдино все горстию своєю й
прах плоти твоея содержит»2.
Нам немає зараз потреби аналізувати творчість Г.Сковороди.
Типологізувати критику історичну та ідеологію сучасну. Хоча невпинне
бажання близьких російських сусідів приватизувати шляхом
банкрутства спадщину і пам'ять Філософа, розпочате ще з середини ХІХ
ст. у російській філософії, спалахнуло з новою силою зараз. Залишимо
ці суперечки про шляхи приватизації у дурному колі їх творців:
«Природность Сковороди ... сделала его родоначальником русской
философской мысли, духовним зачинателем й основоположником всех
крупньїх последующих умственных течений в русском обществе»3; та
інший зразок шани: «У нас сложился взгляд на Сковороду как на
первого самобытного й оригинального русского философа. Мне трудно
оспаривать это утверждение, так как собственно самой философии в
сочинениях Сковороды я нахожу количество предельно минимальное. А
те немногие напоминающие о философии мысли Сковороды, вокруг
которых бродят его фантазия й поученья, не возвышаются над уровнем

1
2
3

Там само. – С. 549.
Сковорода Г. Твори у 2-х томах. – К., 1961. – Т. 1. – С. 15.
Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь й учение. – М., 1912.
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общих мест й ходячих представлений о философии»1. А спирається
російський філософ початку ХХ ст. Шпет Г.Г. на твердження Іларіона
Чистовича, надане в «Истории С.-Петербургской Духовной Академии»
видання 1857 р., яке сміливо можна вважати ключовим для
усвідомлення дійсного ставлення російських інтелектуалістів до
культурних надбань України: «Задача й пределом зтой науки истории
философии точно определены й трудно уже, не подвергаясь опасности
показаться несвоевременным, ввести в нее философов вроде
Сковороди»2. І поготів!
Не знайдемо ми в цих історіях більшості з філософів українського
терену. Нефілософічно укладаються у «точно визначені межі науки
історії філософії», окрім Г.Сковороди, І.Котляревський, М.Гоголь,
Т.Шевченко, Леся Українка, І.Франко та ін. А можливо, це і є
промовистим
свідченням
існування
культурної
суверенності
українського психоетнічного терену. Між цими діячами духовної
справи існують такі містерійні взаємовпливи, які раз у раз світовидно
постають у хронологічно віддалених зразках творчості. Філософія,
найперше, не постає як відособлена від людини субстанція, котра
визначає наперед усі власні властивості та вимоги. Приятелювання з
мудрістю є настільки унікальним зразком, наскільки унікальною є
людина. Тому і шляхи пошуку мудрості завжди постають як унікальне
біографічне втілення. Саме Г.Сковорода виявив цей безумовний
провідник до мудрості – у мандрах по терену ми шукаємо осередки
прояву премудрості вічної. Лише у власному терені, з праху якого
зростає людина та її серце, вона спроможна сродно відгукнутися на
поклик мудрості. Вслухайтеся в себе, бачте себе, пізнавайте себе – через
людину заговорить істина творця.
Питання формування історичності філософії українського терену не
є пересічним. Відповідь на це питання дає нам впевненість у життєвій
стійкості етносу, його спорідненості у всіх історичних видозмінах.
Теоретична парадигма українського терену, запропонована відомим
вченим Валерієм Сніжком, співробітником НДІУ3, інтегрована у сув'язь
з теоретичними набутками П.Кононенка, В.Барана, В.Горського,
С.Наливайка, іншими вченими в галузі українознавства, – стає
винятково евристичною щодо досліджень у середовищі екзистенції
терену – філософії.
Коли ми запитуємо про субстанцію поставання життя та мудрості, то
споріднена нам відповідь може бути одна – український терен, який
постає життєдайним прахом пам'яті всієї людності цього терену. Прах
не є філософічне ніщо, не є умоглядна потенційність, не є суто
фізичною природою чи мисленням, не є містичним надсущим. Перелік
парадигм розповсюджених європейських учень можна продовжити.
1
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Русская философия. Очерки
истории. А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, З.Л.Радлов, Г.Г.Шпет. – Урал. ун-т, 1991. – С. 292.
2
Там само. – С. 293.
3
Сніжко В. Нариси з психоетнічної екології України. – К., 2001.
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Відповідно, мудрість постає не лише думкою чи книгами-текстами.
Історія філософії не в послідовності думок чи переказів, не в історії
текстів. Це лише складники дійсної основи поставання життя – терену
народу. Індивідуалізація життя терену як життя людини зосереджує в
ній передумови до сходження до дійсного начала всіх теренів, істини як
мудрості, вічності як Творця. Осередки мудрості, божі прояви
розпорошені по життєдайному праху терену. Тому людина прямує у
своєму житті від осередку до осередку, від дому мудрості до дому
мудрості, відшукуючи сродні власній долі обителі затишку та
приятелювання з мудрістю.
Мандрованість Г.Сковороди найменш є проявом світської чи
сектантської оригінальності1. Ліпше – це органічний стан слідування
шляхом істини. Це шлях до розкриття в собі дійсної людини:
«Множественность вносит различіе, а сіє предполагает неравенство й
несовершенство; свободная воля предполагает выбор; // сей же
нравственную способность, могущую познать добро, истину,
совершенство, любить оное й искать предпочтительно. Отсюда
происходит подвиг искания, й подвижник истины называется мудрый, а
дело его – добродетель»2; «...философія, или любомудріе, устремляет
весь круг дел своих на тот конец, чтоб дать жизнь духу нашему,
благородство сердцу, свьетлость мью лям, яко главь всего. Когда дух в
человькь весел, мысли спокойны, сердце мирно, то все свьтло,
щастливо, блаженно. Сіє єсть философія»3. Яким є та буде цей шлях
любомудрія засвідчить лише вичерпання долі.
Терен народу – це інтегративна сполука. Сродність справи людини
може стосуватися будь-якого прояву цієї сполуки. А ті ж, хто сродно
потрапляє до тих самих вічних осередків мудрості, виявляє здобутки
приятелювання, подібні до тих, які були виявлені неймовірно далекими
попередниками. Проте належати всі мають до однієї людності. Тоді ж
питання спорідненості та історичності терену не перейдуть до площини
ідейних чи літературних впливів, знання чи незнання певних джерел,
визначення провідного чи похідного значення філософем як
умоглядного змісту. Не всі зроджені в одному терені люди можуть
особисто знати один одного чи бути знайомими з творчою спадщиною
попередників. Проте певні суголосні мотиви будуть завжди
супроводжувати осягнення істини.
Наголосимо лише на одному такому співпаданні, яке практично не
відзначене дослідниками творчості Г.Сковороди. Це не дивно, оскільки
творчість діячів думки, мотиви яких стануть предметом розмислу,
ніколи не розглядалася на єдиній спорідненій основі українського
терену.

1
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Русская философия. Очерки
истории, А.И.Введенский, А.Ф.Лосев, З.Л.Радлов, Г.Г.Шпет. – Урал, ун-т., 1991. – С. 292.
2
Сковорода Г. Твори у 2-х томах. – К., 1961. – Т. 2. – С. 488.
3
Там само. – С. 521.
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Пошуки дійсної, істинної людини Г.Сковорода лише розпочинає з
поставання людини з праху, попелу, землі, тліну мінливого і марного.
Постає людина, яка має тіло, серце, дух, однак це лише «болван»
істинної людини, передумова – це видима натура. Саме тому сходження
до дійсної людини розпочинається зі звернення «Узнай себе»: «Нынь
мой Наркісс преобразится во истое, не пустое сонце»1. І аж третім
щаблем постає заклик – «Знай себе»: Итак, познать себе самого, // й
сьюкать себе самого, й найти человека – все сіє одно значит»2. Навіть
мовно Г.Сковорода відтінює існуючу послідовність. Якщо відповідно
перекласти це висловлювання, воно набуде виразу: «пізнати собі
самого, відшукати собі самого, знайти людину». Це принципово
відмінне від застосовуваного висловлювання – «пізнати самого себе».
Адже у словах Г.Сковороди вже наявна видима, позірна людина, яка
мусить спочатку себе «узнати», а вже потім – «відшукати собі самого».
Це справа філософії. І саме на неї покладене завдання, як уже
зазначалося, «дать жизнь духу нашему». Тобто видима людина, людина
світу – це людина з ще не живою душею, її все єство ще сповнене тліну,
попелу та землі, а отже, тварних жадань, темних потягів та зла.
М.Гоголь, народження якого небесними силами Миколаївської
церкви в Диканьці, близького до сковородинського терену, сповнене
символізму не менш потужного ніж життя Г.Сковороди, розгорнув цілу
філософію, аналітику недолюдей, починаючи від позірності героїв
Диканьських вечорів, і, закінчив соціологією, суспільствознавством
мертвих душ. Все суспільство їхнє. Це не метафізично існуючі душі, це
реальні, світські люди з мертвими душами, які, щонайменше, не
«взнали», не «впізнали» себе. І асоціацією – цей неймовірно жахливий
сюжет бачення Вієм людини. Добра воля та зла воля за Г.Сковородою.
Не пізнав собі самого, не побачив у собі людину, рівну Творцеві, пізнає
тебе інша сила, сила Вія.
Уже давно викликає проблематичність слова, яке застосував
наступний філософ українського, і практично однорідного згаданим,
терену Т.Шевченко – «ненарожденні» земляки мої. Часом у виданнях, у
вже згаданій звичній інерції, це слово, зміною лише порядку букв та
незначною втратою, передається як «ненароджені». Навряд чи мудрий
Кобзар звертався б зі своїм посланням до ще невинних у гріху
ненароджених земляків. Та й як можна назвати земляками тих, хто ще
не народився.
А присутня в посланії невирішувана, але така сродна Україні
проблема мінливого, нетривкого людського терену та устремління до
вічної, пробудженої, рівної Богові людської натури, «Ненарожденні» –
живі з мертвою душею, ті, які втратили власну землю, прах, і через
нього, через серце шлях до вічності та мудрості. Що у Т.Шевченка?
«Тілько я, мов окаянний 1 день і ніч плачу На розпуттях велелюдних, І
ніхто не бачить, / не бачить, і не знає - Оглухли, не чують; Кайданами
1
2

Наркісс // Сковорода Г. Твори у 2-х т. – К., 1961. – Т. 1. – С. 27-29.
Там само. – С. 31-32.
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міняються, Правдою торгують. / Господа зневажають, – Людей
запрягають В тяжкі ярма. Орють лихо, Лихом засівають, А що вродить?
побачите, Які будуть жнива! Схаменіться, недолюди, Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий, На свою країну,..»; «Схаменіться! будьте
люди, Бо лихо вам буде... Умийтеся! Образ Божий Багном не скверніте ...
Бо невчене око Загляне їм в саму душу Глибоко! глибоко!»1.
Чи є випадковими ці споріднення? Найліпше ці взаємини означені у
прекрасній книзі харківського дослідника Леоніда Ушкалова
«Українське барокове мислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду»2:
«...чільне місце барокової традиції в новітній українській культурі,
либонь, найліпше може засвідчити творчість Тараса Шевченка, якого
називають іноді «духовним учнем Сковороди» (Русов Ю.)». Чи
вичерпується цими постатями духовне нуртування українського терену?
Ще один приклад.
То чи є терен виключно суголоссям тлінності і багном світським? Як
і людина, він має натуру вічну та видиму. Проте Г.Сковорода не писав
про український терен. Чи може поезія терену щось передала? У
неперевершеному за силою виразу творі «Да лобжет мя от лобзаній уст
своих!» Г.Сковорода подає обопільний шлях шукання Христа та
людини як Бога. У головах постає перепона «здь», «здесь», «тут», «в
цьому місці»: «О беззаконнеє «здь»! Чего ты наделало? Отвело ты нас
от живого человека», «Зачем вы тут ищете человька? Ньсть здь!
Воста!» «Скажи ж, умилосердись, где он?» «Ньт его в царстве сих
мертвец: он всегда жив; там его ищите, Й нынь что здь есте?» Пасха!»;
«Развь думаєш, что твоя толко земля одна, а друга в ней бьіть не может?
Так оставайся ж здесь при твоей, кушай ея, если мниш, что у господа
ньт своей ни земли, ни плоти, ни крови, ни костей, ниче-го... Не
усльїшиш блаженньйшаго гласа: «Се ныне кость от костей моих...»;
«Слушай ухом другьім о другой плоти. Сльїшиш ли: «Й прцвьете плоть
моя»? Слышиш ли о другых костях: «Возрадуются кости смиренныя»?...
Слушай Исаіи: «Й кости твоя прозябнут, яко трава, й разботьют, й
наследят роды родов»; «Видиш, не ть се кости, что розсьіпаются при
адь: они пред лицем божіим суть, й се-то єсть тамо!...»3
І вже не суголоссям, а голосінням Скорбної Матері, симфоніст
істоти Г.Сковороди П.Тичина у ХХ ст. відтворив провину українського
видимого терєну перед втраченим боголюдським єством, провину
панування «здь» над «тамо», мертвих душ над душами пробудженими:
«Проходила по полю, В могилах поле мріє – Назустріч вітер віє –
Христос Воскрес, Маріє! Христос воскрес? – не чула. Не відаю, не знаю.
Не буть ніколи раю У цім кривавім краю. Христос воскрес, Маріє! Ми –
квіти звіробою, Із крові тут юрбою Зросли на полі бою... Проходила по
1
Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в
Украйні моє дружнєє посланіє // Тарас Шевченко. Кобзар. – К., 1993. – С. 246-249.
2
Ушкалов Л. Українське барокове мислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду. –
К., 2001. – С. 208.
3
Сковорода Г. Твори у 2-х т. – К., 1961. – Т. 1. – С. 10-12.
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полю... – І цій країні вмерти? – Де Він родився вдруге, – Яку любив до
смерти?» (П.Тичина. Скорбна мати. Пам'яті моєї матері).
Що ж був для Г.Сковороди український терен? Учень і близький
товариш Філософа М.Ковалінський так передає ставлення до України:
«Он обьїкновенно // называл Малороссію матерью потому, что родился
там, а Украйну теткою по жительству его в оной й по любви к ней»1. До
кого і як звертався Філософ, приятель мудрості українського терену?
«Как он писал для своей стороны, то й употреблял иногда
малороссійскія нарьчія й правописание, употребляемое в произношеніи
малороссійском: он любил всегда природний язык свой й редко
принуждал себя изьясняться на иностранном; еллинскій предпочитал
всьм иностранным»2.
Як відійшов з життя у вічність духовний учитель Т.Шевченка?
«Перед кончиною завещал предать его погребенію на возвьішенном
месте близ рощи й гумна й следующую зделанную им себе надпись
написать: // Мір ловил меня, но не поймал»3.

1
Ковалинский М.И. Жизнь Григория Сковороды // Сковорода Г. Твори у 2-х т. – К.,
1961. – Т. 2. – С. 511.
2
Там само. – С. 535.
3
Там само. – С. 531.
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УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ

Добробог Л.М. (Дніпропетровськ)
ДО ПРОБЛЕМ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЧОРНОБИЛЬЦІВ
В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
(за матеріалами УМВС України
в Дніпропетровській області)
У статті досліджуються проблеми соціального захисту
чорнобильців в громадянському суспільстві. Автор переконаний, що
найголовнішою характеристикою громадянського суспільства є
соціальний захист його громадян.
Найголовнішою характеристикою громадянського суспільства є
соціальний захист її громадян.
Соціальний захист – це система гарантій і реалізації прав громадян
на працю і допомогу на час безробіття; розмірів основних соціальних
гарантій за умов зростання цін на споживчі товари і послуги; надання
державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки
малозабезпеченим громадянам і сім’ям, які виховують дітей;
матеріальне забезпечення при досягненні пенсійного віку, тимчасової
або постійної втрати працездатності, втрати годувальника. У чинному
законодавстві є певні особливості соціального захисту окремих
категорій громадян: військовослужбовців, інвалідів, державних
службовців, ветеранів війни і праці, потерпілих від аварії на
Чорнобильській АЕС тощо.
Одним із основних загальноправових принципів, визнаних
міжнародною спільнотою, є принцип всезагальності прав людини.
Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про
економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Європейська
соціальна хартія (1961 р.) та інші міжнародні правові акти визначають
універсальний набір основних прав і свобод, покликаних забезпечити
нормальну життєдіяльність індивіда.
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Ст. 2 Загальної декларації прав людини проголошує, що кожна
людина повинна мати всі права і свободи незалежно від раси, кольору
шкіри, статті, мови, релігії, політичних та інших переконань,
національного чи соціального походження, майнового, станового або
іншого становища1. Положення цієї Декларації є підґрунтям для
визначення реалізації, охорони та захисту основних прав людини. Право
на соціальне забезпечення входить до системи найголовніших прав
людини (ст. 22 Загальної декларації прав людини), а, значить, є
всезагальним. На підставі міжнародних норм соціальне забезпечення
надається кожній людині, яка його потребує, тобто якщо вона не має
засобів для існування та не може їх отримати з об’єктивних причин.
Принцип всезагальності права людини знайшов своє закріплення у
національному законодавстві про соціальне забезпечення. Конституцією
України (ст. 46) визначено основний механізм реалізації прав людини і
права на соціальне забезпечення, зокрема: встановлено рівну
можливість отримати певний вид соціального забезпечення у випадку
настання вказаних у законі юридичних фактів незалежно від статі, раси,
національності, мови, походження, майнового та службового стану,
місця проживання, відношення до релігії, переконань.
Проблеми соціального захисту населення досліджувались як
вітчизняними, так і російськими фахівцями2.
Мета статті дослідити, як реалізуються пільги, переваги та гарантії,
передбачені українським законодавством для окремої групи –
чорнобильців, зокрема, для співробітників органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
Актуальність теми не викликає сумніву, оскільки на сьогодні
найголовніше подбати про долю тих, хто постраждав від
Чорнобильської катастрофи. Серед 23, 3 тисяч працівників ОВС, які
брали участь у ліквідації її наслідків (серед них близько 900
співробітників Дніпропетровщини)3, майже 6 тис. уже на пенсії
переважно через хворобу, понад 3 тис. – інваліди. Ще 7 тис. мають
причинний зв’язок захворювання з перебуванням у зоні аварії.
Летальність серед ліквідаторів у 2 рази перевищує такий показник серед
атестованих осіб, які не працювали в зоні.
Слід зазначити, що за роки незалежності в найкоротші строки була в
основному сформована законодавча та інша нормативна база
безпечного використання ядерної енергетики, заповнені прогалини в
правових актах колишнього СРСР. Розроблялися ці документи і з
1
Права людини. Міжнародні договори України: декларації, документи. – К.: Наук.
думка, 1992.
2
Тучкова З.Г., Захарова Л.М. Право социального обеспечения. – М., 2001;
Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине. – Харьков; Одесса, 2000;
Манчульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. – М., 2000;
Андрейцев В.А. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібник. – К.: Знання –
Прес, 2002.
3
Поточний архів Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України,
перший відділ, спр. 17, т. 3.
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участю фахівців МВС, з урахуванням чорнобильського досвіду. Нові
закони містили приписи і для органів внутрішніх справ, зокрема, по
охороні громадського порядку. Серед перших актів наказ „Про
підвищення готовності сил МВС до дій у надзвичайних ситуаціях”. З
ініціативи і за безпосередньої участі МВС розроблялися Закони
України: „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”, прийнятий 28 лютого 1991 р. та
неодноразові поетапні зміни і додатки до нього; десятки постанов і
розпоряджень Кабінету Міністрів України, у тому числі: „Про
компенсацію особам, постраждалих унаслідок Чорнобильської
катастрофи”. Законом визначено основні Положення щодо реалізації
Конституційного права громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та розв’язання проблем медичного й
соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного
забруднення території. Державна політика в галузі соціального захисту
потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов
проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:
пріоритет життя та здоров’я людей, потерпілих від Чорнобильської
катастрофи; соціальний захист людей, повне відшкодування шкоди
особам, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
використання економічних методів поліпшення життя шляхом
проведення
політики
пільгового
оподаткування
громадян,
постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи; використання
економічних методів поліпшення життя шляхом проведення політики
пільгового оподаткування громадян та їх об’єднань; здійснення заходів
щодо професійної переорієнтації. За політикою нашої держави для
вирішення наведених вище проблем у законі „Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”, передбачено пільги та компенсації. Ми зупинимось на
аналізі стану реабілітації потерпілих унаслідок Чорнобильської
катастрофи та реалізації пільг щодо вступу поза конкурсом до
державних вищих закладів освіти.
Уже в перші післячорнобильські роки медики робили сумні
прогнози на майбутнє щодо здоров’я ліквідаторів. Вони базувалися на
наукових дослідженнях, об’єктивних даних стану здоров’я
чорнобильців та врахуванні перебігу й ускладнень захворювань,
викликаних радіацією.
Серед багатьох проблем Чорнобильської катастрофи реабілітація
потерпілих займає особливе місце у зв’язку з розповсюдженням серед
них соматичної патології, великою кількістю потерпілих та
безсумнівним переважанням серед них осіб працездатного віку.
Реабілітація потерпілих унаслідок цієї катастрофи вважається
державною проблемою та регламентується Законом України „Про
статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”, спеціальними постановами. Найбільш
пріоритетною програмою ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС є програма
комплексного медико-санітарного забезпечення, реабілітації та санації
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населення, яке постраждало від Чорнобильської катастрофи. Це
головний чинник соціального захисту населення, відновлення та
збереження стану здоров’я населення. Вже в 1986-1987 рр. на базі
другого терапевтичного відділення лікарні УВМС України в
Дніпропетровській області (селище Орловщина) було організовано
оздоровлення дітей дошкільного віку співробітників МВС УРСР, УВС
Київського облвиконкому разом з батьками. Так, у 1987 р. було
оздоровлено 76 дітей співробітників центрального апарату МВС
України.
На медичному обслуговуванні УМВС України у Дніпропетровській
області в 2001 р. перебувало 1 093 ліквідаторів та 29 евакуйованих із
зони радіоактивного забруднення.
Аналогічні показники по м. Дніпропетровську – на медичному
обслуговуванні перебували 512 ліквідаторів та 13 евакуйованих із зони
радіоактивного забруднення.
Слід відзначити, що стан здоров'я ліквідаторів із року в рік
погіршується, кожен другий із них має захворювання шлунковокишкового тракту, органів дихання та нервової системи. Вегетивносудинна дистонія та серцево-судинна патологія зустрічається у кожного
третього постраждалого. Збільшились онкологічні захворювання та
враження ендокринної системи. З 1987 р. загальна захворюваність серед
ліквідаторів збільшилась у 2,4 раза та склала у 2001 р. 2 851 випадків на
1 000 чоловік у Дніпропетровській області, в Україні 3 168 на 1 000 осіб.
За роки після аварії на Чорнобильській АЕС установлено причинний
зв’язок захворювань із роботами по ліквідації наслідків аварії, що
становить 32% від загального числа (по Україні 44,5%).
Відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
організується щорічне медичне обстеження постраждалих осіб
(диспансеризація), медико-генетичний моніторинг, створено спеціальні
центри для обстеження та лікування цих осіб, Національний реєстр
України (ст. 16) та ін. При ВОЗ УМВС України в Дніпропетровській
області з 1987 року функціонує „Реєстр МВС” обласного підрівня. На
кожного учасника ліквідації наслідків катастрофи повинна
заповнюватись реєстраційна карта, дозиметричний лист, кодировочні
талони за кожний наступний рік.
Крім того, за рахунок активної співпраці з місцевими органами
охорони здоров’я, науково-дослідними інститутами, клініками
Медичної Академії, ліквідатори оздоровлювались в умовах
спеціалізованих відділень міських лікарень, а також у відділенні для
„чорнобильського контингенту” обласної клінічної лікарні імені
Мечникова. Таким чином, відсоток оздоровлення на стаціонарі в 2001 р.
складав 41,7% (по Україні 42,3%). У відомчих санаторіях, будинках
відпочинку мали можливість пройти оздоровлення тільки 20,8 відсотків
від числа осіб, яким надано санітарно-курортне оздоровлення (по
Україні 17,08%).
342

Україна – природа, екологія

Окрім усього, відповідно до діючого законодавства, як уже
зазначалося вище, надаються певні пільги щодо вступу поза конкурсом
до державних вищих навчальних закладів освіти особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так, у 2002/2003
навч. році в Юридичній академії Міністерства внутрішніх справ (м.
Дніпропетровськ ) на двох факультетах навчалося 32 курсанти1.
Слід відзначити, що МВС не має можливості задовольнити всі
потреби ліквідаторів. Наприклад, на санаторно-курортне лікування
чорнобильців щорічно необхідно більше 215 мільйонів гривень, а
бюджетом на 2001 р. було передбачено лише 140 мільйонів2. Разом з
тим, як і в перші місяці і роки після Чорнобильської катастрофи, так і
сьогодні, і в майбутньому турбота про охорону здоров’я працівників
ОВС і пенсіонерів, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, має бути пріоритетним напрямом у роботі
Міністерства внутрішніх справ України.

1
Поточний архів відділу по роботі з персоналом. Папка „Вступ поза конкурсом до
державних вищих закладів. 2002/2003 навчальний рік”. Додаток 1, арк. 1.
2
Смирнов Ю. Проблеми управління діяльністю органів внутрішніх справ за
надзвичайних ситуацій // Науково-методологічні та управлінські засади діяльності органів
внутрішніх справ за умов надзвичайної ситуації (за наслідками та висновками
Чорнобильської катастрофи через 15 років). Матеріали наук.-практ. конференції 11-13
квітня 2001 року. – К., 2001. – С. 8.
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УКРАЇНА – ЕКОНОМІКА

Власюк І. М. (Житомир)
СЕЛЯНСЬКА КООПЕРАЦІЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД
ПРОВЕДЕННЯ СТОЛИПІНСЬКОЇ
АГРАРНОЇ РЕФОРМИ
(1906 – 1914 рр.)
У статті розглядається розвиток різних видів селянської кооперації
на Правобережній Україні в період проведення столипінської аграрної
реформи. Особливу увагу приділено діяльності збутових та споживчих
кооперативів. Показано впливи та взаємозв’язки між реформою та
розвитком кооперації у цьому регіоні.
У нинішніх, складних умовах реформування економічних відносин в
українському селі доцільно звернутися до історичного досвіду
селянської кооперації в Україні на початку ХХ ст., особливо в період
проведення столипінської аграрної реформи. Процеси, що відбуваються
сьогодні при формуванні нового землевласника, ринку землі
потребують ретельного вивчення подібних процесів у минулому, але з
урахуванням і розумінням відмінностей умов їх розвитку. Тому
дослідження нових аспектів даної проблеми стає необхідним у сучасній
історичній науці.
Проблеми розвитку селянської кооперації на початку ХХ ст. в
Україні, у т. ч. на Правобережжі, знайшли своє відображення у багатьох
наукових працях історіографії дореволюційного, радянського та
сучасного періодів. Так, на думку С. В. Бородаєвського, кооперація
черпала свої сили з негативних сторін капіталістичного ладу; на відміну
від соціалізму, який обмежував індивідуальну діяльність, кооперація
давала своїм членам значні межі свободи, визнавала приватну власність
на засоби виробництва продукції; автор досліджує виникнення і
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розвиток системи дрібного кредиту, різні види кооперації, їх розвиток в
Україні1. М. Л. Хейсін підкреслює, що до реформи Столипіна основною
перешкодою
для
розвитку
кооперації
була
відсутність
кредитоспроможності, середнього прошарку як основи кредитної
кооперації; реформа дала початок створенню цього прошарку; крім
того, автор аналізує діяльність різних кооперативних товариств,
відзначає зростання цін на сільгосптовари, подорожчання життя
сільського та міського населення2. Проблеми розвитку кооперації
розглядались у працях О.В. Чаянова, І.І. Литвинова, С.М. Дубровського,
Б. А. Кругляка, Н. Я. Макерової, Л. І. Гайдай тощо.
Великий
інтерес
становить
дослідження
А. П. Кореліна
"Сельскохозяйственный кредит в России в конце ХІХ – начале ХХ в."
(М., 1988). Автор простежує динаміку розвитку різних товариств, які
надавали кредит селянам, земських кас дрібного кредиту; призначення
сільськогосподарських позик; операції кредитних кооперативів під
заставу зернових; зростання питомої ваги селян-вкладників серед усіх
розрядів клієнтів ощадних кас та їх вкладів. Ця проблема, з нашої точки
зору, вимагає подальшого, більш детального вивчення на
Правобережжі, зокрема, принципи організації роботи, досвід діяльності
окремих кредитних товариств, їх участь у розвитку внутрішньої
торгівлі.
О.Ю.Болотова,
досліджуючи
проблему
створення
загальнокооперативного законодавства у дореволюційній Росії,
зазначає, що для кооперативного руху була характерною надзвичайна
суперечливість законодавчих актів; особливістю юридичного становища
кооперативів у Російській імперії була дозвільна система їх заснування,
яка мала три етапи своєї еволюції: 1) затвердження Комітетом міністрів;
2) дозвіл одного чи декількох міністрів; 3) дозвіл губернаторів3.
Особливості української селянської кооперації виділяє у своїй праці
В. І. Марочко: приватновласницькі тенденції в українському селі
переважали над іншими; для бідняків кооперативна форма
господарювання (хоча й не всі види її) була життєво необхідною;
необхідність створення власної кооперативної системи лише визрівала,
але за тих політичних умов вона не могла тут з’явитись4.
В "Історії кооперативного руху" (Львів, 1995), зокрема,
розглядається діяльність Київської спілки споживчих товариств,
причини її ліквідації.

1

Бородаєвський С. В. Історія кооперації. – Прага, 1925. – 445 с.
Хейсин М. Л. История кооперации в России. – Л., 1926. – 389 с.
Болотова Е. Ю. Создание общекооперативного законодательства в
дореволюционной России (конец Х1Х – 1917 г. ): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М.,
1991. – С. 16.
4
Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861 –
1929 рр. ). – К., 1995.
2
3
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Вагомим дослідженням кооперативного руху в Україні цього
періоду є наукова праця В. М. Половця1. Серед останніх наукових
розвідок проблем розвитку селянської кооперації Правобережжя під
впливом столипінської аграрної реформи варто звернути увагу на
дисертаційне дослідження О. В. Двойнінової, у висновках якого,
зокрема, підкреслюється суттєвий вплив реформи на зростання
кооперації2. Зазначимо, що недостатньо дослідженими залишаються
такі аспекти проблеми: створення та діяльність збутових кооперативів,
кредитні об’єднання для селян, зміни у селянській психології в процесі
створення та діяльності кооперативів, взаємовпливи між столипінською
аграрною реформою та розвитком різних видів кооперації.
Участь кооперативів та земств у внутрішній торгівлі в період
проведення столипінської аграрної реформи значно зросла, що було
пов'язано із створенням у названий період умов для прискореного
розвитку капіталізму в сільському господарстві та збільшенню
товарності селянських господарств.
Нове аграрне законодавство сприяло індивідуалізації та піднесенню
продуктивності
селянських
господарств,
водночас
і
злету
кооперативних установ. Фінансова база кооперативів у цей період
поступово міцніла, особливо селянські господарства, що орієнтувалися
на ринок. Кредитні товариства вели боротьбу з лихварським капіталом –
це сприяло відчутному зниженню позичкових відсотків у приватних
осіб; виступали в ролі посередників у земельних операціях своїх
учасників. Вони брали участь і в налагодженні збуту сільгосппродукції,
постачання
своїм
членам
сільськогосподарського
інвентаря,
будівельних матеріалів тощо. Важливими напрямами діяльності
кредитних товариств, що набули значного розвитку в цей період, були
кооперативний збут зернових та хлібозаставні операції.
До столипінської аграрної реформи в Україні щорічно засновувалося
від 3 до 5 кредитних товариств, а в період її проведення – від 200 до 400.
Напередодні Першої світової війни в Україні нараховувалося 2225
кредитних товариств3. На 1915 р. Волинська губернія займала друге
місце після Херсонської в Україні за кількістю кредитних та ощаднопозичкових кооперативів (414). По всій Російській імперії кількість
кредитних товариств збільшилася з 1680 у 1905 р. до 14536 у 1914 р.,
вклади у них – з 58 млн. крб. до 574 млн. крб., а кількість членів – з 729
тис. до 9,5 млн.4
Важливе значення в ці роки мав розвиток сільськогосподарської
кооперації (спілки, товариства, різні об’єднання для переробки та збуту
сільгосппродукції). Мета її полягала в сприянні розвитку та
1
Половець В. М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861 – 1917 рр.):
Автореф. дис. ... докт. іст. наук. – К., 1997.
2
Двойнінова О. В. Кооперація в сільському господарстві Правобережної України
(1906 – лютий 1917 р.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 15.
3
Погребинський О. Столипінська реформа на Україні. – Харків, 1931. – С. 68, 121.
4
Бородаєвський С. В. Назв. праця. – С. 293; Литвинов И. И. Экономические
последствия столыпинского аграрного законодательства. – М.; Л., 1929. – С. 20.
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вдосконаленню сільського господарства чи окремих його галузей
(наприклад, створення відділів тваринництва, розповсюдження
сільськогосподарських знань, збуту товарів тощо).
Сільськогосподарські товариства у цьому виді кооперації
допомагали господарям у придбанні необхідних товарів та вигідному
збуту продукції, а також видавали позики під товари, взяті для продажу.
Говорячи про її значення, відомий вчений-економіст О. В. Чаянов
зазначав, що вона, організовуючи збут сільгосппродукції, сприяла
концентрації та організації сільгоспвиробництва у нових формах,
змушуючи дрібного товаровиробника змінювати організаційний план
свого господарства, переходити до удосконалених методів ведення
землеробства і тваринництва, які б забезпечували якість продукції1.
Необхідно зазначити, що сільськогосподарська кооперація в Україні в
основному організовувалася земствами; її розвитку сприяв закон 7
червня 1914 р., за яким земства при організації кооперативів могли
одержувати державні позики для поповнення основного й обігового
капіталів2.
Основного розвитку набув кооперативний збут зернових. На 1 січня
1912 р. кількість товариств, які мали кредити під застави цієї продукції
у губерніях Правобережної України була такою: у Київській – 6 на суму
кредиту в 121 тис. крб., Волинській – 3 на 10, 5 тис. крб., Подільській –
4 на 27 тис. крб.3 Деякі з кооперативів робили певні успіхи у своїй
діяльності. Так, наприклад, у Київській губернії такими були
Дзенгелівське, Корнінське та Тальновське кредитні товариства, які
робили зсипку хліба в особливі комори з обов'язковим очищенням
зерна; Тальновське кредитне товариство навіть розпочало будівництво
власного елеватора, отримавши довгострокову позику Держбанку в 19
тис. крб.4
Подільська губернська управа у 1910 р. прохала Головне управління
землеустрою та землеробства про відкриття кредиту для Сербянського
ощадно-позичкового товариства в сумі 1398 крб. на 20-річний термін
для будівництва амбара для зсипки хліба5.
Кількість товариських зерносховищ на 1912 р. у вказаних губерніях
була такою: у Київській – 6 комор з місткістю у 100 тис. пуд.,
Подільській – 7 з 73 тис. пуд., Волинській – 2 з 27 тис. пуд.
Кооперативний збут зернових мав спочатку епізодичний характер, але з
часом набував тенденцію до розширення, використовуючи власний і
чужий досвід у цій справі. Основними формами хліботоргівлі були:
1) операції комісійного характеру, коли товариство відраховувало собі
1

Чаянов А. В. Избранные произведения. – М., 1989. – С. 331.
Бородаєвський С. В. Назв. праця. – С. 279.
3
Лященко П. И. Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России. – СПб.
, 1912. – С. 619.
4
Ярошевич А. И. Юго-Западный край в экономическом отношении. – К., 1913. – Вып.
7. – С. 60.
5
Державний архів Хмельницької області у м. Кам’янець-Подільському (далі –
ДАХО), ф. 233, оп. 1, спр. 423, арк. 14.
2
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комісійні, розплачуючись з членами (продаж по ціні, яку ті
встановлювали); 2) купівля за рахунок товариства по ринковій ціні;
3) продаж на розсуд товариства та розрахунок по середньорічній ціні
(аванс селянину у розмірі 2/3 вартості його хліба)1.
З 1905 до 1914 рр. по всій Російській імперії кількість товариств, що
здійснювали операції під заставу зернових, зросла з 35 до 2388, а сума їх
кредиту – з 420,5 тис. крб. до 38069,5 тис. крб.2
Говорячи про значення кооперативної торгівлі зерновими, необхідно
підкреслити, що кооперативи піднімали місцеві ціни на них,
наближуючи їх до загальних ринкових; очищення давало змогу їм
продавати продукцію за вищими цінами; кожний член товариства був
застрахований від збитків. Земства надавали певну допомогу дрібним
селянським збутовим кооперативам. Так, в Україні був вироблений
проект особливої земської організації такого роду3.
Відомий дослідник економічного життя того часу С. Маслов писав
про те, що хліботорговельна справа за своєю природою є складною
операцією, яка залежить від ринкової кон’юнктури, вимагає великого
досвіду та постійної поінформованості, а діяльність кооперативів носить
сезонний характер. Звідси випливали питання про кооперативне
самовизначення, а також утворення союзних об’єднань4.
Крім кооперативів по збуту зернових, численну групу складали в цей
період товариства по збуту різної сільгосппродукції. Розвиток харчової
та переробної промисловості, зростання населення міст сприяли
активній діяльності таких кооперативів. Наприклад, Дзенгелівське
ощадно-позичкове товариство у Київській губернії з 1908 р. розпочало
організацію спільного продажу цукрового буряка на цукрові заводи:
якщо раніше некооперовані селяни отримували від заводу за берковець
цукрового буряка 1 крб. 20 коп., то в нових умовах кооперації – у 3 рази
більше. Крім того, назване товариство проводило операції з продажу
сільгоспмашин та знарядь щорічно на 30 тис. крб. (особливо плуги
Сакка та молотарки Ельворті) 5.
Цікавим був досвід створення та діяльності кооперативів по збуту
хмелю на Волині в період реалізації столипінської аграрної реформи.
Так, наприклад, Дубенське товариство хмелярів ставило своїм головним
завданням сприяти своїм членам робити заощадження та полегшувати
господарський обіг шляхом видачі позик та посередництва; страхувати
посіви від градобою, продавати своїм членам міндобрива, хмільові
мішки за вигідними цінами; влаштовувати щорічно хмільову ярмарку,
забезпечувати своїх членів бюлетенями про ціни на хміль тощо. Лише
за два роки існування товариствами хмелярів та ощадно-позичковими
1
Лященко П. И. Указ. соч. – С. 598; Маслов С. Сбыт хлеба в крестьянском хозяйстве и
кооперация. – М., 1913. – С. 9-10.
2
Корелин А. П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце ХІХ – начале ХХ в. –
М., 1988. – С. 199.
3
Вестник сельского хозяйства. – СПб., 1913. – № 20. – С. 11.
4
Там само. – №№ 26, 27.
5
Мандрика М. Дзенгелівське ощадно-позичкове товариство. – К., 1914. – С. 4-5.
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товариствами Волинської губернії було видано позик більш ніж на 300
тис. крб.1 За звітами хмільового ярмарку, у Житомирі було продано таку
кількість пудів хмелю за угодами: 1908 р. – 1850, 1909 р. – 3424, 1910 р.
– 2000. Про розширення участі селян у таких ярмарках свідчить той
факт, що, зокрема, на ярмарку 1908 р. найбільше було продано хмелю
дрібними партіями від 4 до 20 пуд2.
Цей період характеризувався і значним зростанням чисельності
молочарських товариств, зацікавлених не тільки в збуті, а й у придбанні
для своїх членів різних товарів. Приміром, членом Ново-Вороб’ївської
маслоробної артілі (Овруцький повіт Волинської губернії) міг стати
кожний селянин, який мав хоча б одну корову та проживав на відстані
не більше 10 верст від артільного заводу3.
Про вигідність участі в таких товариствах селян свідчить, наприклад,
досвід діяльності селянської молочарської спілки в с. Грушки
Житомирського повіту на Волині, організованої за допомогою
земського інструктора. Так, продаючи молоко скупникам, селяни
отримували за пуд 25 – 28 коп., а у спілці – по 40 коп. за пуд. Спілка
встановила постійні зносини з житомирськими покупцями, а також
передбачала у 1913 р. встановити контакти з Києвом для постійного
продажу масла4.
У Таращанському повіті Київської губернії була відкрита
Ненадихська молочарня, яка лише з 17 червня 1911 р. і до кінця року
збільшила кількість своїх постачальників з 11 до 51, які доставили 2730
пуд. молока5.
У Київському повіті на 1914 р. було відкрито 18 молочарських
товариств, причому за останні попередні роки кількість членів у
кожному товаристві зросла з 18 до 23 – 100, кількість корів – з 80 до 300
голів. З метою полегшити товариствам збут продуктів з молока, земство
влаштувало у Києві спеціальні склади-магазини, через посередництво
яких за 9 місяців 1913 р. було продано цих продуктів на 43 тис. крб.; на
обладнання молочного складу у Києві холодильниками та іншим
київському повітовому земству у 1914 р. було надано 10 тис. крб. (у
1913 р. молочні товариства доставили 60 тис. пуд. молока на 63,9 тис.
крб., а склад не справлявся з його зберіганням6.
Велике значення для розвитку селянських господарств мала
діяльність споживчих кооперативів, які давали змогу селянам купувати
товари за помірними цінами і за рахунок економії робити заощадження
1
Жизнь Волыни. – 29 сентября 1912 г. – С. 4; Асенков С. П. Хмель. Производсво,
вывоз и привоз. – СПб., 1914. – С. 12.
2
Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО), ф. 187, оп. 1, спр. 1, арк. 224;
Евдокимов А. А. Кооперативный сбыт продуктов сельского хозяйства в России. – Х., 1911.
– С. 67.
3
ДАЖО, ф. 192, оп. 1, спр. 285, арк. 4.
4
Наша кооперація. – К., 1913. – № 1. – С. 24–25.
5
Газета. Еженедельное издание Киевского Губернского Земства. – 27 апреля 1912 г. –
С. 9.
6
Державний архів Київської області (далі – ДАКО), ф. 1239, оп. 7, спр. 98, арк. 4, 6 зв.
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з метою розширення власної справи. Перші споживчі товариства на
Правобережній Україні були створені у 1888 р.; у 1913 р. їх
нараховувалося 1776 з 256 тис. членів (1,9% від загальної кількості
населення)1. За цими показниками Правобережжя займало перше місце
в Російській імперії. Наприклад, у Волинській губернії помітне
зростання споживчих кооперативів відбулося з 1907 р., що було
пов’язано із загальними причинами соціально-економічного характеру
(спадом торговельно-промислової діяльності, подорожчанням продуктів
харчування та товарів повсякденного вжитку), а також ініціативою
селян внаслідок змін, що відбулися в їхніх господарствах за новим
аграрним курсом, бажанням придбати різноманітні товари.
Раціоналізація селянських господарств, їх пристосування до ринкових
умов сприяли намаганню сільського населення зберегти та зекономити
свої кошти.
Зростання чисельності споживчих кооперативів у регіоні відбилося
так: Волинська губернія – 1909 р. – 80, 1913 р. – 131, Київська – 1909 р.
– 496, 1913 р. – 822, Подільська – відповідно 198 та 7022. Споживчі
товариства піклувалися про відкриття крамниць та магазинів. Багато їх
було, наприклад, у Київській та Волинській губерніях. Торговельні
заклади відкривалися кооперативами ближче до місць проживання своїх
пайовиків для зручності придбання товарів. Продавці призначали ціни
залежно від поінформованості про них покупця. Тільки такі товари як
перець, лавровий лист, лампадне масло та деякі інші, тобто товари
повсякденного вжитку, продавалися повсюдно по однаковій ціні. Щодо
встановлення цін на товари у товариських крамницях, то, на думку
одного з дослідників, успіх крамниці полягав не в дешевих товарах, а в
їх добірності та премії, яку отримували члени кооперативу після купівлі
певної кількості товарів3.
Цікавим був, наприклад, досвід реалізації товару з товариської
крамниці с. Ганівки Ушицького повіту на Поділлі: за 1913 р. товару
було продано усього на 3422 крб. і крім того, за рік крамниця зібрала
672 копи яєць на 768 крб., а продала їх за 836 крб., хліба – 135 пуд. на
798 крб., а продала його за 876 крб.4
У 1912 р. сільські споживчі товариства складали від усіх споживчих
товариств у Київській губернії – 92,4%, Подільській – 92,6%. Деякі
споживчі товариства у розглядуваний період входили до складу
Московського союзу споживчих товариств. Так, на 1 січня 1912 р. з 549

1
Гайдай Л. І. Роль кооперації у розвитку капіталізму в селянських господарствах
Правобережної України (1906 – 1914 рр. ) // Укр. іст. журн. – 1977. – № 4. – С. 100.
2
Кругляк Б. А. Внутренняя торговля в России в конце Х1Х – начале ХХ в. – Самара:
Самарский ун-т, 1992. – С. 151.
3
Наша кооперація. – К., 1913. – № 1. – С. 11.
4
Там само. – № 9-10. – С. 41.
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його товариств на частку Київської губернії припадало 10, Волинської –
4, Подільської – 8, а весь обіг союзу у 1912 р. досяг близько 6 млн. крб.1
У ході розвитку споживчих кооперативів питання про об’єднання
кооперативів деяких повітів, сіл постало як необхідність, внаслідок
чого, наприклад, у Подільській губернії були організовані Вінницьке,
Жмеринське, Проскурівське і Муровано-Куриловецьке районні
об’єднання у 1911 – 1912 рр.2
Згідно з статутом Київського союзу споживчих товариств (1908 р.),
він вважався визнаним, якщо до його складу входило не менш ніж 3
товариства споживачів; вступники сплачували вступну плату у розмірі
2% основного капіталу, але не менш ніж 10 крб.; союзу надавалися
права відшукувати для окремих товариств обігові кошти, бути
посередником чи комісіонером при укладанні окремими товариствами
угод на позики, організовувати спільні закупівлі товарів; піклуватись
про забезпечення споживчих товариств підготовленими службовцями3.
За перші два роки існування союз об’єднав навколо себе 220 споживчих
товариств Київщини, Поділля, Чернігівщини та Волині. Однак брак
фінансових засобів, конкуренція з Московським союзом призвели
поступово до ліквідації союзу в 1913 р.4
Говорячи про матеріальне становище пайовиків споживчих
товариств, необхідно зазначити, що воно поліпшилось не всюди.
Наприклад, на Волині на 1 січня 1913 р. було 186 діючих споживчих
товариств, 18 – закрито. Головні недоліки у роботі цих кооперативів,
наприклад, на Волині полягали у нерозумінні самої ідеї споживчої
кооперації, малій кількості членів, недостатніх обігових коштах,
відсутності досвіду у справі закупівлі товарів, погано поставленому
рахівництві5.
У Київській губернії, як і в інших, справі зміцнення споживчої
кооперації сприяла діяльність земств, яка спрямовувалася на більш
детальне вивчення умов діяльності товариств, інструктаж і контроль на
місцях, сприяння їх об’єднанню для спільної закупівлі товарів,
влаштування бесід, курсів та поширення літератури, пошук та
підготовку відповідних службовців тощо6.
Найбільш стійкі споживчі кооперативи намагалися вийти з вузьких
рамок купівлі та продажу в бік більш широкої економічної роботи за
допомогою
земств
(прокатні
сільськогосподарські
станції,
сільськогосподарські склади). Для успішної діяльності кооперативів у їх
1
Список всех потребительных обществ России, как действовавших, так и
закрывшихся на 1 января 1912 г. – СПб., 1912. – С. 14; Союз потребителей. – М., 1913. –
№ 1. – С. 9.
2
Гайдай Л. І. Назв. праця. – С. 101.
3
Центральний державний історичний архів у м. Києві (далі – ЦДІАК), ф. 275, оп. 1,
спр. 1940, арк. 24-25.
4
Історія кооперативного руху / Бабенко С. Г., Гелей С. Д., Гончарук Я. А. та ін. –
Львів, 1995. – С. 209.
5
Очерк о положении потребительных обществ Волынской губернии. – Житомир,
1913. – С. 14, 25.
6
Державний архів м. Києва, ф. 161, оп. 1, спр. 2, арк. 6.
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боротьбі з приватною торгівлею була необхідна організація дешевого
кредиту, періодична інформованість кооперативів про ринки та ціни на
товар, організація оптових закупівель районними об’єднаннями та
союзами. На Поділлі успішно вело свою діяльність, наприклад,
Кукулянське кредитне товариство в Ольгопільському повіті,
організоване у 1910 р. Воно охоплювало 5 сіл з 3 тис. дворів. Ревізія
його виявила, що рахівництво та звітність товариства були в порядку, а
прибуток за 1912 р. складав 1269 крб.1
У звіті волинського губернатора за 1912 р., зокрема, зазначалося, що
питання про правильну та найбільш раціональну постановку справи
допомоги
селянському
населенню
кредитами
для
збуту
сільгосппродукції є одним з суттєво важливих; у Волинській губернії
існував досвід такої допомоги, наданої зусиллями з боку архімандрита
Віталія, Волинського народного банку – але необхідна була й підтримка
з боку Державного банку для широкого розвитку цієї справи2.
О.В. Двойнінова зазначає, що кредитна кооперація на Правобережжі
набула у цей період найбільшого розвитку; її форми діяли за рахунок
ощадно-позичкових товариств (власного капіталу) та позик в інших
банках3.
Таким чином, кооперативна організація збуту мала в цілому велике
значення для розвитку селянських господарств. Даючи певну
матеріальну підтримку селянину, вона позитивно впливала і на саме
сільгоспвиробництво, сприяла проведенню агрокультурних заходів та
підвищенню якості продукції. Наприклад, розвиток маслоробних
товариств та кооперативних товариств по збуту худоби призвели до
створення союзів цих товариств для здійснення контролю за методами
ведення господарства, дотриманням зоотехнічних та санітарних правил,
придбанням поліпшених порід худоби. Так, Київське губернське
земство розпочало у 1914 р. організацію серед селян перших
контрольних союзів; для проведення цієї організації було запрошено два
контроль-асистенти4. Спільний збут продукції давав змогу селянам
позбавлятися різних посередників, надавав їм ширші можливості участі
у ринковій торгівлі з отриманням більш високого прибутку та відігравав
певну роль у стабілізації ринкових цін. Розвиток кооперативного збуту
різної сільськогосподарської продукції знаходився ще в стані
формування, зростання і часто ще був недостатньо стійким.
Гальмом для розвитку кредитної та інших форм кооперації була
відсутність об’єднувальних центрів. Коли у березні 1912 р. було
скликано Всеросійський з’їзд кредитної кооперації, українські
кооператори відстоювали ідею утворення в Україні особливого банку
(такий був організований аж у 1917 р.)5. Зміцнення української
1

ДАХО, ф. 231, оп. 1, спр. 5, арк. 2-9.
ЦДІАК, ф. 442, оп. 643, спр. 1, арк. 394-395.
Двойнінова О. В. Назв. праця. – С. 15.
4
ДАКО, ф. 1240, оп. 3, спр. 100, арк. 3.
5
Бородаєвський С. В. Назв. праця. – С. 326.
2
3
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селянської буржуазії в період проведення нової реформи на селі
сприяло створенню нових кадрів кооперативів. Говорячи про
особливості розвитку кооперації в губерніях Правобережної України,
необхідно підкреслити, що подвірна форма землеволодіння, яка
існувала тут ще до реформи як переважаюча, породжувала і зміцнювала
приватновласницькі тенденції, сприяючи розвитку кооперації. З другого
боку, індивідуалізм психології українського селянства, на думку
В.І. Марочка, деякою мірою загальмував швидкий розвиток кооперації,
“український селянин всіляко намагався призвичаїтись до нових
економічних умов, вишукував різні форми самозахисту, переконуючись
у необхідності і доцільності кооперативної форми господарювання”1.
Розвиток кооперативного руху в Україні в цей період необхідно
виділити як етап, що сприяв створенню умов для подальшого
капіталістичного розвитку села, підвищенню товарності селянських
господарств, розширенню використання сільськогосподарських машин
та знарядь, намаганням селян-одноосібників об’єднатись для
поліпшення економічного становища.
Швидке зростання в цей період кредитних та ощадно-позичкових
товариств, земських кас дрібного кредиту посилило розвиток товарногрошових відносин, сприяло розширенню економічних зв’язків між
різними регіонами України та експорту сільгосппродукції, а також
економічній стабільності всередині країни. Значну роль у збуті
сільгосппродукції відігравала сільськогосподарська та кредитна
кооперація, що сприяла усуненню торгових посередників між селянами
і ринком та організації оптового продажу продуктів землеробства.

1
Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861 –
1929 рр. ). – К., 1995. – С. 18.
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Макар М.Ф. (Київ)
ДУХОВНА СПАДЩИНА
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
В статті аналізується розвиток християнства в Україні від часу
зародження до другої чверті ХХ ст.
Відсвяткувавши в 1988 р. ювілей 1000-ліття Хрещення Київської
Русі, Православна церква в Україні вступила в друге тисячоліття своєї
історії. Це говорить про те, що за свій понад 1000-літній період
існування, Українська Православна церква набула надзвичайно великий
спадок. Ця спадщина настільки цінною була для наших православних
предків, що вони не лише всіляко берегли її, жили нею та
примножували її, але й завжди пам`ятали, як нелегко було нашому
народу здобути цей християнський скарб, яким він є важливим для
нього, як він його змінив та зберіг серед усіх лихоліть.
Християнська віра, що ось уже 2 тис. років просвіщає багато народів,
ще задовго до Хрещення Київської Русі почала поширюватися серед
нашого народу. Уже в середині ІХ ст. за князювання в Києві Аскольда й
Діра чимало наших предків разом зі своїми князями хрестились і почали
жити християнським життям, віддаляючись від язичництва, зловживань
та розпусти1. Однак за князювання язичника Олега (879-912)
християнство придушується і в народі знову панують язичницькі
традицїї. Про це особливо яскраво свідчить договір київського князя з
греками, у статтях якого жителі Київської Русі не тільки поділяються
вже на охрещених і неохрещених, а й охрещені всюди ставляться
першими, а язичники другими. Звісно, що цей стан християн допомагає
їм не тільки домінувати в суспільному житті, а й розвивати своє
1
Див.: Беляев С.А. История христианства на Руси до равноапостольного князя
Владимира и современная историческая наука // Макарий (Булгаков), митр. История
Русской Церкви. – М., 1994. – Кн. 1. – С. 74.
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церковно-літургічне життя та будувати храми, центральним із яких стає
соборна церква св. Іллі, і християнизувати середовище. Так, княгиня
Ольга (945-960) теж прийняла християнство, охрестилася і допомагала
християнам утверджуватися в Київській Русі. Княгиня Ольга була
взірцевою християнкою і так активно сприяла поширенню християнства
серед свого народу, що Церква її назвала рівноапостольною. Вона хоч і
не схилила до прийняття християнства свого сина Святослава,
майбутнього київського князя (960-972), однак, виховуючи його дітей,
посіяла в їхніх серцях перше насіння святої віри. Вона не посміла їх
охрестити, щоб не викликати гніву свого непокірного сина. Однак
навіть виховання у християнському дусі зробило їх іншими людьми.
Уже Ярополк, ставши київським князем (972-980), був людиною
лагідною і ласкавою. Він хоч сам не охрестився, бо боявся народу,
однак, любив християн і сприяв їхньому зростанню та утвердженню 1.
Володимир Святославович, який зайняв київський престол після
смерті свого брата Ярополка, хоч і був іншою людиною і відносився
спочатку до християнства не так як брат, однак і в ньому засіяне
рівноапостольною Ольгою насіння Христової віри з часом проросло і
привело народ Київської Русі до того шляху, про який вона молилась і
сподівалась2. Великий Князь Володимир мав зовсім не такий характер,
як Ярополка. В його житії сказано: “Будучи раніше язичником, він
відзначався владолюбністю, пристрастю до битв, був ревносним
прихильником ідолопоклонства і віддавався чуттєвим задоволенням”3. І
справді, як тільки князь Володимир зайняв Київський престол, він зразу
почав підсилювати язичество і став споруджувати в Києві та Новгороді
нові, кращі боввани язичницьких богів, яким здавна поклонялися руські
слов`яни4. Князь велів приводити на поклоніння ідолам самих християн
і тих, які не корилися його волі, віддавав на смерть. Тому багато
християн тоді втекло з Києва, а ідолопоклонники зруйнували майже всі
християнські храми. В 983 р. першими жертвами цих гонінь стали
мученики Феодор та його син Іоанн, пам`ять мученицької кончини яких
Православна церква святкує 12 липня за старим стилем5. Прихильність
князя Володимира до давньої віри батьків все зростала, він мав палке
бажання відновити занепадаюче язичництво в Київській Русі. Однак
посли з інших країн вказали на слабкості його батьківської віри. І після
знайомства з іншими релігіями Володимир зупинив увагу на грецькому
християнстві, яке досить глибоко було вкорінено в його народі. Та
кн. Володимир діє обережно, він збирає бояр та старців або народне віче
1

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М., 1994. – Кн. 1. – С. 223.
Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. – М., 1993. –
С. 261.
3
Там само. – С. 266.
4
Про те, що князь Володимир хотів оживити язичництво ми знаходимо
підтвердження не лише в літописах, а й при розкопках Києва: було знайдене язичницьке
святилище, споруджене Володимиром: Див. Толочко П.П. Древний Киев. – К., 1983. –
С. 40-42.
5
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М., 1994. – Кн. 1. – С. 264.
2
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і бачить, що ні один із них не став хвалити або захищати перед ним
давню віру батьків, “ні один не висловив навіть натяку, що немає
потреби шукати віри якоїсь іншої, кращої”1. Це говорить про те, як діяв
на них приклад рівноапостольної княгині Ольги і наскільки високим був
авторитет християн порівняно з життям язичників.
Історичні обставини, які склалися на той час, не тільки не
перешкодили введенню християнства в країні, але, навпаки, тільки
сприяли швидкому здійсненню цього.
Навіть саме хрещення кн. Володимира в Херсонесі відбулося
чудесним чином, бо його хворі очі під час здійснення над ним таїнства
хрещення, зцілилися. Це чудесне зцілення утвердило його в рішенні
ввести християнство у своїй країні, воно стало й символом, що вказує на
сліпоту до хрещення не тільки його тілесних очей, а й духовних, і
прозріння після хрещення – просвічення світлом Христовим2.
Пережиши глибину оновлення, відродження душі, св. князь Володимир
поспішив допомогти своєму народові прозріти, знайти істину і змінити
своє життя.
Повернувшись до Києва, князь віддав наказ знищити язичницьких
бовванів, яких він нещодавно споруджував, і передусім, найголовнішого
між ними – Перуна, показуючи цим нікчемність їх та марність
язичницької віри. Після повалення язичницьких ідолів пастирі Церкви
почали проводити катехізацію народу, настановляючи його на істинах
Євангелія, показуючи величність та благодатність віри християнської.
Таким чином, кияни були охрещені у водах Дніпра, чим було покладено
початок християнизації усієї Київської держави. Св. князь Володимир
не тільки дбав про просвічення народу та його хрещення, він намагався
упорядкувати все життя, передусім, своє та всіх охрещених на
християнських засадах. Він будував храми, серед них – найславніша
Десятинна церква в Києві, відкривав школи та турбувався про народ,
про його виховання, стан та здоров`я, будував лікарні та притулки для
знедолених. Він відпускав на волю рабів та викупляв боржників і
полонених. Збагативши себе правдою, довготерпінням, любов`ю,
покорою, людинолюбністю, милосердям та ласкою, св. кн. Володимир
став для бідних, вбогих та знедолених справжнім батьком, у якого вони
знаходили захист і заступництво. Він нерідко розсилав усе необхідне
бідним хворим, влаштовував для вбогих спільні трапези і велів усякому
бідному та вбогому приходити на княжий двір, щоб отримати все
необхідне для життя3. За таку глибоко християнську діяльність св. князь
Володимир Великий став називатися в Церкві, як і його бабуся св.
Ольга, рівноапостольним.

1

Там само. – С. 235.
Там само. – С. 243-248.
Див. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. – С. 266267; Елачич А.К. Владимир Святославович // Христианство. Энцикл. словарь. – М., 1993. –
Т. 1. – С. 366.
2
3
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Ці труди по утвердженню християнства в Київській Русі продовжив і
син св. Володимира князь київський Ярослав 1. Він не тільки
продовжував чинити такі ж благодіяння, а й розвинув цю діяльність.
Ярослав Володимирович почав, передусім, розбудовувати Київ за
зразками святих міст Ієрусалима та Константинополя, спорудивши в
ньому величний собор св. Софії, наслідуючи славну Софію
Константинопольську. Він створив біля Софійського собору знамениту
бібліотеку і вів дуже широку діяльність по перекладу рукописних книг з
грецької мови на слов`янську. Князь Ярослав доклав багато зусиль, щоб
упорядкувати та розвинути шкільну діяльність Церкви, піднімаючи
викладання та навчання у парафіяльних школах на вищий рівень. Він
прославився і законотворчою діяльністю, яку здійснював повністю на
християнських засадах, користуючись для цього візантійським
„Номоканоном,”, перекладеним на слов`янську мову – Кормчою
книгою. Саме за цю широку діяльність князя-християнина народ назвав
Ярослава Мудрим. Вінцем діяльності князя Ярослава Мудрого було
поставлення на Київський митрополичий престол першого із руського
роду митрополита Іларіона, від якого залишилася дорогоцінна пам`ятка
„Слово о Законі і Благодаті”. У цьому слові митрополит Іларіон
прекрасно змалював, чим стала Київська Русь, прийнявши християнську
віру. Він, передусім, підкреслює: „І все ж не ідолослужителями звемося,
а християнами, не без надії вже перебуваємо, а надіємося на життя
вічне. І вже не капище сатанинське споруджуємо, а Христові церкви
будуємо. Вже не даємо на заколення бісам одне одного, а Христос іде на
заколення за нас”1. А потім образно каже: “Всі країни добрий Бог наш
помилував і нас не залишив – захотів і спас нас і до розуму істинного
привів. І в пустій, пересохлій землі нашій, ідольською спекою
висушеною, несподівано потік струмок євангельський, живлячи всю
нашу землю”2. Ще яскравіше він продовжує далі: “Коли ми були
сліпими та істинного світла не бачили, а в облуді ідольській блукали, до
того ж ще й глухі були до спасительного навчання, помилував нас Бог –
і засяяло в нас світло розуму, щоб пізнати Його ... І коли ми
спотикалися на шляхах погибелі, йдучи за бісами, і шляху, що веде до
життя вічного, не знали, до того ж і гугнили ми язиками нашими,
молячи ідолів, а не Бога нашого і Творця, відвідала нас людинолюбність
Божа”3. За це митрополит возносить хвалу великому князю
Володимиру, якого Бог просвітив зрозуміти марність ідольської облуди,
що допомогло йому відкинути в собі стару людину і відродитися у
хрещенні в нову. Цим же хрещенням він привів усіх людей своїх до
Бога істинного, показуючи своїм життям взірець християнський, про що
Іларіон каже: “гріхи свої милостинями очистив, і беззаконня свої –
щедрістю до вбогих ... просячим подаючи, нагих одягаючи, спраглих і
голодних насичуючи, хворим всяку потіху посилаючи, викупляючи
1
2
3

Иларион. Слово о Законе и Благодати. – М., 1994. – С. 62.
Там само.
Там само. – С. 64.
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боржників, рабам даруючи волю. Так твої щедроти і милості і нині
серед людей згадуються”1. Дякуючи св. кн. Володимиру за цей
незбагненний скарб християнської віри, митрополит Іларіон щедро
славить його і просить, як того, хто за такі великі благодіяння перебуває
на небі: “Помолись за землю свою і за людей, якими ти благовірно
управляв. Нехай збереже їх [Бог] в мирі і благовір`ї спадкоємство твоє! І
нехай славиться в ньому правовір`я і нехай буде прокляте всяке
єретичество! І нехай збереже їх Господь Бог від усяких страждань та
полону, від голоду і всякої скорботи і смутку”2.
Закінчує своє слово митрополит Іларіон проханням, зверненим до св.
кн. Володимира, щоб він особливо помолився за свого сина, нашого
благовірного володаря Георгія (ім'я Ярослава Мудрого, що дано було
йому в хрещенні), щоб він у мирі та здоров'ї прожив своє життя. І,
зокрема, митрополит прохає, щоб він „непошкоджено корабель
душевний і віру зберіг, і з багатством добрих діл, без соблазну,
управляючи Богом данними йому людьми, став з тобою без сорому
перед престолом Вседержителя Бога, і за труд спасіння людей Його
прийняв від Нього вінець слави небесної з усіма праведними, що
трудилися ради Нього”3. Цими словами святитель Іларіон показує, що
християнська Київська держава прямує шляхом Божої істини, долаючи
на ньому перешкоди гріховного затьмарення та язичницького невідання.
Однак долати язичництво християнській Русі було нелегко, тому що
багато ще незрілих християн дотримувались язичницької віри. Вони за
старими звичаями часто збиралися біля рік, боліт, криниць і там
здійснювали свої моління, а також приносили жертви. Інші займалися
чаклунством та чародійством. Язичництво залишалося в народних
забавах та розвагах, які передавалися від предків4. Сильним воно було і
в домашньому побуті, у торгівлі та інших сферах життя та діяльності
народу в перші століття після хрещення Київської Русі. Та, незважаючи
на ці труднощі, Православна церква у Київській державі продовжувала
розвиватися та зміцнюватися. Зокрема, продовжували працювати
християнські училища, засновані рівноапостольним Володимиром та
його сином Ярославом. Про це яскраво говорить преподобний Нестор
Літописець: “Володимир зорав та зм'якшив землю Руську, просвітивши
її Хрещенням, Ярослав посіяв книжними словами серця вірних людей, а
ми пожинаємо, приймаючи учіння книжне”5. Про цей розвиток
християнської школи та науки у Київській державі свідчать і численні

1

Там само. – С. 86.
Там само. – С. 100.
3
Там само.
4
Часто бувало так, що й у дні свят християнські церкви залишалися порожніми, а
народ скупчувався на забавах, де лунали русальські пісні, гусла, сопілки, проходили танці,
скомороства, кулачні бої (Див. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М.,
1995. – Кн. 2. – С. 267.).
5
Полное собрание русских летописей / Изд. Археограф. Комиссией. – СПб., 1846. –
Т. 1. – С. 65.
2
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твори багатьох наших письменників ХІ-ХІІ ст., що дійшли до наших
днів.
Одним із найплідніших авторів цього періоду став преподобний
Феодосій, ігумен Києво-Печерського монастиря. Своїми словами,
промовами, повчаннями та посланнями він звертався не тільки до братїї
монастиря, настановляючи їх на життя, повне любові, чеснот та
подвигів, а й до всього народу. Уже в своєму першому повчанні “Про
кари Божі”, яке преп. Феодосій написав з приводу нашестя половців на
землю Київської Русі після поразки від них князів Ізяслава, Святослава
та Всеволода на річці Альті, він відверто викриває своїх співвітчизників
у гріхах і закликає їх покаятися та жити по християнськи, а не поязичницьки. Преподобний прямо вказує: „Наприклад, чи не поязичеськи ми поступаємо? Якщо хтось зустріне ченця або черницю, або
свиню, або лисого коня, то повертається назад – хіба це не поязичеськи? Такого марновірства тримаються за нашіптуванням від
диявола. Інші вірять в чхання, яке часто буває на здоров'я голові; але
цим спокушує диявол, так само, як й іншими звичаями та спокусами, що
віддаляють нас від Бога: чаклунством, чародійством, перелюбом,
запоєм, хабарництвом, лихварством, злодійством, брехнею, заздрістю,
наклепництвом, бійкою, скомороством, гуслями, сопілками та іншими
забавами і мерзенними ділами”1. Далі преп. Феодосій нагадує
християнам, що вони й молитву чинять недбайливо, не по-християнськи
проводять час постів та свят. І, нарешті, він з особливою силою
виступає проти пияцтва, яким люди відганяють від себе ангелаохоронця і притягують злих духів, віддаляються від Св. Духа та
наближаються до пекла. Диявол радується цим і каже: „Ніколи я стільки
не насолоджуюсь жертвами язичеськими, скільки пиятцтвом християн,
тому що в пияцтві знаходяться всі діла мого хотіння”2. Преп. Феодосій
не тільки всіляко дбав про виправлення духовного стану своїх
співвітчизників, а й усіма силами намагався допомогти вбогим та
знедоленим. У житії преп. Феодосія говориться: „Особливо він любив
бідних і для них побудував він у монастирі окремий двір і тут безплатно
годував бідних усякого роду”3. Так само він дбав і про тих своїх
співвітчизників, які потрапляли до в'язниць. Він “кожен тиждень
посилав цілий віз хлібів заточеним до в'язниць”4.
Однак преп. Феодосій звертався зі своїм словом не тільки до народу,
нерідко він повчав і самих князів як усним словом, так і писаними
посланнями. Окрім того, що преподобний їх наставляв у християнських
істинах віри й моралі, відповідав на їхні запитання та допомогав їм
вирішувати різні проблеми, він часто з особливою силою викривав їх у
страшному гріху князівських міжусобиць, на яких сильно проявлялися
1
Цит. за: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М., 1995. – Кн. 2. –
С. 182.
2
Там само. – С. 183.
3
Булгаков С.В. Настольная книга. – С. 170.
4
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М., 1995. – Кн. 2. – С. 274.
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найгірші пристрасті людського серця: зажерливість, злість, помста
тощо. Особливо гірким і страшним було те, що князі часто укладали
між собою договори, цілуючи хрест на свідчення істини своїх слів, а
потім так же часто порушували клятву, обманювали одне одного. Однак
постійні нагадування їм про величину цього гріха та їхній злочин проти
віри та Бога зупиняло їх, приборкуючи їхні гріховні пристрасті. Таким
прикладом
служить
вчинок
київського
князя
Володимира
Всеволодовича Мономаха (1113-1125), який, як він сам свідчить, одного
разу був покликаний братами його йти на Ростиславичів (Галицьких),
але відмовився, не бажаючи переступити хресного цілування. Більше
того, плодом цього християнського духовного акту стало написання кн.
Володимиром Мономахом відомого його „Повчання дітям”, в якому він
закликає своїх співвітчизників, передусім, зі сльозами каятися у гріхах і
в церкві і щодня, відходячи до сну, та часто чинити молитву, завжди
маючи її в умі. І далі він нагадує не забувати і по силі годувати вбогих,
допомагати сиротам та захищати вдів, ні винного, ні невинного не
віддавати на смерть; без потреби не клястися і не цілувати хреста, а
давши клятву суворо дотримуватися її; від єпископів, священиків та
монахів не відсторонюватися, але по силі любити і допомагати їм, щоб
вони молились за вас Богу; більш всього не мати гордості в умі і в
серці, пам'ятаючи, що ми смертні – сьогодні живі, а завтра у гроб; на
багатство дивитись, як на щось доручене нам на небагато днів і не
зберігати його в землі, „бо це є великий гріх”; старих шанувати як
батьків, молодих як братів, оберігати себе від брехні, пияцтва та
перелюбу, хворих відвідувати, мертвих проводити, ніякої зустрічної
людини не залишати без привітного і доброго слова; не треба
лінуватися ні на що і особливо ходити до церкви1. Життя і послання
київського князя Володимира Мономаха свідчать про те, що не тільки
ієрархи, духовенство, монахи та інші церковні люди всестороннє жили
християнським життям, а й князі і весь народ Київської держави все
більше укорінювався та утверджувався в християнській духовності та
віддалявся від язичництва. Це був настільки відчутний процес, що вже в
середині ХІІ ст., хоч і були ще християни, які дотримувалися старих
звичаїв, однак вони вже не розуміли їх язичницького значення2.
Однак незважаючи на успішну християнізацію суспільства в
Київській Русі не зникав дух міжусобиць, кровопролиття та
жорстокості. Часто пастирі Церкви лагідним словом і переконанням
примиряли ворогуючих князів, приборкували народні пристрасті та
відвертали міжусобиці. До того ж іноді й самі князі, силою
християнської любові, добровільно упокорювалися перед своїми
суперниками і погоджувалися на їхні вимоги, аби уникнути
кровопролиття. Так, наприклад, у 1136 р. Великий князь Ярополк, коли
Ольговичі наблизилися до його столиці зі своїм військом, хоч і мав у
1

Полное собрание русских летописей. – Т. 1. – С. 102-104.
Памятники российской словесности 12 в. / Изд. К.Ф. Калайдович. – М., 1821. – С.
179, 202.
2
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себе численне військо, не виступив проти них, щоб не вчинити
кровопролиття, боячись суду Божого. Він, пам'ятаючи про заповідь
Христову: „Любіть ворогів ваших”, перенісши хулу та докори від усіх
своїх братів, уклав з Ольговичами мир, відпустивши їм навіть частину
своєї землі, якої вони домагалися. А в 1139 р. інший великий князь
Київський В'ячеслав, почувши про наближення до Києва Всеволода
Ольговича з полками, теж не тільки не виступив проти нього, не
бажаючи кровопролиття, а й уступив йому свій великокняжий престол,
переселившись у Турівську землю1. Все ж вижити гріх міжусобиць
князям не вдалося і через нього Київська держава, не витримавши
татаро-монгольської навали, потрапляє під гніт іноземців. Ієрархи та
духовенство нагадували князям і народу, що ми потрапили у неволю до
невірних за наші гріхи, і щоб скинути її, нам потрібно каятися. Так, уже
в перші роки монгольського поневолення Київський митрополит
Кирило 2 (1242-1281) у своєму Слові до учасників собору 1274 р.
сказав: „Яку вигоду ми успадкували, залишивши Божі правила? Чи не
розсіяв нас Бог по лицю всієї землі? Чи не взяті міста наші? Чи не впали
наші сильні князі від вістря меча? Чи не відведені до полону наші діти?
Чи не запустіли святі Божі церкви? Чи не томилися ми кожен день від
безбожних і нечестивих язичників? Все це нам за те, що ми не берегли
правил святих отців наших”2. А звертаючись до священиків митрополит
Кирило 2 у своєму „Поучении к попам” вказував їм: „Якщо все це
збережете, то молитва ваша буде Богом почута, в землі нашій податки
від поганів зменшаться і Господь подасть велику кількість всього, якщо
ми будемо у Його волі, дотримуючися його заповідей”3.
Інший Київський митрополит Петро (1308-1326), звертаючись до
духовенства, у своєму окружному посланні „Поучение игуменам, попам
и диаконам” теж нагадує їм, що ієрей повинен духовних своїх дітей
повчати спершу страху Божому, потім покаянню у гріхах, любові,
лагідності, упокоренню, милостині та вчити їх віддалятися від
перелюбу, пиятцтва, чародійства, чаклунства, хабарництва, щоб не були
вони рабами гріха4.Треба сказати, що суспільство тоді у Київській Русі
було настільки християнським, що народ уже бачив у своїх бідах гнів
Божий за гріхи і за закликом пастирів Церкви поспішав каятися та
навертатися до Бога. Монгольське ярмо все більше сприяло нашому
народу любити свою віру та свою святу Церкву.
Однак незважаючи на повну християнізацію суспільства,
монгольський гніт все-таки негативно позначився на духовноморальному стані людей, на їхній християнській освіті. Бо під час
монгольських нашесть, які досить часто повторювалися, знищувалися
міста та села, церкви й монастирі, а разом з ними школи і безліч книг. І
хоч у мирний час монголи не перешкоджали навчатися грамоти і
1

Полное собрание русских летописей.. – СПб., 1843. – Т. 2 – С. 14-15.
Там само. – С. 184.
Там само. – С. 220.
4
Там само. – С. 196-198.
2
3
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тримати школи або їх знову відкривати, але це лише давало школі
триматися на досить невисокому рівні, бо розруха не давала змоги їй
розвиватися. Такі школи в ХІІІ-ХІV ст. були в Києві, на Волині, де
навчався митрополит Київський Петро, та в інших містах. Та недолік в
освіті людей у монгольський період був значним, що сприяло
закоріненню серед народу багатьох пороків: грубість звичаїв,
жорстокість серця, відсутність християнської любові та лють. Після
відокремлення в середині ХV ст. Московської митрополії від Київської,
яка була зосереджена тоді в Литовській державі, остання починає
розвиватися особливим шляхом і особливим ритмом. Хоч на початку
цього періоду в Київській митрополії ще не було окремих оригінальних
творів, однак в цей час бурхливо розвивається перекладацька діяльність
Церкви, де перекладають твори св. отців а також джерела та документи.
Це, звичайно, починає сприяти розквіту освіти, духовно-моральному
зростанню народу.
Ця динаміка духовного росту пожвавлюється у ІІ пол. ХVІ ст., коли
Київській митрополії доводиться вступити в боротьбу з впливом та
експансією на православне населення протестантів та єзуїтів. Ці
обставини сприяють пожвавленому зростанню православних братств,
які турбуються про освіту народу, готують йому вчителів віри та
благочестя, захисників православ'я від іновірців. Вселенський патріарх
благословляє їхню діяльність та бере під своє покровительство.
Одночасно з братствами у Київській митрополії відкриваються
православні училища, у яких не тільки навчаються слов'янської
грамоти, а й вивчають грецьку, латинську та польську мови та науки:
граматику, риторику, діалектику тощо. Тут православні люди вперше
почали отримувати наукову освіту у власних школах і згідно своєї віри,
що сприяло появі власних літературних праць. Такі училища виникли
спочатку в Острозі, Львові та Вільні. Паралельно із збільшенням
кількості училищ у країні одна за другою відкриваються слов’янські
друкарні, де друкується чимало літератури.
Розвитку цього процесу не перешкоджає введена в Київській
митрополії унія з Римом в 1596 р. Навпаки, унія стимулює розвиток
православних шкіл, братств та друкарень, що активно захищають
православ'я від уніатів. Найактивнішим у боротьбі з уніатством був
князь Костянтин Костянтинович Острозький. Особливо активними у
протистоянні унії в цю козацьку добу були самі козаки на чолі зі своїм
гетьманом. Саме завдяки допомозі козаків патріарх Ієрусалимський
Феофан зміг прибути до Києва в 1620 р. і тут відновити православну
ієрархію на чолі з митрополитом Київським Іовом Борецьким (16201631). 7 січня 1621 р., покидаючи Київ, патріарх Феофан залишив
киянам грамоту, у якій, подякувавши Богу за те, що удостоївся
побачити знамените місто Київ, процвітаючий благочестям, дав
настанову, "щоб вони не ослаблялися духом і не тужили тілом серед
спокус та утисків від відступників, але були благодушними і готовими
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на відігнання ворога" . У цьому ж році митрополит Київський Іов,
звернувшись з окружною грамотою до своєї пастви, теж нагадав, що
немає місця в державі польського короля, де б протягом 27 років
апостати – уніатські владики не збуджували короля та інших
начальників проти вірних і невинних його підданих – православних і не
піддавали їх найважчим гонінням, що ці апостати несправедливо
домагаються бути отцями й пастирями руського народу, коли самі є
відступниками від верховного пастиря і отця, Константинопольського
патріарха. Той, хто встояв проти унії, повинен дякувати Богу, а хто
захопився нею, повинен покаятися і навернутися в лоно матері Церкви.
Особливо швидко Православна церква почала відроджуватися в Речі
Посполитій, коли на православну Київську митрополичу вступив
святитель Петро Могила (1633-1646). Він своїм авторитетом та
наполегливою діяльністю не тільки виклопотав у світської влади
признання легального існування Православної церкви нарівні з
уніатською, повернув їй багато храмів та монастирів, захоплених
уніатами, а й привів до повного порядку та ладу діяльність церковних
інституцій, вивів із духовного занепаду духовно-моральне життя
православних віруючих, довів до загальноцерковного розквіту Київську
митрополію. Митрополит Петро Могила ще до свого святительського
служіння своєю інтенсивною діяльністю завоював настільки велику
прихильність серед вірних своєї Церкви, що вже після призначення його
на Київський митрополичий престол, яке відбулося у Львові, під час
прибуття його до Києва він вислуховує два панегірика: один від Лаври,
інший від Києво-братського училища-гімназії. Після похвали йому за те,
що він відрікся від світу, покровительствував наукам та за інші заслуги
перед Церквою у панегіриках висловлювалась йому велика подяка, що
він своєю невтомною та наполегливою працею й турботами подарував
тишу православному руському океану, який хвилювався протягом
чотирьохсот років, від часів коли Київська Русь ввійшла до складу
Литовського князівства, довів королю Владиславу та його сенату права
Православної церкви. «Ти поїдь по православних містах, –
підкреслюється у панегіриках, і ти побачиш, як тебе радісно зустрінуть
ті, якими були повні в'язниці, були повні ратуші, були повні в'язничні
підземелля за пречисту східну віру. Побачивши ближніх, що за віру
постраждали, ти відчуєш, яким великим ділом ти послужив нещасному
нашому народу»2. Однак святитель Петро Могила не тільки мав
1
Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше
утвержденною при Киевском, Подольськом и Волынском генерал-губернаторе. – К., 18451859.
2
Евфония веселобрмячая на высоцеславный трон митрополии Киевской щасливе
вступаючему Петру Могиле от типографов, в лавре Печерской працуючих. – К.:
Печерская Лавра, 1633. Mnemosyne slawy prac itrudow Piotra Mohily / (Na pozadany onego
wiazd do Kiowa od studentow gimnasium w bratctwie Kiowskim). – K., 1633.
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всебічне визнання й прихильність від влади та народу, він ще був
упривілейованим митрополитом, тобто він отримав привілеї, законне
право на митрополію від короля і патріарха. Вселенський патріарх
Кирило Лукаріс прислав Могилі разом з благословенням на митрополію
і право бути та іменуватися його екзархом, і Петро Могила дійсно від
самого свого посвячення називав себе цим іменем1. Окрім інтенсивного
першосвятительського та архіпастирського служіння, широкої
видавничої діяльності, письменницької та наукової творчості святитель
Петро Могила особливо велику увагу приділяв просвітництву, і
зокрема, Києво-братській школі. Він досить швидко підняв її до рівня
академії, де „професори, перш ніж приступити до викладання,
посилалися для навчання за кордон”2. Митрополит навіть випросив у
короля спеціальну грамоту на реорганізацію училища в академію, однак
підступи латинян та уніатів здійснити це не дали і король в 1635 р.
дозволив у Київській школі вивчати мови та науки, проте в рамках
діалектики і логіки3. Але незважаючи на це обмеження короля, у
Київській школі викладалися і вищі науки, про це свідчить сам
святитель Петро Могила у своїй Анфології, яку він спеціально написав
для керівництва своїм вихованцям, турбуючись не тільки про високий
рівень викладання та навчання в колегії, а також про те, щоб сіялося та
вкорінювалося в серцях вихованців благочестя, без якого мудрість є
глупотою перед Богом4. Ця особлива турбота митрополита про Київську
колегію не була марною, бо колегія стала осередком не тільки науки і
просвітництва для православного народу в Речі Посполитій, а й центром
відродження та розквіту православної духовності. Про це виняткове
місце Київської школи в першосвятительських трудах митрополита
Петра Могили свідчить і його заповіт, у якому він зауважує, що бачить
велику користь для Церкви Божої від тих наук, що викладаються в
колегії, бо появилося багато людей вчених та благочестивих на
служіння їй. Тому святитель найбільшу частину своєї спадщини
заповідає Київській колегії, щоб вона була забезпеченою на майбутні
часи5. Таким чином Київська Могилянська колегія стала духовним
центром всієї Православної церкви в Речі Посполитій. Це важливе
положення Київська школа здобула завдяки своєму особливому
характеру – це була справжня народна школа. „Такий характер школи
обумовлювався, – підкреслює дослідник історії розвитку Київської
1
Див.: Wisznewski M. Histiria literatury polskiej. – Krakow, 1851. – T. 8. – S. 382;
Сахаров И.П. Обозрение славяно-русской биографии. – СПб., 1849. – Т. 1. – № 304.
2
Житецкий И.П. Петр Могила // Христианство. – М., 1995. – Т. 2. – С. 340-341.
3
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М., 1996. – Кн. 6. – С. 514.
4
Анфология, сиреч молитвы. – К.: Тип. Печерской лавры. – 1636.
5
Памятники, изданные Временною Комиссиею для разбора древних актов. – 2-е изд. –
К., 1897. – Т. 2. – С. 430-431.
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академії проф. прот. Федір Титов, – не тільки складом її вихованців із
усіх верств населення, а також і деякими особливими рисами життя
Києво-братської колегії-академії ХVІІ ст. Остання, хоч і мала устрій в
загальному подібний до латинських шкіл, проте не відділялася від
життя народного, суспільного”1. Керівники школи завжди і багатьма
засобами намагалися підтримувати постійний її зв’язок з життям
народу. Одним із таких засобів були публічні диспути. На цих диспутах
вихованці колегії ставили богословські або філософські тези і захищали
їх перед народом. До того ж, вони повинні були викликати зацікавлення
у слухачів, а через них і в усьому суспільстві, тісно єднаючи, таким
чином, вихованців школи з народом. Ще одним засобом зв'язку школи з
народом були драматичні вистави на теми релігійного і інколи
політичного характеру, що ставилися час від часу в Києво-братській
колегії2. Цією єдністю з народом Київська колегія сприяє здійсненню
духовної просвіти православних людей, допомагає їм долати пристрасті,
пороки, беззаконня, спокуси і закликає їх відроджувати православні
традиції і протистояння впливу іновірців, до зростання у християнських
чеснотах.
Багато Києво-братських вчених працюють у Москві архипастирами,
вчителями та різноманітними діячами, з одного боку, а з іншого – до
Київської колегії на навчання прибуває багато північно-руських
вихованців. Цікавиться Київською школою імператор Петро І. „З цього
часу йдуть без перерви, часті та посилені виклики вихованців Київської
Академії на північ Росії, чим було покладено початок широкому,
різнорідному та плідному впливу її на всю Росію, який розкривається в
усій своїй повноті вже у ХVІІІ ст.”3 26 вересня 1701 р. Петро 1 надає
Київській колегії статус академії, визнаючи за нею особливий стан та
положення, називаючи її прямо Академією. Протягом ХVІІІ ст. у
Київській академії навчається та викладає багато майбутніх не тільки
церковних, а й світських фахівців та діячів і серед них відомий
український філософ Григорій Савич Сковорода (1722-1794).
У 1817-1819 рр. Київська академія була реформована у Київську
Духовну Семінарію та Київську Духовну Академію, продовжуючи
славну
історію своєї попередниці та ще більше розвиваючи
православну богословську науку. Таким чином, Київська Духовна
Академія продовжує перебувати у центрі розвитку не тільки
1
Федор Титов, проф. прот. Императорская Киевская Духовная Академия в ее
трехвековой жизни и деятельности (1615-1915 гг.). Историческая записка. – К., 2003. –
С. 152.
2
Так, напр., Лазар Баранович, вихованець цієї епохи, в одному з своїх листів згадує,
що він „колись в трагедії грав роль Іосифа”: Див.: Памятники, изданные Временною
Комиссиею. – Т. 2. – С. 211.
3
Титов Ф. Импер. Киев. Дух. Академия. – С. 158.
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богословської та релігійно-філософської думки, вона і в цей період
потужно впливає на духовний стан українського православного народу,
підтримуючи його в боротьбі з негативними явищами в духовному
житті віруючих та сприяючи зростанню православної духовності.
Навіть розвідки нинішніх світських українських науковців уже
увиразнюють „як потужну освітню діяльність Київської Духовної
Академії ті її структур, так і значущість філософської, богословської,
історико-церковної, психологічної спадщини київських академістів”1.
Завдяки такому розвитку в Синодальний період як Київської
академії, так і її наступниці Духовної Академії у Російській імперії
з'являються різноманітні школи, а в Православній церкві розвиваються
всі сторони її служіння та діяльності і, передусім, проповідництво,
церковне просвітництво та пастирство. Православні віруючі мають
змогу, широко вивчаючи закон Божий, всебічно пізнавати Євангельські
істини та всебічно осягати духовну спадщину своєї Церкви. Однак
паралельно цьому позитивному процесу у Російській державі швидко
проходив
процес
секуляризації,
захоплення
людей
західноєвропейськими ідеями позитивізму та матеріалізму, що
руйнували духовний стан людей. Православна церква вживала усіх
заходів, щоб протистояти цим руйнівним процесам у духовності. Однак
невільницький стан Православної церкви в Російській імперії і жорстка
формалізація всіх духовно-церковних речей та процесів не давав змогу
ієрархії, духовенству, іншим церковним працівникам та діячам вільно
здійснювати церковне пастирське служіння. Тому народ переважно хоч
і знав про християнські істини віри та моралі та не завжди жив ними, а
перебував у гріхах і пороках.
Ці обставини посприяли більшовикам захопити формально віруючих
людей
матеріалістично-атеїстичними
ідеями
і,
створивши
соціалістичний лад після 1917 р. і нову країну – Радянський Союз,
розпочати широку боротьбу з Православною церквою. Однак не всі
люди захопилися комуністичними ідеями, деякі протистояли цьому
процесу руйнування православної духовності. На чолі їх стояли ієрархи
та духовенство, подаючи взірець сповідання та мучеництва. Багатьох із
них було вбито.
Першим новомучеником став митрополит Київський Володимир
(Богоявленський). 25 січня 1918 р. більшовики вдерлись до келії
митрополита у Києво-Печерській лаврі, сильно побили його, вивели за
ворота лаври і розстріляли, покинувши тіло на вулиці2. Потім його тіло
було поховано в дальніх печерах Лаври. 29 жовтня 1937 р. був
1
Ткачук М. Київська Духовна Академія ХІХ – початку ХХ ст. очима сучасної
української гуманістики // Дух і Літера. – 2004. – № 13-14. – С. 92.
2
Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917-1997. – М., 1997. – С. 51.
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арештований інший Київський митрополит, екзарх України,
священномученик Костянтин (Дьяков). Після 12 днів катувальних
допитів його розстріляли1. Тіло його було поховано на Лук'янівському
кладовищі, розташованому біля в'язниці. Паралельно з катуванням
митрополита проводили катувальні допити останнього ректора
Київської
Духовної
Академії,
протоієрея
священномученика
Олександра Глаголєва, якого арештували 20 жовтня 1937 р., а
розстріляли 25 листопада2. Паралельно з катуваннями о. Олександра
проходило
мучеництво
і
його
сподвижника
протоієрея
священномученика Михайла Едлінського, якого арештували 16 жовтня і
розстріляли 17 листопада 1937 р.3 В Україні за роки радянської влади
подібно постраждали, проливши мученицьку кров, сотні людей.
Радянська влада, що поширювала атеїстично-матеріалістичну ідеологію,
проповідувала життя без Бога, у гріхах та пороках, звісно, вона не могла
терпіти людей, які живуть іншим життям, іншими цінностями, каються
у гріхах, виправляються та прагнуть до життя праведного, з Богом.
Однак цим більшовики-комуністи не тільки не знищили в Україні
духовну спадщину Православної церкви, а навпаки, показали, яка вона
велика та значна, як її не можна здолати насильницьким насадженням
атеїстичної доктрини в українському народі, знищуючи всіх, хто її не
приймає. Це особливо важливо збагнути людям у наш постатеїстичний
час, щоб звільнитися від безбожної спадщини, яка вщент руйнує
людину через життя її в гріхах і пороках та повернутися до багатющої
православної духовної спадщини, яку наші предки набували більше
1000 років. Ця спадщина вдосконалює людину, веде до зцілення
душі, даючи вже тут, на землі, відчути смак вічних благ, невимовну
радість життя з Богом.

1

323.

Там само. – С. 249; Доненко Н. Наследники царства. – Симферополь, 2004. – С. 308-

2

Глаголева-Палян М.А., Яскевич Л.Е. Светильники веры // Глаголев А. Купина
неопалимая. – К., 2002. – С. 241-242, 263-264.
3
Речинский С. Киевское духовенство и репрессии: Церковь во времена испытаний //
Михаил Едлинский, Георгий Едлинский., Любящее Господа сердце. – К., 2004. – С. 279282; Донченко Н. Наследники Царства. – С. 326-346.
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Скалецький М.П., Мазур Л.О. (Львів)
ПЕТРО МОГИЛА ТА ДУХОВНА
АТМОСФЕРА В УКРАЇНІ
НАПЕРЕДОДНІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ
ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ
Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
У статті аналізується духовна ситуація в Україні напередодні
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, її
суб'єктивні та об'єктивні чинники, характер та рушійні сили. Автори
доходять висновку, що вона була підготовлена реформаторською та
культурно-просвітницькою
діяльністю
українських
мислителів,
переважно ченців, на чолі з митрополитом Петром Могилою.
Доводиться, що за своїм ідейним спрямуванням, характером та
рушійними силами вона була буржуазною революцією в Україні.
У 2004 р. минуло 350 років від часу підписання Переяславської
угоди між Україною та Росією, подія, яка незважаючи на 350-тилітню
історію, досі не дістала однозначної оцінки у нашій суспільнополітичній та історичній думці і залишається предметом гострих
дискусій. 2004 р. також ознаменувався Помаранчевою революцією, що
пройшла під гаслами свободи та демократії. Боротьба, яку розпочав
Богдан Хмельницький у ті далекі часи, триває й досі. Тому звернення до
тих вікопомних подій не втратило своєї актуальності. Тим паче, що
незважаючи на обширну наукову та художню літературу, присвячену
Визвольній війні українського народу під проводом Б.Хмельницького,
низка важливих питань вивчена недостатньо. Майже недослідженим
залишається питання про ідейні засади українського національного руху
під проводом Б. Хмельницького. Зокрема, потребує глибшого
дослідження питання про ідейні зв'язки політичного лідера України
гетьмана Б.Хмельницького та духовного лідера українського народу І
половини XVII ст. Київського митрополита Петра Могили, якого можна
вважати ідейним предтечею Б.Хмельницького. Лише в окремих працях
С.Головащенка1, Я.Ісаєвича2, Д.Наливайка3, М.Слабошпицького4,

1
Головащенко С. Феномен українського православ'я: Релігійно-церковний аспект
першого українського відродження XVII ст. // Людина і світ. – 1993. – № 6-7. – C. 12-19.
2
Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Львів, 1996. – С. 31-157.
3
Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992. – С. 31-42.
4
Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо (Події і люди української сторії). – К., 1993.
– С. 199-204.
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В.Смолія, В.Степанкова , В.Шевчука та ін. знаходимо спроби
проаналізувати згадані деякі аспекти проблеми.
Автори статті намагалися окреслити духовну ситуацію в Україні
напередодні Національно-визвольної війни під проводом Б.
Хмельницького, простежити її ідейні витоки, серед яких значна увага
приділяється ідейним зв'язкам козацької збройної сили та українського
чернецтва як духовної сили. Аналізуються суб'єктивні та об'єктивні
чинники національно-визвольного руху в Україні середини XVII ст.,
його ідейні засади, характер та рушійні сили. Робиться висновок, що
повстання Б.Хмельницького було підготовлене реформаторською та
культурно- просвітницькою діяльністю гуртка українських вчених,
переважно ченців, на чолі з митрополитом Петром Могилою, яке за
своїм ідейним спрямуванням, характером та рушійними силами
насправді було буржуазною революцією в Україні.
Будь-який масовий народний виступ, залежно від ідейної основи, на
якій він грунтується, поділяється на стихійний бунт та свідомий виступ.
В основі стихійного народного бунту лежить вибух неконтрольованих
емоцій і настроїв, спричинений збігом випадкових обставин. Свідомий
народний рух, на відміну від стихійного бунту, опирається на добре
підготовлений ідейний грунт. Він здійснюється під певними, добре
вивіреними націєконсолідуючими гаслами, має чітко окреслену мету і
ведеться за вимріяні народні ідеали. На чолі такого руху стають не
випадкові народні ватажки чи месники, а свідомі провідники та
виразники заповітних народних ідей та прагнень.
Закономірно постає питання щодо повстання під проводом
Б. Хмельницького: чи це був стихійний бунт доведених до відчаю
народних мас, чи закономірний етап у розвитку українського народу,
який цілком свідомо взявся за зброю? Перш ніж відповісти на це
питання
необхідно
з'ясувати
ідейне
підгрунтя
повстання
Б.Хмельницького. Справа в тому, що будь-яке повстання, якщо це не
стихійний бунт, не виникає на пустому місці та у будь-який час. Йому
передує певна ідейна та організаційна підготовка, у ході якої
виробляється ідейна основа майбутньої збройної боротьби. Тож чи була
в Україні сила, здатна викувати ідейну зброю для бунтівних народних
мас?
Багато дослідників української історії такої сили не бачили. Справа в
тому, що відмінною рисою виступів народних мас в Україні кінця XVI –
початку XVII ст. було те, що український народ на той час з різних
1
Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. – К., 1995; Їх же. Українська
державна ідея. – К., 1997; Їх же. Українська національна революція ХVII ст. (16481676 рр.). – К., 1999.
2
Шевчук В. Петро Могила, його життя і творчість // Українська культура. – 1996. –
№ 1. – С. 7-16.
3
Київський митрополит Петро Могила в історії українського і світового православ'я /
До 400-річчя з дня народження: Зб. доп., тез та повідомлень I Наук. конф. [18 жовтня
1996 р.]. – Луцьк, 1996; Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков. – К.,
1997; Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. – К., 1997.

369

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

причин, яких ми тут торкатися не будемо, практично втратив
національну еліту, яка могла б очолити національний рух.
І. Крип'якевич, наприклад, вказує, що організаційна підготовка
повстання Б.Хмельницького тривала майже два роки і тому на відміну
від попередніх виступів воно було підготовлене набагато краще. Але в
цілому, вказує визначний український історик, це був наслідок
стихійного руху бунтівних мас. "Державні фундаменти,– твердить
вчений, – створили буйні народні маси, що не мали ніяких традицій, не
знали державних теорій, але тримаючи зброю в руках йшли за власним
інстинктом – творили свою владу"1. Цю думку висловив також
М.Аркас: "Для того, щоби добитися такого самостійного вільного,
кращого життя потрібні були великі люде, які здужали б зректися самі
себе, змогли б усе за для добра своєму рідному краєві. Та, на
превеликий жаль, під той час, під ту годину, таких людей не трапилось
у нас, а ті, що орудовали в ту добу, більше шукали своєї власної вигоди,
а не для своїх менших братів-поспільство мало гадали, мало
пеклувалися, або й зовсім не дбали"2.
І все ж такі люди знайшлися, вони були ніби винесені з глибинних
течій буття українського народу і виявилися на гребені хвилі народного
піднесення в потрібну годину. Особливістю української історії було те,
що винесені вони були з середовища українського духовенства, яке за
своїм соціальним статусом мало б стояти осторонь гострої політичної та
соціальної боротьби. Українське духовенство – це була єдина соціальна
верства, що, належачи до соціальної верхівки, зберегла вірність
українському народу і залишилася стояти на його позиціях. При чому
особливу роль в історії українського народу відіграло чернецтво. Слова
Івана Богослова: "не любіть світу, ні того, що в світі" (І Ів 2, 15)
українські ченці прочитали цілком конкретно, а саме: не шукати собі
підтримки у сильних світу цього, не водитися з світською владою і
зберегти незалежність у своїх судженнях і діях. Участь у вирішенні
мирських проблем жодним чином не пов'язувалася з пошуком якихось
шляхів до "коридорів" влади. Не шукаючи від неї жодних привілеїв,
вони вигідно відрізнялися від "білого" духовенства, яке, займаючи різні
церковно-адміністративні посади, перебували в певній залежності від
державних органів та місцевої шляхти.
Однак на відміну від Західної Європи навіть чернецтво в Україні не
могло стояти осторонь громадських і політичних справ. Це було
зумовлено тим, що чернецтво в Україні від свого започаткування мало
ряд відмінних рис від європейського і грунтувалося на інших ідейних
засадах. Оскільки воно формувалося у принципово інших історичних
умовах і на основі специфічної вітчизняної ментальності, то українське
чернецтво увібрало в себе невластиві йому риси. Так, якщо у
середньовічній Європі аскетичне життя було теологічною реакцією на
кризовий стан суспільства, то Київська Русь у Х ст., у пору, коли тут
1
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з'являється чернецтво, була в стані економічного й культурного
піднесення. Фундаментальні засади ідеології та практики чернецтва, що
склалися на християнському Сході, зіткнувшись із реаліями
українського життя, зазнали тут відчутних коректив. Критичне
ставлення до чернечої ідеології та практики східних монастирів, що
разом з усім візантійським суспільством переживали тяжку кризу,
позначилося на своєрідності організації та функціонуванні цього
релігійного інституту в Україні. Відкинувши гірші зразки грецьких
монастирів періоду занепаду, київсько-руські монастирі не сприйняли
надмірну суворість, крайній аскетизм, взагалі будь-які крайнощі
візантійського чернецтва. Верх тут взяли помірковані, пом'якшені
правила монастирського життя, які не ставили істинно чернече життя у
надто тісну залежність із надмірностями посту, затвору, стовпостояння,
обітниці мовчання тощо. Суворі форми життя усамітнених аскетівзатворників витіснялися формами організації т. зв. спільножитних
монастирів. Рядовим інокам тут рекомендувалося обмеження
безболісні: стриманість, покірність, пісництво тощо. Найбільш крайня
форма чернецтва – затворництво – не рекомендувалося як
загальнодоступна і загальнообов'язкова форма аскези. Воно почасти
розглядалося як байдикування і дозволялося тільки для тих небагатьох,
хто був до того покликаний або уже не міг у силу свого віку
потрудитися "на благо братії". Цілком справедливо вважалося, що без
духовного вдосконалення даремними є всі тілесні муки і страждання.
Самообмеження розглядалося як жертовне зречення від тілесного та
минучого задля вищого сакрального призначення людини, як
богоподібної істоти. Орієнтація ченців на суворі, багато в чому
екстремальні норми життя, не було самоціллю, а лише засобом
досягнення більш високої мети – подвижницького утвердження
Христових ідеалів.
Ідеологія українського чернецтва органічно випливає з уявлень про
сакральний зміст земного призначення людини, як богоподібної істоти.
Вона грунтується не на ідеї споконвічної гріховності людини,
характерної для західноєвропейської середньовічної теології, а на
глибоко гуманній ідеї її богоподібності. Уподібнення людини з Богом
вказувало на її природну досконалість та духовну зверхність над
іншими земними створіннями, що до певної міри навіть обожнювало
людину. Тим самим стверджувалася висока гідність людини, у тому
числі й ченців. У той час як ідеологія середньовічного чернецтва в
Західній Європі інтенсивно пропагувала зречення людини від усього
земного, пов'язуючи все гріховне в людині, з її тілесністю, то чернече
самозречення в Київській Русі не було зреченням від людської гідності.
Навпаки, воно стверджувало високу гідність людини через
подвижницьку чернечу діяльність, у якій реалізувалася сакральна
природа людини. Ідейні засади індивідуальної аскези в тогочасній
Україні позбавлені мотивів світоненависництва, зневажання земного
буття й тілесної природи людини. Це не було огульне заперечення світу
земних радостей, а уникнення його суперечностей, марноти та сум'яття
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почуттів. Чернецтво вважалося найкоротшою і найлегшою дорогою
подолання земних пристрастей та духовного вдосконалення шляхом
наслідування вищих моральних зразків та уподібнення Христу.
"Звичайно, твердження про "іночеський чин" як обране "стадо
Христове" декларувалося як виправдання інституціонального
оформлення ідеалу чернецтва. Тому й ланкою, що пов'язувала іноків з
Богом було "життя по Христу", дотримання морального прикладу і
життєвої філософії Ісуса..."1. Причому найбільш гідним людини
вважався подвижницький і діяльний спосіб життя, а не шлях,
відчуженого, містичного споглядання. Це виразно сформульовано у
вченні Феодосія Печерського про кінцеву мету чернечого життя.
Суворий статут, запровадженний Феодосієм, зобов'язував не тільки до
посиленої духовної, а й до різноманітної господарської діяльності. Саме
своїми подвижницькими справами іноки завойовували право на
"святість", що виразно простежується у "Києво-Печерському патерику",
первісною метою якого було утвердження слави (і саме слави земної)
"богоносних" києво-печерських подвижників. Через увесь "Патерик"
червоною ниткою проходила думка, що києво-печерські ченці не
поступаються досконалістю чужоземним. Характерною його рисою є
також відсутність похмурих містичних рис та життєненависних
настроїв.
Такі підходи до розуміння призначення чернецтва в Україні мали
глибокі і міцні релігійно-філософські корені, що сягають ше
язичницьких часів. Неабияке значення у формуванні чернечих чеснот, у
яких не просто стверджувалася цінність земного життя, а звеличувалося
саме діяльне життя, як істинно гідне людини, відіграв притаманний
давньоруській язичницькій традиції культ слави. І хоч інститут
чернецтва передбачав зречення від земних благ та пристрастей, все ж
таки для чернецтва в Україні ніколи не була байдужою цінність земного
буття. Навіть затворникам земна слава була далеко небайдужа. Добре
знаючи, що вона є ніщо перед Славою Всевишнього, ченці все ж
прагнули, щоб, довідуючись про їх подвижнецьке життя, сильні світу
цього схиляли перед ними свої горді голови. Бути набожним самим по
собі, без споглядання спокус мирського життя, не вважалося великим
здобутком. Таке опосередковане просування людини щаблями
духовного вдосконалення власне й розглядалося як найбільше для
монаха випробування.
Таким чином, доходимо висновку, що у домонгольський період для
чернечого руху в Україні не був властивий ідеал відчуженого
споглядального життя, що вело до містичного злиття з Богом. Ідеалом
відчизняного чернецтва ще з часів засновника монашого статуту в
Україні Феодосія Печерського стало подвижницьке служіння Богу, у
якому разом з тим стверджувалася висока людська гідність ченців.
Порятунок ділами в ідеології чернецтва превалював над порятунком
вірою. Уподобитися Богу можна було тільки за умови етично
1
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правильного життя, активного доброчинства, а не зреченості. "Любов до
Бога втілюється лише в добрих ділах. Саме в них і ними випробовується
істинність віри"1.
Увійшовши в кров і плоть чернечого життя ці засади збереглися в
ньому і в післямонголотатарські часи, коли в українській землі також
настав економічний та культурний занепад. Занепадницькі принципи
ісихазму, який основну мету іночого служіння вбачав у містичному
злитті з Богом через досягнення молитовного екстазу, хоч і здобули
певний відгук в окремих монастирях, значного поширення в Україні не
отримали. На відміну від християнського сходу чернецтво в Україні не
дотримувалося постанови IV Халкедонського собору 451 р. про
невтручання ченців у церковні та мирські справи поза монастирем. З
самого початку воно розгорнуло активну культурно-просвітницьку та
благодійницьку діяльність. Хоча, відверто кажучи, розвиток освіти,
мистецтва, літописання та книгописання, утримання притулків та
шпиталів приховувало певну загрозу руйнування основ чернечого
способу життя. Але українське чернецтво керувалося у своїй поведінці
принципом "якщо не ми, то хто?" Це змушувало багатьох ченців
втручатися навіть у громадські та політичні справи в Україні. Саме з
його середовища неодноразово лунали зворушливі патріотичні заклики
на адресу руських князів. Чого варте хоча б "Слово про загибель землі
Руської" Данила Заточника, "Слово про Закон і Благодать" першого
руського митрополита Іларіона чи проповіді Клима Смолятича!
Якщо "біле" духовенство в основній своїй масі не прийняло
братського руху і навіть намагалося йому протидіяти, то чернецтво його
активно підтримало і, можна сказати, стало його ідейним натхненником.
Освічені ченці поставили на належний рівень викладання та вивчення
наук у братських школах. Вони також дбали про їх забезпечення
необхідними книгами й підручниками, бо першими книгодрукарями
були переважно представники монашого чину. Переважно вони були й
безпосередніми їх авторами.
Українська полемічна література XVI-XVII ст., у створенні якої
провідну роль відігравали ченці, була виявом гострої політичної
боротьби за національне самовизначення. Тому навіть богословська
полеміка в Україні велася не задля красного слівця, а фактично була її
ідейним виразом і теоретичним обгрунтуванням. Не буде
перебільшенням, якщо скажемо, що вона розбудила українське
суспільство від летаргійної сплячки, ставши великою спонукою для
національного піднесення. Таким чином, українське чернецтво взяло
найактивнішу участь у закладанні ідейних підвалин під широкий
національний рух селянських та козацьких мас під проводом
Б.Хмельницького.
Україну XVI-XVII ст. з середньовічною Європою поєднує також
наявність чернечого та лицарського (в особі запорізького козацтва)
орденів. Простежується велика спорідненість в організації життя
1
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українського чернецтва та козацтва. Зовні їх споріднює те, що сама Січ
за устроєм життя, куди жінкам доступ був заборонений, нагадувала
великий монастир. Життя у Січі, як і в монастирях, будувалося на
суворому дотриманні особливих правил лицарської честі.
Більш глибокою є їх внутрішня єдність, бо козацтво і чернецтво – це
своєрідні духовні родини. Козацьке та монаше життя починалося з
урочистого посвячення, що знаменувало вступ до особливого духовного
братства. Духовна спорідненість виявлялася також у тому, що ченці
присвячували своє життя духовному служінню Богу на благо
батьківської віри, а козацтво, будучи збройною силою, вважало за свій
священний обов'язок нещадно боротися з усіма ворогами Христової
церкви і твердо стояти в обороні віри своїх предків. Знаменно, що при
читанні Євангелія всі козаки випростовувалися і до половини витягали
шаблі з піхов на знак готовності захищати зброєю Христову церкву від
ворогів. Питання про ідейні зв'язки чернецтва з козацьким рухом
вимагає особливої уваги, бо воно ще чекає на свого дослідника. Ми ж у
даному випадку лише констатуємо факт їх взаємовпливу і
взаємопроникнення, внаслідок чого творився вищий синтез фізичної
сили і сили духу. Продуктивність його, власне, й засвідчила боротьба
українського народу за своє національне і соціальне визволення.
Успішність бойових дій війська Богдана Хмельницького й справді
визначалася не лише високим військовим вишколом, а й його високим
моральним та ідейним духом, бо вони боронили Русь – священну землю
батьків.
Козаки ревно дбали про чистоту православної віри, вважаючи
найбільш ганебним для себе віровідступництво. Тому за весь
історичний період існування Січі в їх середовищі ніколи не було ні
розкольників, ні єретичних лжевчень. Козаки відзначалися не тільки
глибокою релігійністю та щирою набожністю, вони були першими, хто
рішуче став на захист предківської віри збройною рукою. Про
набожність козаків свідчить те, що для влаштування на Січі коша,
запорожці вибирали найкраще місце, де насамперед зводили церкву, що
неодмінно присвячувалася Покрові Пресвятої Богородиці, а вже потім
споруджували інші необхідні будівлі. Окремі козаки за власний кошт
будували у своїх зимівниках та хуторах каплиці або влаштовували
скити. Опираючись на далеко неповні документальні дані,
Д.Яворницький нарахував у володіннях запорозьких козаків 60 церков,
не враховуючи каплиць та скитів1. Багато хто з козаків влаштовував у
власному житлі особливі божниці, де поміщали ікони в дорогих шатах і
багатих кіотах, перед якими запалювали незгасні лампади та курили
дорогий фіміам.
Особливою шаною в козаків користувалися ікони Покрови
Богородиці, архангела Михаїла, чудотворця Миколая та Андрія
Первозванного. Запорожці вважали, що вони перебувають під
1
Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. – Львів, 1990. – Т. 1. –
С. 198, 217.
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покровительством Пресвятої Богородиці. Архістратиг Михаїл –
найголовніший небесний воїн – вважався керівником козаків на війні, їх
військовим покровителем. Святитель та чудотворець Миколай незримо
супроводжував їх у морських походах, Святий Андрій Первозванний
користувався великою повагою як перший проповідник християнства на
берегах Дніпра.
Про велику ревність запорожців до божого храму свідчать їхні щедрі
пожертви монастирям та церквам. Повертаючись із чергового воєнного
походу вони ділили свої військові трофеї на три частини і першу,
найкращу – завжди віддавали на монастирі та церкви. Крім того, майже
кожний козак, уникнувши смерті на війні або оправившись після
тяжкого поранення чи хвороби, робив посильний внесок у божий храм
грошима, книгами, церковним одягом та посудом, хрестами та
натільними хрестиками, золотими та срібними злитками, перлами,
коралами та іншим коштовним камінням, іконами, хоругвами,
плащаницями, чашами, кубками, підвісками, дорогими тканинами тощо.
Відчуваючи наближення смерті, кожен козак відписував на користь
церкви чи монастиря частину свого майна на помин козацької душі.
Ікони, медалі, хрести, злитки золота та срібла заповідали повісити на
іконостасі в обраному ними самими місці.
У мирний час козаки вважали за свій святий обов'язок здійснити
пішу подорож в один з монастирів на прощу, щоб поклонитися святим
місцям. Перший раз восени у вересні чи жовтні після завершення
сільськогосподарських робіт, а другий – зимою, перед Великим постом.
В останьому випадку набожні паломники залишалися у святій обителі
на увесь період посту, сповідаючись і причащаючись аж до самої Пасхи.
Для козаків, які повсякчас ризикували власним життям і постійно
перебували у стресовій ситуації, монастир ставав пристанищем спокою,
де можна було врівноважити й заспокоїти свою душу, а також
підготуватися до самозречення та подвигу, що становили суть
козацького способу життя. Усвідомлення марноти козацької вольниці,
що відбувалося через порівняння із святістю чернечого життя,
спонукало багатьох з них назавжди залишатися в святій обителі. Козаки
похилого віку та ті, які стали інвалідами, як правило, теж постригалися
у ченці і продовжували своє подвижницьке служіння своєму народу уже
на духовній ниві. Пройнявшись глибокими релігійними почуттями і
будучи розчарованими розгульним козацьким життям, деякі козаки
усамітнювалися в пустинних місцях, йшли у непроглядні ліси, гірські
печери, річкові плавні і влаштовували власні обителі, де рятувалися від
мирської суєти. На цьому поприщі, вказує Д. Яворницький, з'являються
справжні подвижники, які відзначилися ревним виконанням
євангельських заповідей та апостольських переказів1. Серед них –
кошовий Пилип Федорів, військовий осаул Дорош, простий козак

1
Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. – Львів, 1990. – Т. 1. –
С. 207.
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Семен Коваль та ін. Непоодинокими також були випадки, коли ченці
зрікалися сану та переходили у козацький стан.
Д. Яворницький також свідчить, що ніде не ставилися з такою
повагою до духовенства, як на Запоріжжі1. Треба сказати, що до
виконання священицьких обов'язків у Січі допускалися тільки ченці. Як
правило, це були ченці Київського, Межигірського, СпасоПреображенського монастирів, бо січовики визнавали тільки владу
Межигірського архімандрита і вважалися його парафією. "Біле"
духовенство могло призначатися лише у паланкові парафіяльні церкви.
Враховуючи демократичний устрій козацтва та ревнісне ставлення
козаків до церкви, Запорозьку Січ цілком обгрунтовано називають
"християнською козацькою республікою"2.
Про ідейні впливи чернецтва на козацький рух свідчать тісні зв'язки
січового
товариства
з
такими
духовними
центрами
як
Трахтемирівський,
Межигірський,
Видубицький,
Самарський,
Пустинно-Миколаївський,
Мотронинський,
Лебединський,
Мошенський та інші монастирі, серед яких особливе місце займала
Києво-Печерська лавра. Незважаючи на те, що січове товариство
вважалося парафією Межигірського монастиря, вона мала не менш
відчутний ідейний вплив на дух низового війська. Особливо вага Лаври
зростає на початку XII ст. за архімандрита Єлисея Плетенецького (15961624), який переїхав до Києва з групою сильних в інтелектуальному
відношенні львівських братчиків. Він прагнув разом із своїми
однодумцями зміцнити занепалу після Унії православну церкву і
перетворити Лавру в осередок православної науки і культури.
Насамперед він домігся для Києво-Печерської лаври права ставропігії,
тобто автономії, непідвладності місцевій церковній верхівці, згодом
запроваджує при ній школу нижчого рівня, приблизно таку, як радив
І. Вишенський. Після смерті Львівського єпископа Гедеона Балабана він
закуповує його Стрятинську друкарню і перевозить її у 1615 р. до
Лаври. В ній почали видавати православні церковні книги, здебільшого
прикладного церковного характеру. Друкарня швидко зміцнюється і
надовго стає центром української видавничої справи. Плетенецький
збирає біля себе найвидатніших вчених, які засновують вчений гурток,
членами якого стали: визначний православний церковний та культурний
діяч Захарій Копистенський; відомий український письменник та
лексикограф, автор першого українського словника Памво Беринда;
Київський митрополит, ректор братської школи Іов Борецький; єгумен
братського монастиря в Києві, керівник лаврської друкарні, ректор
братської школи після Іова Борецького Тарасій Земка; церковний діяч і
письменник-полеміст, ректор Київської братської школи 1620-1624 рр.,
автор панегірика на пам'ять гетьмана П. Сагайдачного Касіян Сакович;
церковний і культурний діяч, педагог, автор однієї з перших граматик
слов'янської мови та букваря (1596 р.) Лаврентій Зизаній та ін. Разом з
1
2

Там само. – С. 194.
Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992. – С. 31-42.
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тим починається нове культурне та політичне піднесення Києва, який
знову став перетворюватися у могутній центр культурного і політичного
життя. Особливо притягальна роль Києва зростає за часів наступника
Єлисея Плетенецького Київського митрополита Петра Могили, який
став продовжувачем справи свого попередника.
Петро Могила походив з давнього роду молдавських царів, закінчив
Львівську братську школу, потім продовжив навчання у
західноєвропейських університетах. Так у Парижі він був учнем Варона,
який, до речі, був учителем Рене Декарта. В молодості П.Могила був
бравим вояком, відзначився в битвах з турками під Цицорою та
Хотином (1621 р.). Перед ним відкривалася блискуча військова кар'єра.
Але для цього необхідно було перейти у католицизм, бо для
православного шляхтича у католицькій Польщі світська і військова
кар'єра була закрита. Тому несподівано для багатьох Петро Могила
полишає військову службу і постригається у 1625 р. у ченці КиєвоПечерської лаври. Проте цей незвичайний вчинок має своє пояснення.
Тим більше, що це не єдиний випадок в нашій історії. На межі XIXXX ст. такий самий вчинок повторив майбутній митрополит
Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Він також
відмовився від кар'єри польського офіцера і прийняв чернечий постриг,
присвятивши своє подальше життя духовному служінню народу. На
цьому поприщі він досягнув не менш вражаючих успіхів, ніж Петро
Могила. Один і другий добре розуміли, що в умовах втрати власної
державності, тільки церква залишалася тією інституцією, яка виступала
запорукою збереження етнічної самобутності народу. Щоб порятувати
свій народ від денаціоналізації, необхідно було в першу чергу дбати про
зміцнення церкви, що була тим суспільним інститутом, що став
уособленням національної ідентичності та виразником глибинних надій
і прагнень українського суспільства.
Ще Л.М. Гумільов вказував, що в умовах кризового стану
суспільства для пасіонарних осіб, які не могли знайти застосування для
своєї нестримної діяльної і творчої натури у справах на благо народу,
єдиним пристанищем залишався монастир. Тут вони могли спрямувати
свою енергію по шляху духовного подвижництва. Тому прийняття
чернецтва зовсім не значить, що Петро Могила прагнув зневажити
земний світ і відмовитися від діяльної участі у його справах. Навпаки,
саме в Києві відкривалися прекрасні можливості для духовної кар'єри.
На той час, після захоплення Константинополя турками, Київ
перетворився в центр православного світу. Як зазначає у своїй відомій
поемі "Роксоланія" Фабіан Калинович, його навіть називали
"Православним Римом". У Лаврі П.Могила швидко зближується з
митрополитом Іовом Борецьким. За його підтримки у 1627 р.
тридцятирічний чернець, який ще на той час навіть не мав духовного
сану, після смерті Захарія Копистенського був обраний архімандритом
Києво-Печерської лаври. У 1632 р. після успішної поїздки в Краків на
коронаційний сейм, де він домігся відновлення прав православної
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церкви, був обраний митрополитом. Висвячення відбулося цього ж року
у Львові в Успенській церкві.
Молодий митрополит справедливо пов'язував занепад православної
церкви з недостатнім рівнем освіти в українських землях. Вихід він
вбачав у заснуванні принципово інших вищих навчальних закладів,
таких, які за своїм духом були б строго православними, а в науковому
відношенні не поступалися найкращим західноєвропейським і
польським колегіям. З цією метою, ще будучи архімандритом, він
відбирає групу найбільш здібних молодих ченців і за власний кошт
відправляє їх на навчання до кращих європейських університетів. Вони
стали його першими помічниками в організації якісно нової системи
освіти в Україні.
У 1631 р. він відкриває при Лаврі перший навчальний заклад нового
типу. Викладання у лаврській школі стояло на дуже високому рівні, що
стало загрожувати існуванню Богоявленської братської школи. І коли
керівництво братства звернулося з проханням допомогти її зберегти,
П. Могила вирішив об'єднати їх в одну і взяв її на своє утримання. На
честь благодійника школу назвали Києво-Могилянським колегіумом.
Тут зосередилися кращі культурні сили України – вчені, богослови,
письменники. Вони склали вчений гурток, прозваний "Могилянським
Атенеєм" або "Київським Геліконом". До нього входили: Сільвестр
Косів, Ісая Козловський-Трохимович, Афанасій Кальнофойський, Йосип
Кононович-Горбацький, Інокентій Гізель, Лазар Баранович та ін. Вони
зуміли підняти православне богослов'я на рівень вимог того часу.
Заслуга П. Могили та його вченого гуртка полягає в тому, що вони
змогли природно адаптувати на українському православному грунті
впливи західної контрреформації і поєднати її надбання з власною
київською традицією. Складені в цьому гуртку "Православне
ісповідання віри", "Служебник" і "Требник" на церковних соборах
східних церков у Києві (1640 р.) та в Ясах (1643 р.) були визнані як
основні богослужбові книги для всіх східних церков.
Заслуга митрополита Петра Могили також у тому, що він виступив
як великий миротворець та захисник спокою в рідній землі. Він
особисто втручався в різні конфлікти, постійно виступав посередником
між ворогуючими сторонами, закликаючи їх до примирення. Своїм
щирим словом та незаперечним авторитетом він попередив кілька
заворушень на Запоріжжі, врятувавши його від братовбивства. За часів
митрополита Петра Могили в Україні не було ні виснажливих воєн, ні
кровопролитних повстань. Тому могилянську добу в історії України
називають "золотою", бо це був час її національного відродження та
культурного розквіту.
Осередок київського митрополита воістину перетворився в духовний
та культурний центр України, столицю своєрідної духовної республіки,
"президентом" якої став визнаний духовний лідер українского народу
Петро Могила. Сам він гордо величав своє дітище "Руським Сіоном".
Проголосивши ідею "Сіону Руського", П. Могила першим почав
проповідувати програму українського державотворення. Наскільки це
378

Україна – релігія

було можливо він пригасив серед українського духовенства та
населення полонофільські та москвофільські настрої і почав
прищеплювати йому думку про Русь державну. Цю ідею засвоювали
вихованці Могилянського колегіуму і незримими каналами масової
комунікації поширювали її по всій Україні, готуючи тим самим грунт
під рішучий виступ народних мас за свою волю та свою державу.
Духовні зерна, посіяні в Могилянській академії, впали на добре
підготовлений грунт і дали добрі сходи у наступних поколіннях. З них
виросла українська національна та інтелектуальна еліта, яка повела
народ на боротьбу за національне та соціальне визволення. Сама
академія стала справжньою ідейною кузнею, у якій гартувався дух
майбутньої козацької старшини. Більше того, коли розпочалася
національно-визвольна війна, закономірно, що її спудеї масово пішли в
козацьке військо. Тому, як справедливо зауважує Валерій Шевчук,
"...політична акція Б. Хмельницького була підготовлена духовними
акціями Петра Могили"1.
М. Слабошпицький вважає, що Петру Могилі було відомо про задум
Б. Хмельницького підняти народ на боротьбу проти гніту панської
Польщі. Але дізнавшись про це одним із перших серед вищого
духовенства, великий миротворець мабуть вперше у своєму житті не
засудив кровопролиття, а навпаки, проголосив анафему тим, хто не
підтримає Б. Хмельницького у священній війні за волю українського
народу2.
На основі викладеного вище можна стверджувати, що
реформаторська діяльність науково-культурного осередку українських
мислителів на чолі з П.Могилою, переважну більшість якого, як було
показано, складало чернецтво, підготувало ідейну основу національновизвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.
Це був унікальний випадок у світовій історії, коли чернецтво стало не
лише розробником національної ідеології, а й виступило активною
силою у боротьбі за національне та соціальне визволення. Таким чином,
в Україні у середині XVII ст. складається перша необхідна умова для
успішного повстання – це визрівання суб'єктивного чинника, що
засвідчує про готовність народних мас до рішучої боротьби за свої
права. Але для успіху повстання ще необхідні були відповідні
об'єктивні умови.
Не втрачає актуальності, питання про завдання та рушійні сили
повстання Б.Хмельницького, яке є вступом до з’ясування характеру цієї
події. На жаль, серед вітчизняних вчених досі немає одностайності
стосовно питань типології, хронологічних меж та періодизації боротьби,
що розпочалася 1648 р. У науковій та навчальній літературі, описуючи
цей народний виступ, найчастіше вживають три терміни: "повстання"
1
Шевчук В. Петро Могила, його життя і творчість // Українська культура. – 1996. –
№ 1. – С. 9.
2
Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо (Події і люди української сторії). – К., 1993.
– С. 203.
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(народне, козацьке, селянське, українське), "війна" (козацька, селянська,
громадянська, польсько-козацька, визвольна, національно-визвольна) та
"революція" (українська, національна, національно-визвольна, козацька,
антифеодальна, буржуазна).
Така розбіжність в оцінках, очевидно, пов'язана з тим, що доба
широкомасштабної національно-визвольної боротьби середини XVII ст.
в українських землях складалася з неоднакових за тривалістю та змістом
періодів, у межах яких домінувала то одна, то інша тенденція. Але
зауважимо, що ця розбіжність відносна, оскільки між поняттями
"повстання", "війна", "революція" у контексті подій XVII ст. існує не
протиставлення, а глибинний зв'язок. Народне повстання, яке підняв
1648 р. Б.Хмельницький, охопивши більшу частину території та
населення України, незабаром переросло у національно-визвольну
війну, а війна, зумовивши докорінні зміни в суспільному розвитку
поступово переросла у справжню революцію. Ми схиляємося до думки,
що за своїм характером це була антифеодальна буржуазна революція.
Про те, що повстання під проводом Б.Хмельницького мало
антифеодальний характер, було відомо ще в радянській історіографії,
яка традиційно трактувала його як національно-визвольну
антифеодальну війну українського народу проти панської Польщі.
Однак щодо її антифеодального характеру хочеться зробити одне
зауваження. Якщо радянські дослідники визнають антифеодальний
характер цього масового руху українського народу, то вони мали б
зробити також наступний логічний крок, який випливає з цього. А саме
те, що це була по суті буржуазна революція в Україні. Але в цьому
випадку їм доведеться відмовитися від ще однієї застарілої догми, яку
іноді можна почути ще й нині. Йдеться про твердження, що нібито всі
селянські антифеодальні виступи були приречені на поразку. Цей
фаталізм обгрунтовувався тим, що селянські маси були неорганізовані,
не мали теоретично обгрунтованої ідеології, не мали також належної
зброї та військового досвіду, щоб протистояти військовій потузі
пануючих сил. Козацько-селянська війна в Україні під проводом
Б.Хмельницького спростовує цей висновок. Її ідейні засади були
підготовлені, як тільки було з'ясовано діяльність гуртка київських
вчених на чолі з П.Могилою, а необхідну військову організацію внесло
українське козацтво.
Для глибшого розуміння ідейних засад масового національного руху
в Україні розглянемо його завдання та мету, поставлені об'єктивним
ходом історії. Буде, звичайно, перебільшенням стверджувати, що
повстання з самого початку мало чітко окреслену і вироблену ідейну
програму. Проте учасники повстання добре знали, чого вони хочуть і за
що борються. На відміну від попередніх виступів їх вимоги не
зводилися до дрібних, тимчасових і обмежених проблем місцевого
значення, пов'язаних, як правило, з козацькими привілеями, а набували
загальнонаціонального значення з виразним соціальним спрямуванням.
Демократичний устрій козацької республіки, що опирався на виборну
старшину та традицію вирішення питань на загальнонародній раді, вони
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прагнули поширити по всій Україні. В економічному та соціальному
плані народні маси були зацікавлені у ліквідації поміщицького
землеволодіння, встановленні вільного життя без кріпацтва, панщини та
будь-якого іноземного гніту. Таким чином, можна стверджувати, що
ідеологія козацько-селянської революції, пройнята духом козацької
вольниці, мала своїм завданням проведення перетворень, що
спрямовували розвиток українського суспільства на капіталістичний
шлях.
Зацікавленість широких народних верств у революційних
перетвореннях зумовила характер та рушійні сили української
революції, що також вказує на її буржуазний характер. Тут треба
сказати, що рушійною силою у цій війні були козацькі маси, які були
вільними землеробами, а також селяни, для яких ліквідація кріпацтва
була справою життєвої ваги. Слід зауважити, що саме козацтво, яке
разом з селянством було рушійною силою повстання, вносило якраз
необхідну військову організованість та досвід. Ряд дослідників
української історії вважають, що в умовах бездержавності та втрати
національної еліти козацтво в Україні відіграло роль, яка в інших
країнах належала дворянству1. А щодо військового мистецтва
запорізького війська, то воно не поступалося найкращим тогочасним
арміям. Провідник повстання гетьман Б. Хмельницький справедливо
вважався одним з найкращих полководців свого часу. Його військова
тактика викликала захоплення сучасників і багато в чому випереджала
свій час. Вона стала зразком для наслідування і запозичувалася іншими
військовими стратегами Європи, ввійшовши в скарбницю світового
військового мистецтва.
Про те, що Україна стала на капіталістичний шлях розвитку,
свідчать зміни, що відбулися в господарстві та економічному устрої
України на той час. Внаслідок визвольної війни українського народу
було ліквідовано велике поміщицьке землеволодіння. Землю було
розділено між дрібними козацькими господарствами фермерського
(тобто капіталістичного) типу, яке трималося на особистій праці
власника та членів його сім'ї при залученні у деяких випадках найманої
праці батраків. Разом з цим було скасоване кріпосне право і селяни
здобули особисту свободу. Унаслідок цього спостерігається значне
розширення посівних площ, зростає врожайність та продуктивність
праці в сільському господарстві. Зростання попиту на продукти
скотарства й землеробства зумовили, з одного боку, якісні зміни в
техніці та технології господарювання (розширення асортименту
сільсько-господарських культур – почали вирощувати квасолю,
петрушку, пастернак, селеру, салат, появляються водяні і вітряні млини
тощо). Місцями у старшинських маєтках землеробство набувало
промислового характеру. Збільшувалися площі, зайняті льоном,
коноплями й тютюном, розвивалося гуральництво, ткацтво й
килимарство. Натуральне господарство починає витіснятися товарно1

Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1991. – С. 114.
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грошовими відносинами, що свідчить про капіталістичні зрушення на
селі. Значна частина зерна та худоби виробляється тепер не для
власного споживання, а на продаж, у тому числі й на експорт. Якісні
зміни у формах власності та організації праці, прогресуючий розвиток
товарно-грошових
відносин,
бурхливе
зростання
ринку
сільськогосподарської продукції – усе це свідчить про буржуазний
характер перетворень, що почалися на селі. Українське село обрало
фермерський тип капіталістичних перетворень, який пізніше дістав
назву "американського шляху". Але основи фермерського господарства
були закладені ще в козацьких зимівниках принаймні на 100 років
раніше від американських фермерів.
Розвиток капіталістичних відносин почався також у містах, які
бурхливо розвивалися. Як вказував О.Субтельний, лише на Київщині на
початку XVII ст. постало 200 нових мiст, збiльшивши їх загальну
кiлькiсть до 348, що становило близько третини всiх мiських центрiв
України. На середину XVII ст. у мiстах проживало вже майже 60 %
населення Лівобережжя. Правда, О.Субтельний зауважує, що в
переважній більшості це були скоріше укріплені форти, за дерев'яним
частоколом яких могло налічуватися не більше 100 дворів1.
Необхідно звернути увагу на ті зрушення, що відбувалися за
міськими мурами, бо тут зароджувалися та прогресували нові явища та
процеси. Поглиблюється спеціалізація ремісництва (якщо в
давньоруських містах існувало майже 70 ремісничих професій, то на
початку XVII ст. їх стало вже близько 270). Виникають фахові ремісничі
об'єднання – цехи. З'являються перші мануфактури, де широко
застосовується праця вільних робітників. У XV ст. набувають
поширення ярмарки, що було першою ознакою становлення
внутрішнього ринку (постійні ярмарки існували у Львові, Києві, Галичі,
Луцьку та ін.). У містах запроваджується магдебурзьке право,
демократичні засади якого закладали основи громадянського
суспільства. Осередками промислового виробництва стають не тільки
міста, а й старшинські маєтки, де розвивається ткацтво, килимарство,
гончарство, гуральництво.
Усе це сприяло тому, що в Україні почав зароджуватися новий
суспільний клас українського бюргерства, до якого належали вільні
міщани, ремісники і торговці. Новий суспільний стан, що з'явився у
містах, також залучається до політичного життя. Братський рух, що
набув величезного розмаху серед українського міщанства, був по суті
рухом нового буржуазного класу, який зароджувався в Україні. До
певного часу дві потужні сили українського народу, – міщанство та
козацтво розвивалися незалежно одна від одної, переслідуючи лише
власні корпоративні інтереси. Вирішальну роль у їх об'єднанні відіграв
гетьман Петро Сагайдачний, який разом з усім Запорозьким кошем у
1620 р. вступив у Київське Богоявленське братство. Це подвоїло сили
українського народу та об'єднало його ідейно. Братства відчули за
1
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собою велику збройну силу, а козацтво, озброївшись братською
ідеологією гуманістично-просвітницького спрямування, – зміцніло
духовно. Все тогочасне суспільство перебувало у стані якогось
особливого духовного піднесення. І тепер нарешті став можливим
загальнонаціональний визвольний рух, що завершився буржуазною
революцією в Україні.

Переконливим свідченням буржуазного характеру козацько-селянської
війни в Україні є свідчення тогочасних зарубіжних спостерігачів.
Д. Наливайко, який ретельно дослідив свідчення зарубіжних джерел про
національно-визвольну війну, вказує, що, за їх оцінкою, вона була одним з
найбільших соціальних і національних рухів у тогочасній Європі, грізною
селянсько- козацькою революцією. Характерно, що в ній "обидва аспекти
національний і соціальний, не виступали розрізнено, а становили історичну
єдність, чим вона, до речі, нагадує ранні буржуазні революції, зокрема
нідерландську й американську, які водночас були й війнами за національну
незалежність"1. Цей двоєдиний характер всенародної війни в Україні,
зазначає далі Д. Наливайко, не був таємницею для тогочасних
західноєвропейських істориків та політиків. Проте вони свою увагу
зосереджували здебільшого на національному та віросповідальному її
аспектах. Однак те, що було очевидним для сучасників Б. Хмельницького,
стало невигідним визнавати російським, а пізніше й радянським історикам,
бо тим самим ставилася під сумнів значимість об'єднання України з Росією
для української сторони. Справа в тому, що Україна на той час уже стала на
капіталістичний шлях розвитку, а в Росії ще не завершився розвиток
феодалізму. Там ще тільки починалося становлення кріпосного права.
Таким чином, приєднання України до Росії затримало економічний та
культурний розвиток України майже на 200 років.
На буржуазний характер повстання Б. Хмельницького вказує також
ставлення до нього провіднника та натхненника англійської буржуазної
революції – Олівера Кромвеля. Він уважно стежив за ходом війни в Україні,
вважаючи Б. Хмельницького своїм природним спільником у боротьбі проти
католицької експансії. Про це красномовно говорить послання, яке
надійшло до Б. Хмельницького 1649 р. з революційної Англії, як вважає
більшість учених, ймовірно від самого Кромвеля. Усі титули, якими
наділяється козацький гетьман у цьому посланні, засвідчують глибоку
пошану революційної Англії до Б. Хмельницького і прихильне ставлення до
нього, як до союзника у боротьбі зі спільним противником. Знаменним є те,
що Б.Хмельницького у тогочасних західноєвропейських джерелах часто
порівнюють з Кромвелем, навіть називають його "українським Кромвелем".

Із сказаного випливає, що національно-визвольна війна українського
народу під проводом Б.Хмельницького взяла на себе виконання завдань,
які за всіма ознаками є характерними для буржуазних революцій. Тому
буде цілком справедливо стверджувати, що масовий рух українського
народу в середині XVII ст. за своїм ідейним спрямуванням, характером
та рушійними силами – це насправді буржуазна революція в Україні
та одна з перших буржуазних революцій у Європі.
1

Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992. – С. 186-187.
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Квасюк Л.В. (Острог)
СИМВОЛІКА
УКРАЇНСЬКОГО БАРОКОВОГО ІКОНОСТАСУ
(на прикладі іконостасу кінця XVIII ст.
церкви села Розваж Острозького району
Рівненської області)
У статті на основі мистецтвознавчих, богословських, літургійних
праць розглядається символічна мова українського барокового
іконостасу XVIII ст. (на прикладі церкви села Розваж Острозького
району Рівненської області); стверджується, що іконостас з його
програмою є втіленням канонічного ладу церкви, суті богослужіння;
говориться, що в передачі церковного змісту на художньо-образну
систему іконостасу накладає своє відбиття історико-культурна епоха,
традиції етносу, світовідчуття і світосприйняття якого відбивається
у відображенні священного смислу в іконах іконостасу.
Реконструкція символічної мови українського барокового іконостасу
дає можливість залучитися до духовно-естетичних цінностей нашого
народу, зрозуміти особливості його світовідчуття і світосприйняття, що
виявляються через систему формально-образних засобів.
Джерельною базою нашого дослідження став іконостас кінця
XVIII ст. церкви села Розваж Острозького району Рівненської області, а
також матеріали Державного історичного архіву (м. Київ), зокрема,
церковно-приходський літопис села Розваж від 1891 р., що містить
зібрані Волинським археологічним товариством дані про історію
церковного приходу, опис храму та іконостасу, останній датується
кінцем XVIII ст.1
Вивчаючи символічну мову іконостасу, ми зверталися до
узагальнюючих видань з історії культури України М.Грушевського2,
С.Єфремова3,
І.Огієнка4,
М.
Поповича5,
М.Семчишина6,
7
Д.Чижевського ;
мистецтвознавчих
робіт
М.Драгана8,

1

Державний історичний архів України, ф. 2205, оп. 1, спр. 3221, арк. 1-15.
Грушевський М.С. З історії релігійної Думки на Україні // Грушевський М.С.
Духовна Україна. – К.: Либідь, 1994. – С. 5-135; Його ж. Історія України-Руси. – К.: Наук.
думка, 1995. – Т. 6.
3
Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995.
4
Огієнко І. Українська культура. – К., 1918; Його ж. Українська церква: Нариси з
історії Української православної церкви: У 2 т. – К.: Україна, 1993.
5
Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998.
6
Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: Друга рука, Фенікс, 1995.
7
Чижевський Д.І. Історія української літератури. – Тернопіль: Феміна, 1994.
8
Драган М. Українська декоративна різьба. – К.: Наук. думка, 1970; Його ж.
Українські дерев’яні церкви. Генеза і розвій форм. – Львів, 1937.
2
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1

2

3

П.Жолтовського , В.Свєнціцької , Ф.Шміта , Д.Щербаківського4,
В.Александровича5,
П.Білецького6,
Д.Крвавича7,
Г.Логвина8,
9
10
11
12
Л.Міляєвої , В.Овсійчука , В.Отковича , В.Пуцка , Д.Степовика13,
матеріалів "Історії українського мистецтва в 6-ти томах", а саме тому
третього, який висвітлює розвиток українського мистецтва другої
половини XVII – XVIII століть14; богословських робіт, присвячених
розкриттю духовної суті ікони І.Галича15, Г.Круга16, Л.Успенського17,
П.Флоренського18, І.Язикової19, В.Яреми20; робіт з літургіки Веніаміна21,
О.Меня22, А.Морєва1, А.Георгієвського2, Арсенія3, С.Геруса4, прот.
1
Жолтовський П.М. Український живопис XVII – XVIII століть. – К.: Наук. думка,
1978; Його ж. Художнє життя на Україні XVI – XVIII століть. – К.: Наук. думка, 1983.
2
Свєнціцька В.І. Український живопис XVI-XVII і XVIII століть в контексті
візантійських мистецьких традицій та західноєвропейського барокко // Українське
барокко та європейський контекст. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 90-95; Свєнціцька В.І,
Сидор О.Ф. Спадщина віків. Українське мистецтво XVI-XVIII століть у музейних
колекціях Львова. – Львів: Каменяр, 1990.
3
Шміт Ф. Мистецтво старої Руси-України. – Харків, 1919.
4
Щербаківський Д. Символіка в українському мистецтві. Виноградна лоза //
Українське наукове товариство. Збірник секцій мистецтв. – К., 1921. – С. 55-74.
5
Александрович В. Унія і малярство // Старожитності. – 1993. – № 9-10. – С. 20.
6
Білецький П. Особливості українського іконопису // Нова генерація. – 1993. – № 1;
Його ж. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть. – К.: Мистецтво,
1981.
7
Крвавич Д. Проблеми комплексного дослідження українського іконопису // Родовід.
– 1999. – № 8. – С. 10-19.
8
Логвин Г. Украинское искусство X-XVIII в.в. – М.: Искусство, 1963; Логвин Г.,
Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовічний живопис. – К.: Мистецтво, 1976.
9
Миляева Л.С. Проблемы развития украинского искусства XVI-XVIII в.в. – М., 1987.
10
Овсійчук В. Західноукраїнське іконописне мистецтво як явище світової культури //
Наукове товариство імені Т.Шевченка і українське національне відродження. Зб. наукових
праць та матеріалів першої наукової сесії НТШ. Березень 1990. – Львів, 1990. – С. 156-162;
Його ж. Українське малярство X-XVIII століть. Проблеми кольору. – Львів: Інститут
народознавства НАН України, 1996; Його ж. Майстри українського бароко. – К.: Наук.
думка, 1991; Його ж. Українське мистецтво другої половини XVII – першої половини
XVIII століть. Гуманістичні та визвольні ідеї. – К.: Наук. думка, 1985.
11
Откович В.П. Народна течія в українському живопису. – К.: Наук. думка, 1990.
12
Пуцко В. Мистецтво древнього Галича // Дзвін. – 1991. – № 8. – С. 109.
13
Степовик Д. Історія української ікони X-XX століть. – К.: Либідь, 1996; Його ж.
Старовинна гілка національної культури // Віче. – 1995. – № 4. – С. 117-125.
14
Історія українського мистецтва: В 6 т. – К.: Головна редакція української радянської
енциклопедії, 1968. – Т. 3.
15
Галич І., прот. Шанування ікон та його основи. – Ужгород: Логос, 1993.
16
Круг Г. Мысли об иконе. – М., 1997.
17
Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – К.: Изд-во Западноевропейского экзарха, 1996.
18
Флоренский П. Сочинения: В 4 т. – М.: Мысль, 1994. – Т. 1; Его же. Сочинения: В 4
т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 2; Его же. Православие // Флоренский П. Сочинения: В 4 т. –
М.: Мысль, 1994. – Т. 1. – С. 638-663; Его же. Иконостас // Флоренский П. Сочинения: В 4
т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 2. – С. 419-527.
19
Языкова И.К. Богословие иконы. – М.: Изд-во Общедоступного Православного
университета, 1995.
20
Ярема В. Дивний світ ікон. – Львів: Логос, 1994.
21
Вениамин. Новая скрижаль или объяснение о церкви и литургии и о всех службах и
утварях церковных. – М.: Русский духовный центр, 1992. – Т. 1.
22
Мень А. Православное богослужение. Таинство, слово, образ. – М.: Slovo, 1991.
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І.Воскресенського5; реконструювати художньо-естетичне мислення в
Україні XVIII ст. допомогли праці фахівців у галузі вивчення
філософської та естетичної думки: Г.Балковенко6, Л.Довгої7,
А.Макарова8, І.Огородника9, І.Паславського10, І.Сурмай11.
Вказаний об’єм джерел та літератури дає змогу вирішити
дослідницьке завдання – на основі комплексного підходу
реконструювати символіку українського барокового іконостасу
XVIII ст.
Як бачимо з церковно-приходських літописів, зібраних Волинським
археологічним товариством, в Україні XVIII ст. більшість церков були
дерев’яними і переважно не мали розписів. Головною окрасою їх був
іконостас. Він виступав образним вираженням символічного смислу
літургії.
Іконостасом називається стіна з ікон, якою середня частина храму
відділена від вівтаря. Західна католицька, протестантська і навіть деякі
західні християнські церкви виступають проти іконостасу, однак у
східнохристиянській традиції він є необхідний, вважає Павло
Флоренський, тому що вівтар, як найсвятіше місце у церкві, не повинен
втратити свого значення для вірних. Однак це відокремлення
здійснюється за допомогою чогось реального, що людина спроможна
сприйняти подвійно – фізично (органом зору) й метафізично (очима
душі). Подвійне сприймання цієї перегородки, якою є іконостас,
необхідне, вважає богослов, бо коли б це відділення було лише
духовним, воно було б недоступним для нашого недосконалого
сприймання й пізнання. З іншого боку, коли б це відгородження
належало лише до світу видимого, воно не змогло б тоді визначити
будь-якої межі світу невидимого. Тому двоїсту – видиму й невидиму,
фізичну й метафізичну – натуру являє собою поринаючий весь у
1

Морев А. Созерцаніе или изъяснительное описаніе Литургіи. – СПб., 1806.
Георгиевский А.И. Чинопоследования божественной литургии. – М., 1951.
3
Арсений. Изъяснение Божественной литургии. – К.: Киево-Печерская лавра, 1874.
4
Герус С. Богослуження православної церкви. Підручн. для недільних шкіл. –
Вінніпег: Видання Української греко-православної церкви в Канаді, 1956. – 63 с.
5
Воскресенский И., прот. Краткое толкованіе на литургію изъ церковныхъ писателей
извлеченное. – СПБ., 1838.
6
Балковенко Г.І. Художньо-естетичний процес в українській культурі кінця XVIІXVIII століть: Дис… канд. філос. наук: 09.00.08. – К., 1996.
7
Довга Л.М. До питання про барокову ментальність українців // Генеза. – 1997. – № 1
(5). – С. 127-137; Її ж. До питання про барокову ментальність українців // Mediaevalia
Ucrainica: Ментальність та історія ідей. – К., 1992. – Т. 1. – С. 104-116; Її ж. До питання
про барокову ментальність українців. Досконале в культурі // Mediaevalia Ucrainica:
Ментальність та історія ідей. – К., 1994. – Т. 3. – С. 111-126; Її ж. Эстетические основы
культуры бароко: Автореф. дис… канд. филос. наук: 09.00.08. – К., 1991.
8
Макаров А. М. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994.
9
Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К.: Либідь, 1997.
10
Паславський І.В.З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI –
першій половині XVII століття. – К.: Наук. думка, 1984.
11
Сурмай І.М. Українська етнічна ментальність та особливості становлення
духовності бароко (друга половина XVII – перша половина XVIII століть): Дис…канд.
філос. наук: 09.00.08. – К., 1994.
2
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сакральній дійсності іконостас. Видиму й невидиму, фізичну й
метафізичну суть має і літургія. Вона, як і іконостас, говорить про
сокровенне, божественне, і в той же час доносить ці ідеї земним
способом, впливаючи на людські чуття, психологічні стани.
Іконостас – це прикраса церкви, представлена погляду, почуттю,
роздуму, він привертає до себе увагу і стає центром храмового
ансамблю. Іконостас має зв’язок із тим, що відбувається у храмі, тобто з
літургійним життям церкви. Така його роль іконостаса вироблялася
століттями, акумулюючи вираження як духовного покликання людей
віри, так і вияв найкращих здібностей і талантів тих, хто створював
тексти літургій, писав музику для хорових співів, вирізьблював
іконостаси, малював ікони. Іконостас у XVIII ст. перетворився на
монументальну архітектонічну композицію, покликану не розділяти
людей і священиків, а зближувати їх. Розвиваючись, іконостас стає
центральною зображувальною частиною храму і головним середовищем
духовного буття ікони, – зазначає Д.Степовик1.
Причиною появи іконостасу, за М.Покровським, є дерев’яна церква.
Він відзначає одне походження іконопису і стінопису – Слово, але хоч
вони і генетично пов’язані та відділяються одне від одного у свідомості
народу2. Цю думку підтримують автори “Історії українського
мистецтва”: “система іконопису виявляє виразний зв’язок з настінними
розписами церков”3. Їм заперечує Л.О.Успенський, який не вважає
іконостас повторенням храмового розпису, де може, як він вважає, бути
і випадковість, а пов’язує його з таїнством євхаристії, спробою його
пояснити4. Посилаючись на дослідження Д.Степовика, скажемо, що в
XVI-XVII ст. ікона “Таємна вечеря” витісняє “Нерукотворний образ”5.
Дослідник української ікони вважає, що ця заміна була зумовлена
взаємними суперечками православних, католиків і протестантів з
приводу природи євхаристії й транссубстанції, тобто причастя й
перетворення святих дарів з хліба і вина в тіло і кров Ісуса Христа.
Українське духівництво дотримувалося євангельських правил, що
переміна святих дарів відбувається в момент урочистого промовляння
Христових слів з Євангелія від Матвія (26; 26-28), а Москва і греки
твердили, що під час епіклези, тобто тихої молитви священика: ”І
сотвори хліб цей чесним тілом Христа твого”. Ще більші розходження
були в католиків і протестантів. Впевнені у своїй правоті українські
ієрархи вирішили додатково підкреслити євхаристичні моменти
Божественної Літургії таким зображенням як “Таємна вечеря”. У цьому
контексті іконостас постає як образне вираження літургійного дійства.
1
2

1900.

Степовик Д. Історія української ікони X-XX століть. – К.: Либідь, 1996.
Покровский Н. Очерки памятниковъ христіанской иконографіи и искусства. – СПб.,

3
Історія українського мистецтва: В 6 т. – К.: Головна редакція укр. рад. енциклопедії,
1968. – Т. 3.
4
Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – К.: Изд-во Западноевропейского экзарха, 1996.
5
Степовик Д. Історія української ікони X-XX століть. – К.: Либідь, 1996.
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Адже основним смисловим центром і першого, і другого є Євхаристія –
шлях єднання людини з Богом через посередництво прийняття в себе
плоті і крові Христа.
Іконостас можна розглядати як текст вівтаря, як спробу розкрити
через вівтар суть християнського вчення та зробити зрозумілими його
моральні та етичні ідеали. Та, на думку авторів “Історії українського
мистецтва”, у XVIIІ ст. центр ваги переноситься зі сцен євхаристичних,
суто культових та догматичних, на “страсний цикл”. Як приклад
наводиться опис іконостасу П’ятницької церкви у Львові, створений у
1644 р. і поряд з деісусним та празниковим мав і “страсний ярус”,
підкреслений не тільки горизонтально, а й вертикально, і в якому
божественне приземлюється, набуваючи рис звичайних людей1. Це були
віяння Ренесансу в українському мистецтві. Та якщо розглядати
бароковий іконостас церкви Кузьми і Дем’яна села Розваж Острозького
району кінця XVIІІ ст., можна зробити висновок, що його смисловим
центром залишається євхаристія: її встановлення зображається як
найважливіше зі священних дій у вівтарі. На цій підставі ми можемо
стверджувати, що євхаристія є основною смисловою ідеєю літургії як
вербального ряду, так і іконостасу як ряду візуального. Але іконостас
говорить не тільки про євхаристію. У ньому є чудотворна ікона
Почаївської Богоматері з ідеєю заступництва і моління. Те саме
значення має й ікона Івана Хрестителя. Ідея моління близька і зрозуміла
народові, який став на шлях літургійного єднання з Богом, щоб
молитвою врятуватися від гріхів. Молитва на вустах святих на стіні
іконостасу, які стали “свідками на грані світу видимого та невидимого і
є живими ідеями світу невидимого, як символічні образи провидіння,
переходять з однієї свідомості в іншу, створюючи живу душу
людяності, завдяки якій досягнула вона світу небесного”2. Ідея моління
образно представлена в іконостасі, а словесно проходить крізь усю
літургію.
Іконостас, згідно з вченнями православних богословів, – це святі,
які існують у двох світах і об’єднують у собі життя на землі і життя
вічне. Іконостас – це зображення свідків небесних у тілесній оболонці.
Літургія – це теж спосіб залучення до божественного, спосіб, який
орієнтується на духовно-чуттєве сприйняття людини. Іконостас з
іконами святих – це видима ілюстрація і зображення невидимого
Царства Небесного, як і літургія. Цю видиму й зматеріалізовану постать
іконостасу створено для святині, за П. Флоренським, лише з приводу
“слабкості духовного зору вірних”, щоб допомогти їм подолати
душевну повільність та млявість. На досягнення цієї мети орієнтоване і
літургійне дійство. Іконостас, однак, не ховає глибоких таїн, не
заступає вірним живих свідків небес, а лише “відслонює їм, півсліпим,
1
Історія українського мистецтва: У 6 т. – К.: Головна редакція української радянської
енциклопедії, 1968. – Т. 3.
2
Флоренский П. Иконостас // Флоренский П. Сочинения: В 4 т. – М.:Мысль,1996. –
Т. 2. – С. 419-527.
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таємниці санктуарія”, відчиняє їм вхід в інший світ. Цим шляхом до
небесного життя є і літургія. Матеріальний іконостас побудовано у
церкві не замість живих свідків небес, а для того, щоб вказати людям і
привернути увагу вірних у часи молитов, що необхідно для розвитку
духовного зору. Тому, як говорить отець П.Флоренський, – “святиня без
матеріального іконостасу залишається глухим муром. Іконостас
пробиває в тому мурі вікна, а крізь їх шиби бачимо, у кожнім разі
можемо побачити те, що за цим муром діється – себто живих свідків
Божих. Знищення ікон означає замурування цих вікон… Усуньте
матеріальний іконостас і тоді санктуарій як такий взагалі зникне з
свідомості присутніх у святині, буде відгороджений могутньою
стіною”1. Богослов вважає, що іконостас є вікном, оскільки за ним
простягається ділянка світла, а без відношення до світла він мертвий і
не є вікном. Тому іконостас – це вікна, повні духовного світла різної
сили, що перетворюються у великий божественний світ, у великі
ворота, які відкривають його. Іконостас відкриває світ абсолютного
буття, а тому, як і літургія, є всеохоплюючим не тільки богословськи, а
й естетично.
Згадаємо, що літургія відправляють у вівтарі перед іконостасом, де
молитва (слово) і іконостас (образ) разом приймають повноту свого
значення і викликають органічний синтез головних чуттів людини –
зору і слуху, який веде до її душі і духу.
В іконостасі, як і в літургії, матеріалізувалися найсуттєвіші факти й
епізоди з життя святої родини. А все це задля того, щоб вони могли
діяти візуально і вербально, і як стверджують православні богослови,
з’являтися у контексті своїх нелюдських діянь, одночасно вказувати на
можливості та способи піднесення людини до благородства і давати
історичні свідчення участі людини в тому, що Боже – ідеальне, чого
досягнули гідні наслідування святі, які стали посередниками між
земним і божим, і тому вказують дорогу до спасіння, що веде крізь двері
іконостасу, і через літургію, яка відкриває ці двері, як і іконостас, саме
через євхаристію. Євхаристія як жертва проглядається в кожній
символічній розповіді літургії. Вказівка на неї є в кожній іконі
іконостасу.
Особливо важливе символічне значення виконують у зв’язку з цим
ікони, розміщені на Царських воротах. На них у церкві святих Кузьми й
Дем’яна Острозького району встановлено ікони Божої Матері й
Архангела Гавриїла під час Благовіщення. Ту ікону вважає церква за
початок людського Спасіння, що також виражають слова короткої пісні,
що пояснює сенс святкового празника, тобто тропаря: “Сьогодні
початок нашого Спасіння й виявлення передвічної таємниці: Син Божий
стає Сином Діви, і Гавриїл про це благовістить. Тому й ми з ним кличмо
до Богородиці: “Радуйся, Господь із Тобою! Сьогодні радість
Благовіщення, звеличення дівства, низи з висотами з’єднуються. Адам
обновлюється, і визволяється з прокляття Єва, стає церквою Божою. О,
1

Там же.
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таїнство! Радуйся Благодатна! З тебе наше спасіння – Христос Бог наш.
Він, прийнявши від нас природу, підніс Тебе до себе, то ж моли Його,
щоб спаслися душі наші”1.
На Царських воротах іконостасу є ікони чотирьох євангелістів –
авторів канонічних Євангелій – Матвія, Марка, Луки, Івана. Вони
несуть слово Боже, слово Нового Заповіту до людей під час усього
богослужбового року.
У першому ряду іконостасу, окрім Царських воріт, знаходяться
дияконські двері: праворуч двері південні, а ліворуч – північні. Між
Царськими й південними дверима розміщується ікона Спасителя; за
південними, дияконськими дверима, прикрашеними іконою, – ікона
святих Кузьми та Дем’яна, на честь яких було освячено храм. Ліворуч
Царських воріт висить ікона Божої Матері, а за північними дверима –
ікона Святого Миколая. Так утворюється намісний ряд іконостасу. Він
може бути представлений у словесному контексті відпусту священика,
коли ним приноситься подяка Спасителю і Богородиці за причастя,
згадується храм, у якому воно відбувалося, що символізує залучення
земної реальності до позачасової, вічної.
Над Царськими воротами у другому ряду іконостасу розміщується
нерукотворний образ, сповідання якого є у вхідних молитвах священика
та шість ікон з дванадцятьма пророками (по двоє пророків на кожній),
які символізують старозавітний період християнства, пророцтво про
народження Месії. Словесно про це говориться в проскомідії.
Третій ряд іконостасу містить перенесений із запрестольної стіни
образ Таємної Вечері, як символ того, що основною літургійною дією за
іконостасом є щоденно відновлювана при вівтарі Остання вечеря, на
якій самим Спасителем було встановлено таїнство Євхаристії. У
третьому ряду іконостасу розміщено також ікони дванадцяти великих
свят літургійного року, на честь Ісуса Христа і Богородиці: Різдво
Богородиці, Благовіщення, Успіння, Різдво, Хрещення та Преображення
Ісуса Христа. За їхнім посередництвом у третьому ряду іконостасу
представлено не тільки євангельські події, а й ті, основою яких є
апокрифи, але які були відзначені та зберігаються церквою як особливі
празники і служать наочним вираженням віри, нагадують про події
спокути за людей. Тут образне втілення символіки всього літургійного
дійства, що розповідає про життя Ісуса Христа і Богоматері.
Найважливішою іконою четвертого ряду іконостасу є чудотворна
ікона Почаївської Богоматері. Справа від неї – Іван Христитель, зліва –
Господь на Сінайській горі з десятьма заповідями. Цей ряд символізує
церкву від Мойсея до Христа. Тут прославляється Ісус Христос як
Вседержитель. Слава йому в антифонах, псалмах, Херувимській та
Трисвятій пісні.
П’ятий ряд представлений іконою “Трійця”, у якій втілено ідею
триєдності Бога в християнській вірі. Тут теж виявляється старозавітне

1

Катрій Ю.Я., о ЧСВВ. Пізнай свій обряд! – Рим; Аугсбург, 1992.
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начало в християнстві. Сповідання Трійці знаходимо і в словесному
літургійному тексті.
Шостий ряд містить ікону Воскресіння як символ перемоги життя
над смертю через терпіння і смерть, яке постійно під час літургії
втілюється в прославлення Воскресіння, пов’язане з євхаристією.
В іконостасі через окремі образи досить повно виражена основна
думка Біблії про минуле, сучасне і майбутнє людства. При відсутності
Святого Письма у віруючих саме іконостас був “наочним” Святим
Письмом, нагадуючи про великі діла Божі не теоретично, а конкретно й
доступно. Іконостас заохочував до читання книг Святого Письма, до
глибинного осягнення слова Божого.
Стіна іконостасу зображає Небесну Церкву разом із Спасителем
(образ Трійці). Іконостас, ікони якого змальовують ім’я Господнє і
небесні образи, постав, вважають православні богослови, щоб
допомогти свідомості учасників святої літургії увійти у світ духу та
вказати їм таємниці надприродних явищ, оскільки, як і об’явлене у
Святому Письмі Слово Боже, так і об’явлені у кольорах ікони Ісуса
Христа і Пресвятої Богородиці, всіх святих є для християн “вікнами у
вічність” (П.Флоренський).
Безпосередньо перед поглядом віруючого, на одній площині постає
іконостас, який показує історію людини, створеної за образом
триєдиного Бога, і шляхи Бога в історії. Зверху вниз ідуть шляхи
Божественного Одкровення і здійснення Спасіння, починаючи з образу
Воскресіння та Святої Трійці як джерела буття світу. Господь на
Сінайській горі з десятьма заповідями – це приготування до спасіння,
яке ми маємо в образі Івана Христителя. Низка празників – виконання
приготувань. Усе це ніби стосується особистості Ісуса Христа “єдиного
у Святій Трійці” (“Таємна вечеря”, ”Нерукотворний образ”). Цей
центральний образ Господа – ключ до розуміння всього іконостасу, але
він не відділяється від Богоматері й святих. Про це говорить і
Почаївська чудотворна ікона Божої Матері. Богоматір причетна до
“тіла” Христа, яким є його Церква. Все життя Церкви тут ніби
резюмується в її вищому й постійному призначенні – представництві
святих за світ. Усі зображені об’єднані в єдине тіло. Це поєднання
Христа з його Церквою, поєднання, що здійснюється в таїнстві
Євхаристії.
У відповідь на Божественне Одкровення знизу вверх ідуть шляхи
сходження людини: через прийняття євангельської благовісті
(євангелісти на Царських воратах), поєднання волі людської із волею
Божою через образ Ісуса Христа (в образі Благовіщення), і, нарешті,
через залучення до таїнства Євхаристії здійснює людина своє
сходження до єдності церкви. Силою Святого Духу людина
включається в тіло, очолюване Христом, який присутній тут і тілесно (в
дарах), і в образі. “Якщо літургія здійснює і створює тіло Христове, то
іконостас його показує, ставлячи перед очима віруючих образне
вираження того, у що вони сходять, як члени, показуючи тіло церкви,
створене за образом Святої Трійці, яка розміщується на вершині
391

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІ

іконостасу. До цього образу веде віруючого ікона Христа і відкриває
перед ним небесну літургію, вічну євхаристичну жертву, яка
розпочалася в надрах Святої Трійці передвічно і продовжується
завжди”. І, нарешті, ікона Воскресіння, в якій бачиться надія
теперішнього і майбутнього віку.
Іконостас послідовно розповідає про церкву від Мойсея до
Страшного Суду. Таким чином, перед очима того, хто входить у храм,
постає вся історія віри, її минуле, теперішнє і майбутнє. Погляд
охоплює увесь цей божественний світ, все його багатство і
послідовність того, що здійснюється.
У цілому ж, у православному храмі просторова організація
живописних зображень, яка взаємодіє з вербальним символічним рядом,
будувалася таким чином, щоб охопити всі рівні свідомості: почуття
(серце), душу і дух. Зорове сприйняття аналойних ікон, які
виставляються на всезагальне моління, носить характер інтимного,
сердечного спілкування, оскільки контакт з ними виникав на близькій
відстані і не тільки в обрядовий час, хоча під час останнього він і
доповнюється піснеспівами, які теж зворушують містичні почуття.
Сприйняття окремих ікон із зображенням найбільш близьких
віруючим святих – Богоматері, Ісуса Христа – здійснювалося на більш
віддаленій відстані, і ця просторова ситуація створює умови для
переходу від почуттів до душевного поклоніння. Споглядання
іконостасу вимагає від людини всеохоплюючого його сприйняття на
віддаленій відстані з певної точки зору. Під час літургії людський
погляд піднімається від нижнього ряду до верхніх рядів і в цьому
просторі віруючі залучаються до світу небесного.
Якщо сприйняття окремої ікони породжує, як вже говорилося,
почуття чи душевну близькість до первообразу, то іконостас вселяє в
цю душу абсолютну близькість до божественного космосу – дух.
Причому внутрішні розписи храму не зменшують сили цього
сприйняття, а посилюють його, створюючи атмосферу об’ємного
занурення в цей світ. В іконостасі розкривається позачасовий процес
залучення до євхаристії – таїнства всіх поколінь. Іконостас показує те,
що твориться у співпраці людини і Бога. Тут межа між вічним і
часовим, що має поєднатися.
Значення іконостасу не лише наочне. Тут, зазначає Л.Успенський,
“онтологічний зв’язок між Таїнством і образом, показ того ж
прославленого Тіла Христового, реального
в Євхаристії і
зображуваного на іконі. Тому для захисників ікон вона була не тільки
доказом Втілення, а й свідченням історичності Христа; вона тому є і
свідченням істинності таїнства Євхаристії. Якщо це образне свідчення
неможливе, то і сама Євхаристія втрачає свою реальність”. У цій
перспективі “роль іконостасу заключається в тому, щоб на грані вівтаря
явити те, що саме не є образом і від чого образ відрізняється за своєю
природою. Христос у Святих Дарах не показується, а дається,
показується ж він в іконі. Споглядальна сторона реальності євхаристії є
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образ, який ніколи не може бути замінений ні уявою, ні спогляданням
Святих Дарів”1.
Дійсним, реальним є євхаристичне Тіло і Кров. Це підкреслюється у
всіх молитвах перед причастям. Причасник стає “співтілесним” Христу
(Еф. 3:6) і залучається до прославлення Його Тіла під час Другого
Пришестя. Тому і розміщується ця ікона безпосередньо над місцем, де
відбувається причастя віруючих. Іконостас відповідає євхаристичній
молитві за всіх, поєднаних воєдино таїнством Тіла і Крові: праотців,
отців, патріархів і пророків – у Старому Заповіті, апостолів, мучеників,
сповідників – у Новому, і, нарешті, всіх живих, які разом із віруючими
знаходяться у храмі. Поєднання реального тіла з образом і молитвою
дає повноту участі в літургії, тілесне причастя і спілкування в молитві
через образ.
“Благословенно Царство Отця, і Сина, і Святого Духа”, – так
починається літургія. Це царство інше, протилежне цьому світові.
Богослужіння є входженням церкви в новий час, перетворенням, де
зникає поділ часу на минуле, сучасне і майбутнє, просторово-часові
категорії поступаються місцем іншому виміру. Дія, зображена на іконі, і
дія богослужіння єдині в часі. Теперішнє стає причетним до позачасової
реальності. Між зображеним причастям апостолів і причасниками у
храмі немає просторово-часового розриву. Через причастя Тілу
Христовому, Воскреслому і прославленому, як показує ікона, тілу
Другого пришестя, церква видима й невидима поєднується, і в багатьох
особистостях, живих і померлих, здійснюється єдність природи за
образом Божественної Триєдності.
Отже, іконостас, як і літургія, є вираженням православної художньорелігійної культури, її найбільш досконалим буттям, оскільки досконале
є реальним втіленням естетичного, то в них ми зустрічаємося з
найбільш повним вираженням православної естетики. Іконостас і
літургія як такі, що знаходиться на грані двох світів – видимого і
невидимого, божественного і земного, вбирають у себе їх природу, а
тому розуміються православними богословами як реальне “вікно” в
небесний світ.
Іконостас як вікно відкривається в процесі богослужіння і саме
іконостас є вираженням богослужбового життя церкви. Перед ним
здійснюється літургія, коли молитва (слово) і іконостас (образ)
приймають повноту свого значення і викликають синтез головних
чуттів людини – зору і слуху, що ведуть до душі і духу.
Отже, те, про що розповідає літургія, знайшло своє образне
вираження в іконостасі. Але це відображення церковного змісту у
іконописі залежить від історико-культурної епохи, її художніх традицій,
у яких закріплюється відповідна часу система виражальних прийомів.
Бачимо, що в іконах розглядуваного нами іконостасу при
змалюванні ликів повністю панує іконографія, зорієнтована на
1
Флоренский П. Иконостас // Флоренский П. Сочинения: В 4 т. – М.: Мысль, 1996. –
Т. 2. – С. 419-527.
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українські обличчя. Тривимірний простір сприймається як обов’язкове
правило – площинність забута. Постаті на іконі тлумачаться з глибоким
психологічним відчуттям. Митець прагнув виразити співпереживання
святих з віруючими, встановити тісніший контакт між іконою і
людиною. Відчужений світ стародавньої ікони, зорієнтованої на
візантійські взірці, де все не таке, як у реальному світі, – і простір, і
перспектива, – піддаються досить радикальним перетворенням,
наближаючись до людини і того світу, у якому вона живе. А найбільше
змінюється саме іконний образ, що стає більш емоційним, звернутим до
внутрішнього “я” самої людини.
Отже, на семантичному рівні завданням ікон українського
іконостасу XVIII ст. було втілення змісту канонічних та апокрифічних
Євангелій з їх розповідями про життя Ісуса Христа та Богородиці.
Майстри ікон були письменні, читали Святе Письмо, а тому
відображали його зміст через малярство свідомо – як втілення певних
ідей у межах християнської релігії, східної обрядовості. Вони, як і
покоління людей, сприймали незмінні цінності християнства, Новий
Заповіт по-своєму, у традиціях свого часу, своєї країни, а тому й ікона,
оскільки пов’язана з Євангелією, теж приймала риси народу, його
світогляду, художніх традицій. Так в іконах XVIII ст. знайшла свій вияв
суто
євангельська
теологія
ікони,
якої
дотримувались
східнохристиянські майстри образів: життя християнина в цьому світі є
підготовкою до вічності, а отже, земне буття і довкілля може стати
середовищем дії Святого Духа і заслуговує на відображення в іконі в
правдивому, а не спотвореному деформаціями вигляді. Це не той
реалізм, який би свідчив про приземлення ікони, а швидше той реалізм,
який підтверджує присутність божественного елементу на землі. Така
ікона є реальною в тому сенсі, що реальним є Бог, його святі, усі події,
які мали місце в євангельські часи.
Богословська програма, якою керувалися ікономалярі цієї доби,
базувалася на тому, що іконописний образ існує не тільки для пізнання,
він має переконувати, хвилювати, вражати видовищністю, логікою
розгортання, насиченим кольором з метою вплинути на психіку
людини, її совість, духовність. З цією метою використовувалася і
кольорова система, яка включала ахроматичні (білий, чорний, сірий) та
хроматичні відтінки (червоний, блакитний, зелений). Силу естетичного
вислову при хроматично-ахроматичному зіткненні розкривали
українські іконописці у святкових сценах на тлі архітектури, умовного
краєвиду, що давало виняткову можливість для колористичних варіацій.
Для експресивного піднесення сцени, образу, композиційного центру
вживався червоний колір – як наголошений вищий емоційний звук, з
яким узгоджувалися всі інші.
У руслі богословської програми ікони епохи XVIII ст. як
наближення до реалій життя євангельських подій, можна розглядати і
вплив апокрифів на іконопис, у якому виявилося зближення іконопису з
народним світоглядом через перекази, легенди, сказання. Україна не
знала такого контролю над сферою релігійною, як це було в Росії, що
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зумовило як могутній народний струмінь, так і проникнення через нього
апокрифів. Це сприяло виробленню іконою відповідної мови, яка була
цікава для споглядання віруючих не менше, ніж ікона, заснована на
безкомпромісному повторенні минулих зразків. Адже зображене на ній
було не далеке, не чуже, а тому наснажувало на теплішу і відданішу
молитву до Бога.
Отже, символічна мова українського барокового іконостасу
XVIII ст. склалася як результат взаємодії літургійної мови, що
наголошувала на канонічному, богослужбовому значенні іконостасу, а
також традицій епохи бароко з її художньо-естетичними особливостями
і цінностями, що впливали на відображення церковного змісту в іконах
іконостасу. Доручення до цих духовно-естетичних цінностей та їх
інтерпретація відкриває нові можливості у вивченні такого феномена
української культури як іконостас епохи бароко з його символічною
мовою.

Кошетар У.К. (Київ)
КОНСЕРВАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ
СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛИЧИНІ
(20-30 рр. ХХ ст.)
Стаття присвячена проблемі участі української греко-католицької
церкви у формуванні ідеології українського консерватизму та
християнсько-суспільного руху. Автор проаналізував матеріали
галицької періодичної преси клерикально-консервативного спрямування
та архівні матеріали.
На сучасному етапі українського державотворення нагальною
проблемою стала консолідація всіх суб’єктів суспільного життя на
засадах усвідомлення громадянами спільності історичної долі, життєвих
пріоритетів.
Саме
національна
самосвідомість
є
основою
функціонування нації, чинником патріотизму та жертовності, у глибині
яких лежать консервативні та християнські засади. Дослідження поданої
теми має першорядне значення для відтворення цілісної картини
суспільно-політичного та культурно-національного процесу в Галичині
в І пол. ХХ ст. та дає змогу визначити роль греко-католицької церкви у
формуванні ідеології та структур українського консерватизму.
Необхідність наукового осмислення історичного минулого окремих
регіонів України, насамперед особливостей релігійної та політичної
ментальності населення, продиктована потребами гармонізації
соціальних процесів в умовах становлення молодої Української
держави.
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З розбудовою Української незалежної держави починається новий
етап у висвітленні історії Української греко-католицької церкви
(УГКЦ), християнсько-суспільного руху та консервативної ідеології, а
становлення багатопартійності спричинило актуальність висвітлення
всіх аспектів політичної історії. Український історик Я. Грицак
виокремив напрями української клерикально-консервативної думки,
політичну діяльність Української католицької народної партії (УКНП)1.
М. Швагуляк2, український дослідник політичної історії Західної
України 1920–1940 рр., проаналізував причини створення Українського
католицького союзу (УКС) та УКНП, розкрив участь клерикальноконсервативних організацій у процесі консолідації національних сил.
Суспільно-політичне життя в Галичині і місце в ньому католицьких
об’єднань висвітлив М. Кугутяк3. Дослідник В. Комар4, розглядаючи
основні напрями польської політики щодо галицьких українців,
наголошував на прагненні перших ліквідувати виразно національний
1
Грицак Я. Й. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ
ст.: [Навч. посіб. для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студ. іст. фак. вищ. уч. закл. вчителів].
– 2-е вид. – К.: Генеза, 2000. – 356 с.
2
Швагуляк М. Партійні поділи і загальнонаціональні інтереси. Проблема політичної
консолідації українського національного руху Галичини (1919–1939 рр.) // Сучасність
(Київ). – 1994. – Ч. 2. – С. 77-82; Його ж. Степан Томашівський і західноукраїнський
консерватизм // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К.,
1997. – Вип. 3-4. – С. 309–338; Його ж. Українські консерватори і справа українопольських взаємин (1921-1939) // Polska i Ukraina. Sojusz 1020 roku i jego nastepstwa. –
Torun, 1997. – S. 371–395. Швагуляк М. М. „Українська карта”: Українське питання в
міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни // Дзвін (Львів). –
1990. – № 7. – С. 83-95; Його ж. В часи національної скорботи (До роковин польської
урядової пацифікації в Галичині) // За вільну Україну (Львів). – 1990. – 24, 25, 27, 28, 30,
31 жовтня; Його ж. З історії українсько-польських взаємин напередодні та під час
німецько-польської війни 1939 р. // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна
свідомість. Матеріали міжнар. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 29–31 травня 1992 р.
– К.: Либідь, 1993. – С. 232–241; Його ж. Західноукраїнська суспільність напередодні та
під час німецько-польської війни 1939 р. // Україна: культурна спадщина, національна
свідомість, державність / АН України, Ін-т сусп. наук. – К., 1992. – Вип. I. – С. 143-172;
Його ж. Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня Другої
світової війни (З історії Контактного Комітету. 1937–1939 роки) // Записки Наукового
товариства імені Шевченка. – Т. 228: Праці Іст.-філос. секції / Ред. О. Купчинський. –
Львів, 1994. – С. 207–248; Його ж. Спомини Осипа Назарука // Назарук О. Зі Львова до
Варшави: Утеча перед совітами в памятних днях 2-13 жовтня 1939 року / Олег
Купчинський (ред.), Михайло Швагуляк (упоряд.). – Львів, 1995. – С. 7–12; Його ж.
Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років ХХ ст. // Записки
Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 222: Праці Іст.-філос. секції / Ред.
О. Купчинський. – Львів, 1991. – С. 111-145.
3
Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. –
1939 р.). – Івано-Франківськ: Плай, 1993. – 200 с.; Його ж. Галицькі українці в боротьбі за
державну незалежність у 1920-1923 рр. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній
краєзнавчий часопис. – 1997. – № 1. – С. 45–57; Його ж. Андрей Шептицький у
національно-визвольних змаганнях українського народу // Спадщина Андрея
Шептицького в національному та духовному відродженні України. – Івано-Франківськ:
Плай, 2000. – С. 66-75.
4
Комар В. Політика Польщі щодо українців Галичини (1919-1939 рр.): основні
напрямки та етапи // Галичина: Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис.
2001. – № 5–6. – С. 290-295.
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характер УГКЦ з подальшим її перетворенням на понаднаціональну
інституцію, а також використати певні розходження поглядів на
окцидентацію між А. Шептицьким та Г. Хомишиним з метою подальшої
латинізації греко-католицької церкви.
Дослідження, присвячені вивченню українського консерватизму,
належать К. Баранцевій1, К. Галушку2, М. Дядюк3, А. Коцуру4,
В. Масненку5, М. Москалюку6, Т. Осташко7, В. Потульницькому8,
Ю. Терещенко9, М. Томенку1.

1
Баранцева К. К. Феномен еліти у вимірі політичної ідеології: український
консерватизм // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія
“Історія, економіка, філософія” / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. – К.: КДЛУ, 2000. – Вип. 4.
(Зб. наук. праць кафедри історії України та зарубіжних країн, № 1). – С. 134-158.
2
Галушко К. Ю. Консерватизм чи фашизм? До проблеми інтерпретації політичних
ідей В.Липинського // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія
“Історія, економіка, філософія” / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. – К.: КДЛУ, 2000. – Вип. 4.
(Зб. наук. праць кафедри історії України та зарубіжних країн, № 1). – С. 159-172.
3
Дядюк М. В. Липинський на сторінках щоденника й у листах Осипа Назарука //
Молода нація: Альманах. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 127–160.
4
Коцур А. П. Українська державність: історія та сучасність. – Чернівці: Золоті
Литаври, 2000. – 352 с.
5
Масненко В. В. Історичні концепції М. С. Грушевського та В.К.Липинського.
Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х
років. – К.; Черкаси: Брама-ІСУЕП, 2000. – 284 с.
6
Москалюк М. Андрей Шептицький і Український католицький союз // Спадщина
Андрея Шептицького в національному та духовному відродженні України. – ІваноФранківськ: Плай, 2000. – С. 87–89; Його ж. Українська католицька народна партія і
проблема польсько-українського порозуміння // Українсько-польські відносини в
Галичині у XX ст. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – C. 221–224; Його ж: Український
християнсько-суспільний рух Галичини в 20-х рр. ХХ ст. – К.: Стилос, 1998. – 56 с.
7
Осташко Т. В’ячеслав Липинський: від посла Української держави до УСХД //
Молода нація: Альманах. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 56–90; Його ж. В.Липинський –
чільний діяч українського монархічного руху // Гетьманський альманах / Відп. ред.
Ю.І. Терещенко. – К.: ВЦ КНЛУ, 2002. – Ч. 1. – С. 64–80.
8
Потульницький В. А. Шляхта і консервативна державна ідея на Україні в 19-му –
20-му столітті: проблема історіографії та історіософії // Гетьман Павло Скоропадський та
Українська держава 1918 року: Наук. зб. присвяч. 125-річчю від народження гетьмана
Павла Скоропадського та 80-річчю проголошення Української держави 1918 року. – К.,
1998. – С. 66–71; Його ж. В. В.Липинський і проблема політичної культури // Останній
Гетьман: Ювіл. зб. пам’яті Павла Скоропадського, 1873-1945. – К.: Академпрес, 1993 –
С. 123–137; Його ж. Огляд фондів україніки архівів і бібліотек Відня // Українськоавстрійські культурні взаємини другої половини XIX – початку XX століття. – К.;
Чернівці, 1999. – С. 60–70; Його ж. Український консервативний рух в середовищі
галицької еліти на початку ХХ-го століття // Історіографічні дослідження в Україні. Зб.
наук. праць на пошану вченого-історика, доктора історичних наук, професора
Р.Г. Симоненка / Відп. ред. Ю. А. Пінчук. – К.: НАН, України, Ін-т історії України, 2002. –
Вип. 11. – С. 79–90; Його ж. Нариси з української політології (1819 – 1991): Навч. посіб.
для студентів вищих навч. закладів / Голов. ред. С.В.Головко – К.: Либідь, 1994. – 319 с;
Його ж. Основні етапи розвитку української історичної думки в європейському контексті
(1800-1991) // Схід-Захід: історико-культурологічний збірник / Упор. В. Кравченко. – К.,
1999. – Вип. ІІ. – С. 13–62.
9
Терещенко Ю. І. В’ячеслав Липинський і Вільгельм Габсбург: на політичних
перехрестях // Молода нація: Альманах. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 91–126; Його ж.
Причинки до історії галицького консерватизму // Вісник Київського державного
лінгвістичного ун-ту. Серія “Історія, економіка, філософія” / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. –
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Ю. Терещенко в ґрунтовній розвідці „Причинки до історії
галицького консерватизму”2 визначив, що особливістю галицького
консерватизму був патронат з боку греко-католицької церкви. Учений
висвітлив історико-політичні аспекти формування консервативного
світогляду української традиційної еліти Галичини. В його ж статті
„В’ячеслав Липинський і Вільгельм Габсбург: на політичних
перехрестях” подано структуру консервативного галицького світогляду.
Автор аналізує консервативну політичну концепцію створення
незалежної української держави та значення підтримки національних
змагань галицьких українців, представником правлячої династії
Вільгельмом Габсбургом, „який міг спертися у своїй діяльності на
особливості галицької монархічної традиції”3.
В. Потульницький розглянув історіософію проблеми українського
державотворення, у тому числі консервативну концепцію. Предметом
аналізу В. Потульницького також стали фонди україніки архівів і
бібліотек Відня, котрі є важливим джерелом для дослідження
українознавчої проблематики XIX – І чверті XX ст.4. Крім того, він
дотримується думки про первневу схожість напрямів консервативної
думки, що виникли на теренах ґеополітично розмежованої території
України у ХІХ – поч. ХХ ст.
Стаття М. Швагуляка „Степан Томашівський і західноукраїнський
консерватизм: від ідеологічного гурту до політичної партії”5 присвячена
участі С.Томашівського у західноукраїнському консервативному русі,
зокрема у підготовці утворення УКНП. У публікаціях М. Швагуляка
з’ясовується діяльність представників українського консервативного
руху в Галичині в І третині ХХ ст., передусім докладно розглядається
УХО.
Дослідженню державно-церковних відносин присвячені розвідки
А. Слободяна6, О. Шуби1, колективна праця А. Колодного і
К.: КДЛУ, 2000. – Вип. 4. (Зб. наук. праць кафедри історії України та зарубіжних країн,
№ 1). – С. 11–68.
1
Томенко М. Головні чинники українського консерватизму на тлі європейської
традиції // Останній Гетьман: Ювіл. зб. пам’яті Павла Скоропадського, 1873-1945. – К.:
Академпрес, 1993 – С.138–145; Його ж. Українська перспектива: історико-політологічні
підстави сучасної державної стратегії // Політичні студії. – Вип. 2. – К.: Фонд «Українська
перспектива», 1995. – 103 с.
2
Терещенко Ю. Причинки до історії галицького консерватизму // Вісник Київського
державного лінгвістичного ун-ту. Серія “Історія, економіка, філософія” / Гол. ред.
Ю.І. Терещенко. – К.: КДЛУ, 2000. – Вип. 4. (Зб. наук. праць кафедри історії України та
зарубіжних країн, № 1). – С. 11–68.
3
Терещенко Ю. І. В’ячеслав Липинський і Вільгельм Габсбург: на політичних
перехрестях // Молода нація: Альманах. – К.: Смолоскип, 2002. – С.91–126.
4
Потульницький В. Огляд фондів україніки архівів і бібліотек Відня // Українськоавстрійські культурні взаємини другої половини XIX – початку XX століття. – К;
Чернівці, 1999. – С. 60–70.
5
Швагуляк М. Степан Томашівський і західноукраїнський консерватизм // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1997. – Вип. 3-4. – С. 309–
338.
6
Слободян А. Духовно-онтологічні підстави єдності християнства в Україні // Колегія:
Альманах християнської традиції: Щоквартальник / Ред. рада: О.Ярош (голов. ред) та ін. –
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Л. Филипповича . Проблемі взаємозв'язку та взаємозалежності
релігійності та етнопсихологічних характеристик українського народу
присвячені праці І. Паславського3, І. Поліщук4, стаття В. Безверхого та
О. Клинченко5. Розвиток концепцій українського державотворення,
взаємовпливів історичної науки та політики досліджувались
Ю. Левенцем6, В. Лісовим7, В. Масненком8.
Наукові розвідки М. Москалюка присвячені висвітленню
християнсько-суспільного руху у Східній Галичині міжвоєнного
періоду. Автор дослідив розвиток галицьких політичних партій та
об’єднань консервативного спрямування9, визначив роль УКНП у
громадському житті Галичини10.
Історії УГКЦ, ролі греко-католицького духовенства у вирішенні
суспільно-політичних проблем та його участі в українському
національно-визвольному русі Східної Галичини у міжвоєнний період
присвятили свої розвідки В. Марчук11, В. Переверзій12.
Необхідно відзначити наявність значної кількості монографічної
літератури, присвяченої проблемам історії греко-католицької церкви,
українського консерватизму. При підготовці даної статті вона
К.: Вищий інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2001. – № 1 (3). – С. 21–33;
Його ж. Соціальна перспектива і концептуальні засади сучасної католицької теології в
Україні // Колегія: Альманах християнської традиції: Щоквартальник / Ред. рада: О.Ярош
(голов. ред) та ін. – К.: Вищий інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2001. – № 2
(4). – С. 60–101.
1
Шуба О. В. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз). –
К.: Криниця, 1999. – 332 с.
2
Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. –
Львів: Логос, 1996. – 183 с.
3
Паславський І. Між Сходом і Заходом: [Греко-католицька церква як феномен
української національної культури] // Дзвін. – 1990. – № 10. – С. 100–107.
4
Поліщук І. Ментальність українства: Політичний аспект // Людина і політика (К.). –
2001. – № 1. – С. 86–92.
5
Безверхий В. Б. Клинченко О. В. Політична культура українського народу: З історії в
сучасність / Національна культура в сучасній Україні (Голова ред. колегії І. Ф.Курас). –
К.: Асоціація «Україна», 1995. – С.121–137.
6
Левенець Ю. А. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної
думки: проблема становлення та розвитку (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). – К.: Стилос, 2001.
– 584 с.
7
Лісовий В. Культура – ідеологія – політика. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1997. –
352 с.
8
Масненко В. В. Історичні концепції М. С. Грушевського та В. К.Липинського.
Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х
років. – К; Черкаси: Брама-ІСУЕП, 2000. – 284 с.
9
Москалюк М. Український християнсько-суспільний рух Галичини в 20-х рр. ХХ ст.
– К.: Стилос, 1998. – 56 с.; Його ж. Українська католицька народна партія і проблема
польсько-українського порозуміння // Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст.
– Івано-Франківськ: Плай, 1997. – C. 221–224.
11
Марчук В. Греко-католики в Другій Речі Посполитій: суспільний чин та конфесійнотериторіальний устрій // Галичина. – 2001. – № 5-6. – С. 302–307.
12
Переверзій В. Греко-католицька церква в умовах українсько-польської конфронтації
20-30-х рр. ХХ ст. – К., 1998. – 48 с.; Його ж. Українська греко-католицька церква у
східно-галицькому суспільстві (20-30 рр. ХХ ст.) // Розбудова держави. – 1998. – № 11-12.
– С. 120–125.
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використовувалася як допоміжний матеріал, оскільки автор вважав за
доцільне репрезентувати діяльність УХО, ґрунтуючись на інформації
періодичної преси клерикально-консервативного спрямування та
архівних матеріалах.
Метою статті є дослідження громадської діяльності УХО, її ролі у
формуванні консервативного та релігійного світогляду галицького
суспільства у 20–30-х рр. ХХ ст.
Як свідчить проведений аналіз, галицьке клерикально-консервативне
середовище 20–30 рр. XX ст. за своїми типологічними ознаками було:
християнське (за релігійним світоглядом), консервативним (за
ідеологічною доктриною), лояльно-поміркованим (за позицією щодо
влади), легальним (за типом легітимізації та інституалізації),
демократичним (за формами та методами організації). Сучасний
дослідник Л. Винар зазначав, що особливістю політичних партій, що
утворювались у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.,
незалежно від політичного напряму, була наявність консервативного
середовища, котре мало значний вплив на їх подальший розвиток1.
На початку ХХ ст. у Галичині Українська греко-католицька церква,
проголошуючи своє невтручання у політичний процес, тим не менш
суттєво впливала на нього через участь у громадсько-політичному
житті, посилюючи свої позиції в партіях, навчальних закладах,
кооперативних, культурних, просвітницьких організаціях та пресі.
Зрештою, за активної участі представників греко-католицького кліру у
20–30-ті роки ХХ ст. було утворено Український католицький союз
(УКС), Українську християнську організацію (УХО), Українську
католицьку народну партію (УКНП), які стали фактором безпосередньої
участі УГКЦ у суспільно-політичному житті Галичини. Зокрема,
клерикально-консервативна Українська християнська організація
орієнтувалася на певні соціальні групи (духовенство, селянство та
інтелігенцію). Вона намагалася брати участь у публічній політиці,
прагнула сприяти дотриманню християнських засад у соціальноекономічній, суспільно-політичній та гуманітарній сферах життя
Галичини.
Перше засідання, присвячене утворенню Української християнської
організації (УХО) було скликано 4 серпня 1925 р. у м. Львові. В ньому
взяли участь о. Т. Галущинський (ЧСВВ, ректор), о. Д. Стек
(крилошанин Станіславівської Капітули), о. М. Дороцький (декан
Белзький) та інші.
У своєму виступі Т. Галущинський зосередив увагу на попередніх
спробах утворення християнської організації: про діяльність
видавничого комітету „Української Ради” і „Правди” в 1918 – 1919 рр.
та невдалій реалізація ідеї УХО в 1920 р., оскільки її статут протягом 5

1
Винар Л. Автобіографія М. Грушевського // Український історик. – 1974. – № 1-3. –
С. 122–124.
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років не було розглянуто та затверджено у воєводстві1. Присутні на
засіданні обрали Тимчасовий організаційний комітет (ТОК) з правом
кооптації, що мав на меті започаткувати УХО, та вирішили в першу
чергу сприяти утворенню редакції християнського тижневика2. На
першому засіданні (5 серпня 1925 р.) ТОК УХО було окреслено
програму найближчої організаційної роботи3.
У „Звіті з діяльності ТОК УХО за час від 4.08.1925 р. до сьогодні
(6.10.1925 р.)”4 зазначалося, що Комітет надіслав комунікат до
митрополита А.Шептицького, єпископів та духовенства УГКЦ. Відозва
з’ясовувала генезу УХО, її цілі, напрям і способи діяльності, закликала
ширити ідею нової організації, залучати членів та прихильників,
збирати фонди тощо. В „Звіті...” зазначено, на жаль, не конкретизуючи,
що „деякі священики прислали заяви про вступ до УХО, декуди
відбулись наради, дехто склав невеликі жертви”5.
ТОК УХО окреслив першочергові завдання – агітаційна робота серед
світських людей і створення християнського тижневика. Не зважаючи
на брак коштів було заплановано „організувати видавництво, добрати
склад редакції, знайти відповідне редакційне приміщення”6. На
засіданні ТОК УХО, що відбулося 6 жовтня 1925 р., було прийнято
постанову про підготовку програми УХО, про утворення видавничої
спілки та залучення „діяльних людей на організаторів і мужів довіря”7.
Інформаційний вісник УХО „Наши Вісти” в 1925 р. надрукував
„Правильник для організаторів і мужів довір’я”8. До функцій
організаторів, які були заступниками Секретаріату УХО в межах своєї
місцевості, належало надавати інформацію про наради з мужами
довір’я, збори та динаміку збільшення кількості членів УХО, а також
про „всякі ворожі письма, оскільки вони є поширювані в його окрузі”9
тощо.

1
Протокол заседания членов комитета украинской христианской организации от 4
августа 1925 г. // Центральний державний історичний архів України у Львові (далі –
ЦДІАУ у Львові), ф. 309: Научное товарищество имени Т. Г. Шевченко, оп. 1, спр. 2537,
арк. 3.
2
Огляд діяльності Тимчасового Організаційного Комітету УХО від його вибору //
Наші Вісти: Інформаційне письмо Української Християнської Організації. – Львів. – 1925.
– Ч. 1. – С. 7.
3
Там само. – С. 8.
4
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти),
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865-1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 3.
5
Там само, арк. 1.
6
Там само.
7
Огляд діяльності Тимчасового Організаційного Комітету УХО від його вибору //
Наші Вісти: Інформаційне письмо Української Християнської Організації. – Львів, 1925. –
Ч. 1. – С. 8.
8
Правильник для організаторів і мужів довіря // Наші Вісти : Інформаційне письмо
української християнської організації. – Львів, 1925. – Ч. 1. – С. 10–16.
9
Там само. – С. 10.
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Організаторам, які в свою чергу поділялися на повітових, районних і
місцевих1, у налагодженні співпраці з членами УХО допомагали мужі
довір’я. Останні мали широкі повноваження: 1) керівництво (за
територіальною ознакою) членами УХО; 2) вчасне ознайомлення членів
УХО з обіжниками (циркулярами) та розпорядженнями Секретаріату;
3) інформування про збори2; 4) відвідування членів організації та
обговорення суспільного питання, церковно-релігійних проблем та
перспектив розвитку УХО. Заохочення до участі в місцевих релігійних,
освітніх, економічних товариствах, а також до передплати і читання
„добрих часописів та книжок”3; 5) збирання членських річних внесків;
6) „стеження за роботою противника... за всякою акцією, ворожою ідеям
УХО”4; 7) пропагування ідей УХО та залучення нових членів. Мужі
довір’я збиралися на спільні наради з організаторами, звітували про
свою діяльність та обговорювали методи подальшої праці, дискутували
за темами повідомлень та рефератів.
6 жовтня 1925 р. було організовано ширший організаційний
Комітет5. На засіданні було вирішено питання Програми УХО – „на
сторінках часопису подавати проекти і після загальної публічної
дискусії на відповідні теми, приступити до остаточного редагування”6.
Зазначалось, що УХО – громадська організація, котра не вестиме
політичної діяльності (наприклад, не буде брати участь у виборах), але з
часом і внаслідок активного впливу на громадську думку та суспільне
життя галицького соціуму зможе репрезентувати себе в політиці або з
деяких своїх членів утворити політичну групу.
Крім того, УХО через своїх представників повинна коригувати
діяльність українських культурно-освітніх установ та акції політичних
партій.
Ухвалено
видавати
часопис,
який
за
поданням
Т. Галущинського, отримав назву „Нова Зоря”, призначити тимчасовим
редактором П.Лотоцького, а організаційну роботу провадити
індивідуально7.
На нараді, що відбулася 3 грудня 1925 р. у приміщенні духовної
семінарії в Станіславові вирішувалось три головних питання:
1) створення УХО в Станіславові; 2) визначення повітових організаторів
УХО; 3) справа Видавничої спілки УХО.
Т. Галущинський запропонував, щоб діяльність у Станіславові
очолили о. Д. Стек та І. Коваль, а організаційною працею в повітах
1
Організаційні справи // Наші Вісти: Інформаційне письмо Української
Християнської Організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 1.
2
Правильник для організаторів і мужів довіря // Наші Вісти: Інформаційне письмо
української християнської організації, – Львів, 1925. – Ч. 1. – С. 15.
3
Там само.
4
Там само.
5
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти)
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865-1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 4.
6
Там само.
7
Там само, арк. 5.
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займались: О. Городницький, суддя в Богородчанах; о. І. Луцик у
Надвірній; о. О. Русин та о. М. Капустинський у Коломиї; о. Й. Проць у
Снятині; о. В. Комаринський у Городенці; о. Й. Малицький у Борщеві1.
Отже, організаційні функції по утворенню УХО в Станіславові та
повітах виконували представники греко-католицького духовенства при
незначному залученні на першому етапі світських осіб – суддю
О. Городницького та радника І. Коваліва.
Поява в грудні 1925 р. УХСО сприяла об’єднанню частини грекокатолицького студентства на засадах християнської етики. Комітет УХО
6 грудня 1925 р. в будинку духовної семінарії у Львові скликав збори
студентів Вищих львівських шкіл. Головним завданням сходин
визначали: 1) надати студентству вичерпну інформацію про УХО;
2) обрання представника від місцевого студентства до „ширшого
Комітету УХО”2. Нарада, на якій були присутні 11 студентів,
відбувалася під керівництвом Т. Галущинського, який наголосив, що
існування УХО є невід’ємним фактом належності частини українського
народу до світової католицької церкви та складовим елементом
міжнародного католицького руху. Наявність сильного католицького
руху, що було характерно для західно-європейських країн, на думку
Т. Галущинського, свідчило про зрілість нації3.
І. Гладилович висловив сподівання, що чітка позиція УХО
сприятиме подоланню деструктивних явищ, що мали місце в
галицькому середовищі, таких як „пересадний культ нації, розлад в
суспільстві й між студентством”4. Він запропонував створити
студентську секцію при УХО. Вже 7 лютого 1926 р. група студентів
Львівських високих шкіл провела збори, на яких відбулось обговорення
ідеології, завдань УХО та обрання І. Гладиловича представником
студентської групи у Центральному Комітеті УХО5 . Також обрали
організатора і мужів довір’я для праці серед студентства всіх
Львівських високих шкіл. Досить повільне збільшення членів зазначеної
організації, наприклад, у грудні 1925 р. – 6, а наприкінці 1926 р. – 42
студенти, було пов’язано із залученням до організації „виключно
ідейних елементів”6. Представники УХСО проводили збори 1–2 рази на
місяць, обговорювали реферати, працювали в читальнях „Просвіти”, а
перед Великодніми Святами 1926 р. організували академічні реколекції,
в яких взяли участь 150 студентів7 .
„Нова Зоря” від 11 квітня 1926 р., аналізуючи стан тогочасного
галицького студентства приходить до висновку, що завдяки впливу
1

Там само, арк. 9.
Там само, арк. 13.
3
Там само.
4
Організаційні справи // Наші Вісти: Інформаційне письмо Української
Християнської Організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 1.
5
З організаційного руху УХОрг. // Нова Зоря. – 1928. – 29 січ. – Ч. 6. – С. 3.
6
Католицька акція (Огляд річної діяльності УХСО) // Нова Зоря. – 1927. – 7 січ. –
Ч. 1–2. – С. 7.
7
Там само.
2
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УХО з’явився новий образ української молоді – „тип віруючого
католика – націоналіста [у значенні патріота – У.К.]”1. УХО формувало
в студентському середовищі переконання, що побудувати національне
та соціально-політичне життя можливо лише спираючись на
християнські засади. Отже, поява в грудні 1925 р. Української
католицької студентської організації (УХСО) сприяла об’єднанню
частини греко-католицького студентства на засадах християнського
віровчення.
Оскільки головним завданням організаційного періоду було
визначено пропагування ідеології УХО серед усіх прошарків галицького
суспільства, то вагомим внеском для цього стало надання в першому
числі „Наших Вістей” інформації про УХО та розсилка близько 2000
примірників „на особисті звісні адреси в краю і закордоном, ...урядам
парохіяльним усіх трьох Єпархій”2. Було надруковано заяви для вступу
в Організацію, а також „Правильник для організаторів” та „Правильник
для мужів довір’я” з додатками, у яких знаходились квитанції сплати
внесків і списки членів. На момент проголошення Звіту Комітету УХО
за час від 3 листопада до 14 грудня 1925 р., у Секретаріат почали
поступати заповнені заяви, до яких додавалися річні членські внески
(від 2 до 20 зол.)3. Акція стала початком створення мережі католицьких
організацій у Галичині у зазначений період, також планувалося
продовжити її в українській діаспорі. Отже, за період з 3 листопада до
14 грудня 1925 р. була проведена значна робота по організації УХО з
метою створення католицьких центрів у Львівській, Станіславовській та
Перемишльській єпархіях.
Згідно зі „Звітом з діяльності Центрального Комітету”4 за 1925 р.
підготовча праця по організації УХО була досить успішною. Було
утворено мережу місцевих представників УХО – організаторів та мужів
довір’я загальною кількістю 30 осіб5. Вона охопила всю територію
Галичини та надала можливість координувати роботу на місцях.
Завдяки популяризації ідеології УХО, до організації приєдналася група
студентів, яка утворила Студентську групу УХО (УХСО), що мала
свого представника у Центральному Комітеті, організатора та мужів
довір’я. У „Звіті...” зазначалось, що найбільшим успіхом Комітету було
„основаня власного тижневика, „Нової Зорі”6. „Касовий звіт від 17/8 –
31/12 1925 р.” свідчив про утворення „пресового фонду”, що у
зазначений період нараховував 73 зол. 75 сот., з якого на потреби
1

Новий студент // Нова Зоря. – 1926. – 11 квіт. – Ч. 14. – С. 2.
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти)
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865-1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 18.
3
Там само.
4
Звіт з діяльності Центрального Комітету // Наші Вісти: Інформаційне письмо
української християнської організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 4.
5
Там само.
6
Там само.
2
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друкування „Нової Зорі” було витрачено 38 зол. 70 сот.1. Тижневик, на
думку членів Центрального Комітету, мав великий вплив на галицьке
суспільство з огляду пропагування ідеології УХО2.
У травні 1926 р. „Наші Вісти” надрукували матеріали, присвячені
завданням керівного складу УХО та його обов’язкам: 1) організувати
працю УХО в своєму районі, залучаючи до цього мужів довір’я, грекокатолицьких священиків, а також „учителів і учительок, студентів
висших шкіл, свідомих міщан, селян і робітників”3; 2) регулярно
проводити збори для членів УХО та всіх бажаючих з обов’язковим
обговоренням запропонованих рефератів; 3) використовувати збори для
залучення нових членів, поширення „Нової Зорі”; 4) заохочувати членів
УХО до праці в читальнях, кружках „Рідної Школи” та „Просвіти”,
кооперативах, церковних братствах4; 5) протидіяти, у співпраці з
мужами довір’я, поширенню радикальних рухів (зокрема: більшовизм
та націоналізм, щодо останнього „Наші Вісти” писали: „велика
небезпека йде зі сторони деяких таки наших національних кругів, котрі
зі зле зрозумілого національного інтересу, або й під покривкою нібито
патріотизму підкопують авторитет Церкви”5) та сектантських рухів, їх
агітаційних закликів та преси6. Організатори УКС повинні були
опікуватись освітньою роботою в сільській місцевості та влаштовувати
„голосне читання добрих книжок і ... бесіди”7 .
П’яте засідання Комітету УХО відбулось 1 червня 1926 р. У виступі
Т. Галущинського, присвяченого виконанню рішень попереднього
засідання, наголошувалося на успішній видавничій діяльності, а саме
говорилось про розвиток та поширення часопису „Нова Зоря”, про
залучення постійних кореспондентів за кордоном – в Австрії,
Чехословаччині, Югославії, США8, надходження та публікації
повідомлень з греко-католицьких парафій. Для поглиблення
організаційної акції, зауважував Т. Галущинський, Комітет опублікував
в 2-му числі „Наших Вістей” нагальні завдання організаторів,
інформаційний звіт Комітету УХО та вказівки щодо проведення

1
Касовий звіт від 17/8 – 31/12 1925 р. // Наші Вісти: Інформаційне письмо української
християнської організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 5.
2
Звіт з діяльності Центрального Комітету // Наші Вісти: Інформаційне письмо
української християнської організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 5.
3
Організаційні справи // Наші Вісти: Інформаційне письмо Української
Християнської Організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 2.
4
Організуймось // Нова Зоря. – 1926. – 7 січ. – Ч. 1. – С. 5.
5
Освітна праця // Наші Вісти: Інформаційне письмо української християнської
організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 9.
6
Організаційні справи // Наші Вісти: Інформаційне письмо Української
Християнської Організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 2.
7
Освітна праця // Наші Вісти: Інформаційне письмо української християнської
організації. – Львів, 1926. – Ч. 2. – С. 6.
8
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти)
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865-1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 24.
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виховної праці. Серед досягнень було відзначено створення Комітету
для ведення акції УХО в Станіславові під головуванням о. Д. Стека.
В серпні 1926 р. „Нова Зоря” опублікувала огляд попередньої праці
УХО1. Одним з досягнень було названо утворення часопису „Нова
Зоря”, який об’єднав значну частину священиків та інтелігенції навколо
клерикально-консервативної ідеї. Часопис з моменту заснування
поглиблював і захищав католицькі погляди в церковно-релігійних,
політичних, суспільних, економічних, освітніх та культурних питаннях2.
УХО намагалась консолідувати національно свідомих галичан та надати
національним науковим та мистецьким установам виразну християнську
ідеологічну платформу.
31 грудня 1926 р. „Нова Зоря” надрукувала статтю „Поважна
небезпека”. Вона була присвячена подоланню більшовицької ідеології,
яка в галицькому суспільстві пропагувалася завдяки розповсюдженню
періодичної преси на кшталт „Волі Народу”, „Світла”, „Культури”,
агітаційній діяльності „вишколених агентів і бесідників”3. Останні
прагнули опанувати галицькі освітні та економічні товариства.
Наприклад, відділи „Просвіти”, місцеві та повітові гуртки „Рідної
Школи”, кооперативи тощо. У публікації зазначалося, що протидіяти
комуністичній небезпеці можливо лише спираючись на національну
свідомість та католицький світогляд, вкорінення яких у галицькому
середовищі і складало головне завдання УХО. Католицький світогляд
розглядався як „система погляду на світ, збудована на католицькій
вірі”4.
Отже, перед греко-католицькими священиками, а також
організаторами та мужами довір’я християнської організації постала
проблема розширення мережі місцевих комітетів та гуртків УХО.
Парохи повинні були скликати двічі на місяць збори з обговоренням
рефератів з антикомуністичної тематики. Важливим для нашого
дослідження є настанови щодо добору публіцистичних матеріалів для
відповідних промов. „Дуже корисні та займаючі реферати можна
виробляти на основі „Листів” В. Липинського” – писав автор статті
„Поважна небезпека”5. Пропонувалос також використовувати твори
В. Кучабського та публікації „Нової Зорі”.
Отже, підсумки року діяльності УХО були досить вагомими. Вона
була організована на заклик священиків трьох галицьких єпархій,
першочергово з метою поширення католицького світогляду (у формі
греко-католицизму) та консервативної ідеології, нівеляції галицького
радикалізму, оборони „проти тої гіршачої майже божевільної нагінки,

1

Українська Християнська Організація // Нова Зоря. – 1926. – 29 серп. – Ч. 33. – С. 1.
Там само.
Поважна небезпека // Нова Зоря. – 1926. – 31 груд. – Ч. 51. – С. 1.
4
В якім розумінню можна говорити про католицьку політику // Нова Зоря. – 1927. –
20 лют. – Ч. 7. – С. 1.
5
Поважна небезпека // Нова Зоря. – 1926. – 31 груд. – Ч. 51. – С. 1.
2
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яку ведуть деякі націоналістичні круги й їхні часописи на нашу Церкву
[УГКЦ], а головно на наших Владик”1.
Головним досягненням за цей період було заснування часопису
„Нова Зоря”, що згуртував багато греко-католицьких священиків,
українську інтелігенцію та селян. Часопис пропагував ідею, що грекокатолицька церква має надприродні цілі, не підпорядковується
національним та політичним групам, виступає гарантом державного та
суспільного порядку, сприяє українському державотворенню на засадах
християнства та традиціоналізму.
Наступне завдання, яке виконували члени УХО, було пов’язане зі
створенням в „українській суспільності умовин до переведення
католицької акції ... та поборювати той напрям, котрий св. Отець Пій ХІ
в енцикліці о Христі Царю назвав ляіцизмом”2. (Ляіцизм – це атеїстична
ідеологія, що виступає з позиції заборони церковного впливу на
громадське та приватне життя).
6 лютого 1927 р. „Нова Зоря” надрукувала заклик „На поміч рідній
католицькій пресі!”3 Брак відповідних коштів на розширення
видавничої справи, а пропонувалось, щоб „Нова Зоря” виходила двічі на
тиждень та мала додаток у формі „популярного часопису для народу”4,
змусив Комітет УХО звернутися до читачів з проханням матеріальної та
моральної допомоги видавництву. Було запроваджено цікаву практику,
за якою, наприклад, греко-католицький священик робив грошовий
внесок розміром 3-5 зол. та одночасно через пресу поіменно закликав
декілька парохів до аналогічного вчинку5. Так, „Нова Зоря” починаючи
з 6 лютого 1927 р. друкувала статті під назвою „Пресовий ланцюх”6. У
10-му числі „Нової Зорі” зазначалося, що 7 греко-католицьких
священиків до пресового фонду УХО надали 31 зол., а 15-те число
1927 р. подало список 14 священиків, які надіслали 64 зол.7 Священик
М. Корбутяк наголошував, що справа католицького часопису є
нагальною з огляду на переважно безкоштовне розповсюдження
радикальної преси на кшталт: „Громадський Голос”, „Воля Народа”,
„Покутське Слово”, „Віра і Наука”8.
На початку 1927 р. священики Жукотинського деканату,
перемишльської єпархії зобов’язалися „складати щомісячні датки на
„пресовий фонд” „Нової Зорі”9, а читальня „Просвіти” в Лопушанці
(повіт Старий Самбір) надала 10 зол10. 12 червня 1927 р. внески для
розширення греко-католицького видавництва „Нова Зоря” (зокрема, на
1

За минулий рік // Нова Зоря. – 1927. – 19 січ. – Ч. 3. – С. 1.
Там само.
На поміч рідній католицькій пресі! // Нова Зоря. – 1927. – 6 лют. – Ч. 5. – С. 5.
4
Там само.
5
Пресовий ланцюх // Нова Зоря. – 1927. – 13 берез. – Ч. 10. – С. 7.
6
Пресовий ланцюх // Нова Зоря. – 1927. – Ч. 5, 10, 15, 23.
7
Пресовий ланцюх // Нова Зоря. – 1927. – 17 цвітня – Ч. 15. – С. 5.
8
О українсько-католицький часопис для народу! // Нова Зоря. – 1927. – 6 берез. – Ч. 9.
– С. 4.
9
Пресовий ланцюх // Нова Зоря. – 1927. – 17 цвітня – Ч. 15. – С. 5.
10
Пресовий ланцюх // Нова Зоря. – 1927. – 6 лют. – Ч. 5. – С. 5.
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часопис „Правда”) зробили 7 греко-католицьких парохів на суму 32
зол1. Автор статті „Показчик „Нової Зорі”, що підписався ініціалами І.С.
писав, що „католицьке та консервативне становище „Нової Зорі”
причиняється немало до кристалізації нашої суспільності на два табори:
позитивний, конструктивний і хаотичний, негативний”2. Він
наголошував на необхідності трансформації католицького часопису, що
виходив двічі на тиждень – у четвер та неділю, на щоденник. Останнє
було б ще одним фактором, на думку автора, на користь перебудови
галицького суспільного життя на католицько-консервативних засадах3.
На думку О. Назарука, періодична преса мала великий вплив на
тогочасне галицьке суспільство, оскільки зачіпала церковно-релігійні,
політичні, економічні, наукові проблеми4. У статті „Що таке преса?” він
запропонував основні методи підтримки католицько-консервативної
преси: передплата, внески до пресового фонду, пропагування
католицьких та консервативних тижневиків та часописів, написання
статей та інформаційних матеріалів5.
На часі було Послання митрополита А.Шептицького „Поборювання
ворожої Церкві пропаганди”6, у якому наголошувалося на поширенні
атеїстичної агітації та виступах проти авторитету церкви, держави тощо.
Зокрема, комуністичні ідеологи використовували для цього пресу та
намагалися безпосередньо впливати на галицькі громадські організації
(наприклад, у період з 1919 по 1939 рр.)7.
Митрополит на противагу цьому пропонував греко-католицькому
духовенству брати участь у просвітніх та економічних установах,

1

Пресовий ланцюх // Нова Зоря. –1927. – 12 черв. – Ч. 23. – С. 4.
І. С. Показчик „Нової Зорі” // Нова Зоря. – 1934. – 30 груд. – Ч. 100. – С. 2.
3
Там само.
4
Назарук О. Що таке преса? // Нова Зоря. – 1927. – 24 цвітня – Ч. 16–17. – С. 3.
5
Там само. – С. 4.
6
Послання до духовенства Високопреосв. Митрополита „Поборювання ворожої
Церкві пропаганди” // Нова Зоря. – 1927. – 5 червня – Ч. 22. – С. 3.
7
Див.: Доклад ЦК КП/б/У о задачах партии в оккупированных Польшей Западных
районов Украины. Доклад уполномоченного ЦК КП/б/У о политическом и военном
положении в Одессе, проведенной агитационно-пропогандистской работе среди
французских моряков и др. вопросы // Центральний державний архів громадських
об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), ф. 1: Центральный комитет Коммунистической
партии Украины. Отдел организационно-инструкторский. Сектор информации, оп. 20,
дело № 13, л. 2–3; Протокол заседания, резолюции Заграничного бюро помощи ЦК
Коммунистической партии Западной Украины (ЦК КПЗУ), информационные бюлетени
бывшей группы большинства КПЗУ, присланные в ЦК КП/б/У для сведения // ЦДАГОУ,
ф. 1: Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Отдел организационноинструкторский. Сектор информации, оп. 20, дело № 2912, л. 6, 9; Стенограмма
совещания секретарей укомов партии, заведующих секторами агитации и пропаганды,
первых секретарей укомов комсомола Станиславской области по вопросу состояния
партийно-массовой работы в области // ЦДАГОУ, ф. 1: Центральный комитет
Коммунистической партии Украины. Отдел организационно-инструкторский. Сектор
информации, оп. 20, дело № 3770, л. 1, 24, 39.
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відновити церковні братсва, а також „впровадити й добре перевести
Українську Християнську Організацію”1.
4 жовтня 1927 р. було скликано 9-те засідання комітету УХО.
Предметом обговорення були зміни в складі комітету УХО, справа
заснування місцевих гуртків, з’їзд організаторів. Було вирішено
кооптувати до комітету о. В. Яценківа, а на посаду секретаря організації
обрано І. Гладиловича (до зазначеного моменту він представляв УХО в
комітеті). О. Надрага підняв питання про ставлення УХО до політичних
партій, оскільки в „Новій Зорі” з’явився ряд публікацій про українську
консервативну організацію. Р. Гайдук від імені редакції заявив, що їх
авторами є люди консервативних переконань і
прихильниками
діяльності УХО2.
Наступне, 10-е засідання ЦК УХО відбулось 24 листопада 1927 р.
Важливим рішенням було прийняття до нього О. Назарука (за поданням
голови Т. Галущинського)3. Зібранням було проаналізовано стан
організаційної праці. Наголошувалось на необхідності проведення
ширшої агітаційно-просвітницької акції, оскільки незнання цілей
католицької акції демонстрували представники „передових осіб нашого
[греко-католицького] духовенства”4.
Відбулися збори УХО в Старому Самборі лише 17 січня 1928 р. у
складі 14 священиків з 3 деканатів: старосамбірського, старосільського,
жукотинського5. Головою було обрано о. К. Кузика, пароха із Стрілок,
секретарем о. Й. Чепіля (ЧСВВ). Декан Олексін виступив з доповіддю
„Значінні і ціль Української Християнської Організації”. Після цього
було ухвалено, що кожний священик через повітову управу УХО
надасть на допомогу товариству „Рідна Школа” 5 зол. На засіданні
затвердили, що будь-які внески збиратимуть через організаторів УХО.
Підтримали пропозицію о. М. Вовчика, доручити греко-католицьким
парохам посприяти передплаті часописів „Нова Зоря” та „Правда”6.
На 11-му засіданні комітету УХО від 30 січня 1928 р. було
узгоджено питання щодо необхідності сформувати статут організації,
котрий би спирався на статутні положення аналогічних європейських
структур. З цією метою необхідні запити було направлено до Італії та
Австрії7. На зазначеному засіданні на пропозицію о. Т. Галущинського
1
Послання до духовенства Високопреосв. Митрополита „Поборювання ворожої
Церкві пропаганди” // Нова Зоря. – 1927. – 5 червня. – Ч. 22. – С. 3.
2
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти)
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865–1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 36.
3
Та м само, арк. 39 а.
4
Там само.
5
Організаційне життя // Нова Зоря. – 1928. – 29 січ. – Ч. 6. – С. 3.
6
Там само.
7
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти)
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865–1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 39.
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одноголосно вирішено кооптувати до центрального комітету УХО
С. Томашівського і В. Охрімовича.
12-те засідання ЦК УХО відбулося 4 травня 1928 р. З. Лукавецький
запропонував, щоб УХО та її пресовий орган „Нова Зоря” утримувалися
від підтримки політичних рухів і не брали участі у політичній полеміці
для збереження авторитету організації. О. Надрага, визнаючи „Нову
Зорю” „дуже добре редагованою” газетою з виваженою політичною
позицію, наполягав на необхідності оприлюднити заяву про
розмежування сфер впливу організації та зазначеного часопису, „щоби
закиди на „Н.З.” не падали на УХО”1. Отець Горникевич підтримав цю
пропозицію з огляду на листи Д. Левицького та В. Целевича, голови та
секретаря УНДО, в яких звинувачували „Нову Зору” в надмірній
політизації.
Остаточно визначилися з приводу цього питання на 13-му засіданні
ЦК УХО, що відбувалося 28 травня 1928 р. при співучасті делегатів
єпископських ординаріатів та організаторів УХО. Т. Галущинський
вважав за необхідне сформулювати ідеологічну лінію організації,
оприлюднити позицію щодо закидів на адресу „Нової Зорі” О. Назарука
і С. Томашівського. Акцію проти часопису, наголошував
Т. Галущинський, у політичних питаннях провадила УНДО, а в
церковних та релігійних – „Нива”, товариство священиків „Єдність” та
Г. Костельник. Т. Галущинський пояснив безпідставність звинувачень
на адресу редакторів часопису пропагувати особисті погляди в
пресовому органі, наголосивши, що напрямки роботи „Нової Зорі”
випливали з „основного ідеологічного кредо УХО”2.
Й. Мартинович на продовження теми зазначив, що на шпальтах
„Нової Зорі” доцільно пропагувати український патріотизм3. Аналіз
поняття патріотизм з’явився ще в 1926 р. у 28 та 29 числах часопису
„Нова Зоря” в статті „Народність і церква”, де наголошувалося, що
кожна віруюча людина повинна виконувати четверту Божу Заповідь і
любити Бога, родину та вітчизну4. На 13-му засіданні ЦК УХО було
прийнято резолюцію про необхідність висловити довіру та схвалити
напрямок діяльності „Нової Зорі”.
На 14-му засіданні ЦК УХО було вирішено що практичну роботу
УХО в релігійному напрямку очолить Т. Галущинський, а в суспільному
– О. Назарук. Останній виступив з рефератом „Католицька акція і
політика”, провідними тезами якого були: 1) християнізація політики;
2) консолідація релігійно-консервативних сил на католицькому ґрунті;
3) характеристика УНДО як партії з елементами „візантійськомосковсько-православними”; 4) втрата духовенством впливу внаслідок
співпраці з політичними партіями всіх існуючих у Галичині напрямків;
5) виступи УХО проти СРСР та Польщі (останнє, на думку О. Назарука,
1

Там само, арк. 40.
Там само, арк. 43.
Там само.
4
Народність і церква // Нова Зоря. – 1926. – 1 серпня. – Ч. 29. – С. 1.
2
3
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було хибним, оскільки були відсутні передумови державотворення,
шлях до якого в тогочасних історичних умовах повинен пролягати через
автономію. „Незалежність, – вважав О. Назарук, – може бути лише
завершенням росту органічного громадянства”1.
На 17-му засіданні ЦК УХО, що відбулося 25 вересня 1929 р.,
Т. Галущинський у рефераті „УХО і Католицька акція” вказав на
головні проблеми, що гальмували діяльність організації. Передовсім це
протиріччя на церковно-релігійному ґрунті та в політичнонаціональному житті. О. Галущинський наголосив на необхідності
проведення католицької акції, і зазначив, що УХО стане її складовою
частиною. Раніше, в вересні 1926 р., „Нова Зоря” подала наступну
характеристику УХО: „вона не є чим іншим, як започаткуванням між
Українцями того руху, що в світі зветься „католицькою акцією”, котра
повстала на заклик св. Отця Пія ХІ”2. Часопис пояснював читачеві
основні закономірності розвитку християнської організації з огляду на
міжнародний католицький рух. Проблема організації католицької акції в
галицьких єпархіях та парохіях у новому аспекті постала у листі
єпископа Й. Коциловського до митрополита А. Шептицького від 11
лютого 1929 р. „Це справа [Католицька Акція], котру треба нам рішучо
започаткувати. Коли я перший раз згадав Вашій Екцеленції о сей справі,
Ваша Ексцеленція відповіли, що ми маємо УХО. Як УХО може бути
рівно рядне з Католицькою Акцією то добре і требаби лишень надати
йому відповідний устрій”3. З останнього випливає необхідність
працювати в суспільному напрямку, першочергово розробляти соціальні
питання: право власності, робітниче питання. О. Назарук зауважив, що в
умовах посилення дезінтеграційних процесів у галицькому
національному русі діяльність УХО доцільно проводити в провінції, не
приймати нових членів із львівського середовища, тим самим
створюючи підстави для збереження згуртованого проводу однодумців4.
У січні 1926 р. О. Назарук написав статтю „Про потребу витворення
консервативного напрямку в українській політиці”5. Він окреслив
головні недоліки національного життя: дилетантизм та націоналізм.
Перший, на його погляд, був пов’язаний з недооцінкою складності
1
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти)
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865–1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 50.
2
Наша організація // Нова Зоря. – 1926. – 12 верес. – Ч. 35. – С. 1.
3
Листи єпископа Коциловського Йосафата // ЦДІАУ у Львові, ф. 358: Шептицький
Андрій Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865–1944, оп.1, спр. 172,
арк. 97.
4
Матеріали діяльності Української Християнської Організації (протоколи, звіти)
якими користувався А.Шептицький // ЦДІАУ у Львові, ф. 358 : Шептицький Андрій
Олександр граф, митрополит греко-католицької церкви 1865–1944 рр., оп. 1, спр. 42,
арк. 58.
5
Статті: „Про потребу витворення консервативного напрямку в українській політиці”,
„Крах голландських банків і української установи”, „Дещо про зелений клин” ін. // ЦДІАУ
у Львові, ф. 358: Шептицький Андрій Олександр граф, митрополит греко-католицької
церкви 1865–1944 рр., оп.1, спр. 48, арк. 32.
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проблем політичного життя, матеріальних і моральних сил української
нації. Аматорство ґрунтувалося на „фальшивім розумінню кождочасної
ситуації, у неостаточнім теоретичнім і практичнім підготуванню
політичних провідників і тих, що ними хотять бути; у хиткості
політичних поглядів і нахилі до самообману; у надмірній вірі в силу
слова, фрази, гасла; у легковажінню реального діла, у перевазі мотивів
чуттєвих, емоційних над розумовими (раціональними) при політичних
рішеннях і вчинках, роблених під впливом імпульсу, пристрасті і
упередження; у слабо розвиненому почуттю відповідальності за
наслідки таких рішень і вчинків”1. Радикалізм, на думку вченого,
полягав у схильності до постійних змін, нехтуванні історичної традиції,
максималізмі поставлених цілей, у байдужості до культурних, етичних,
релігійних потреб народу, у впевненості у перемогу революційних
переворотів, у принципі „все або ніщо”2. О. Назарук вважав, що
популярність та швидке розповсюдження в галицькому суспільстві
дилетантизму та радикалізму було пов’язано з низьким релігійним і
культурним рівнем, політичною та ідеологічною невизначеністю та
примітивною соціальною структурою.
Вчений, інтерпретуючи історичні факти початку ХХ ст., прийшов до
висновку, що політичний дилетантизм галичан надав можливість
спочатку бездіяльно (з точки зору утворення власної держави) очікувати
закінчення Першої світової війни. Лише розпад Австро-Угорщини та
„несподівана поява польського орла над ними силоміць пхнула їх... не
до творення чи відбудови власної державності, а радше до втікання від
польської”3, а потім аматорські державотворчі зусилля галичан були
нівельовані „вмілою і доцільною” політикою Другої Речі Посполитої4.
Відсутність конструктивної програми та втрата віри в національні сили
вплинули на політичні погляди галичан, наголошував О. Назарук, а
пасивність, непродуктивність та фанатизм охопили національне життя
на західноукраїнських землях.
Це спричинило появу ілюзорних сподівань на допомогу з боку
Східної України, що на той час була у складі СРСР. Не випадково
галицька преса в 1926 р., майже ¾ своїх публікацій присвятила
інформації з „царства комунізму”. Наслідком зазначеної тактики стала
дискредитація галицького суспільства в очах європейської спільноти,
поширення латинізації та польської асиміляції, розповсюдження
радикалізму. Вихід з цієї ситуації О. Назарук вбачав у реалізації
наступних справ: 1) отримання політичної освіти переважною частиною
представників галицького суспільства; 2) виховання національного
політичного проводу (еліти), яка б мала наступні характерні риси:
національні почуття, енциклопедичні знання, стратегічне і тактичне
мислення, розуміння дійсних потреб українського народу,
1

Там само.
Там само.
Там само, арк. 33.
4
Там само.
2
3
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відповідальність за наслідки своєї діяльності та спроможність їх
передбачати, усвідомлення варіативності та складності політичного
життя, здатність використовувати компроміс з польськими владними
структурами для впровадження ідеї українського національного
державотворення; 3) сприяння розвитку та обороні цінностей, які
складають основу національно-державного життя: традиції, релігії,
християнської етики тощо; 4) створення умов для ідейної та
організаційної консолідації „елементів нашого громадянства, які
відчувають і розуміють небезпеку та бажання захистити національне
життя від катастрофічних наслідків ... радикалізму”1.
О. Назарук зауважував, що проблеми тогочасного галицького
політичного життя полягали насамперед у відсутності консервативної
партії, а також у недостатньому зв’язку практичної діяльності існуючих
українських партій краю з реаліями суспільного життя галичан2. Він
радив запозичити європейський досвід структури кожної політичної
партії: осередок (центристи), лівиця (ліве крило) та правиця (праве
крило). Це давало змогу об’єднувати прихильників, які мали доволі
значний діапазон поглядів3. О. Назарук вважав, що галицькі
консервативні сили повинні утворити політичну партію європейського
рівня, у складі якої радикали з поміркованими поглядами могли б
сформувати свою фракцію. Останнє відігравало б роль стримувального
чинника їх (радикалів) нерозважливої діяльності. На думку вченого
консолідація галицьких правих сил можлива навколо пресового органу,
що повинен відображати їх ідейні засади та тактику. Саме тижневик
„Політика”, зазначав О. Назарук, починаючи з 1925 р., став одним з
перших публіцистичних осередків впливу консервативних сил на
галицьку суспільно-політичну думку.
У Львові 23 вересня 1927 р. О. Назарук виступив з рефератом перед
групою українських консерваторів4, серед яких були С. Томашівський,
І. Кревецький, І. Крип’якевич, І. Гладилович та ін. Метою повідомлення
було визначення стратегії і тактики перетворення „українського
безцільного хаосу в позитивний творчий рух”5. Останній повинен мати
ідеалістичний характер, тобто поєднувати ідеологічний, релігійний та
моральний фактори. Виважена стабільна життєва позиція, опертя на
незмінний авторитет, а головне – дотримання євангельських заповідей
творить, на переконання О. Назарука, характер національної еліти та
повносиле політичне життя. Він приходить до висновку, що перше
завдання, яке повинно було вирішити тогочасне галицьке суспільство,
полягало у наданні теоретичного обґрунтування зміни „світогляду
1

Там само, арк. 35.
Там само.
3
Там само.
4
Текст реферату, виголошеного на засіданні групи українських консерватистів у
Львові й протокол його обговорення // ЦДІАУ у Львові, ф. 359: Назарук Йосиф Тадейович
український галицький письменник, громадський діяч, член національної ради, оп. 1,
спр. 378, арк. 1.
5
Там само.
2
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нашої думаючої верстви у відношенню до релігії і її організації –
Церкви”1. Пряме втручання світського проводу в догматичні та
віроповчальні справи не призведе до гармонізації суспільного життя,
зазначав вчений. О. Назарук застерігав, що використання релігії (в
даному випадку греко-католицької) для поширення націоналізму нанесе
непоправні втрати як для держави, так і церкви. Натомість необхідно
формувати у галицького суспільства опінію про всеосяжне значення
духовних цінностей, носієм яких була УГКЦ2. Він пропонував створити
теоретичне підґрунтя для поєднання світського та релігійного
світогляду, а згодом починати практичну роботу спрямовану на
розвиток галицького консерватизму.
О. Назарук вважав, що необхідно переглянути концептуальні
підходи до національної історії, літератури, виховання, приватного та
громадського життя, ідеалів і тактики політичної боротьби3. Вчений
пропонував розробити наступні ідеологічні моменти: 1) значення
галицького П’ємонту як центру української державності і традиції;
2) усвідомлення реалій національної катастрофи 20-х рр. ХХ ст. з метою
конструктивного визначення перспективи та шляхів виходу з неї;
3) трактування поглядів та діяльності М. Драгоманова, І. Франка,
В. Винниченка та ін. з позицій консервативної доктрини; 4) принципи
співпраці з українською діаспорою; 5) домінанти використання засобів
масової інформації, літератури та театрального мистецтва у виробленні
консервативного світогляду галичан; 6) інформування суспільства та
впровадження позитивного досвіду вирішення державотворчих питань
західноєвропейськими народами4.
Він був переконаний, що передумовою запровадження теоретичних
постулатів українського державотворення була узгодженість суспільної
думки, що в релігійно-церковному аспекті базувалася на положенні
sentive cum ecclesia, а в політичному – на консервативному світогляді
поза існуючих у суспільстві ілюзорних переконань, „що кожний... в силі
нікого і нічого не признаючи створити „якусь нову епоху” в
українському хаосі”5. Важливо, що на той момент вчений зазначав, що
фундаментом для Церкви є Святе Письмо і традиція, а для галицьких
консерваторів – традиція (історична та релігійна). Вчений також
зосередив увагу на методиці консолідації консервативних сил:
1) організація нарад прихильників зазначеної ідеології з обов’язковим
обговоренням нагальних проблем у політичній, економічній, релігійній,
культурній сфері національного життя з оприлюдненням у засобах
масової інформації матеріалів та резолюцій; 2) популяризація серед
населення консервативної ідеології завдяки промовам та рефератам
лаконічним за змістом та з беззаперечною аргументацією.
1

Там само.
Там само.
Там само, арк. 2.
4
Там само.
5
Там само, арк. 3.
2
3
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Після виступу О. Назарука перед українськими консерваторами,
відбулося обговорення. С. Томашівський зазначив, що настав момент
утворення політичної партії з консервативною ідеологією, але одразу не
варто сподіватися на участь у виборах до польського сейму. Головним,
на його думку, було об’єднати навколо партії тисячу відданих справі
людей. І. Кревецький1 наголосив на необхідності попередньої
організаційної роботи, наприклад, утворити фонд для зібрання коштів,
видавати часопис. А наступним – створити консервативну партію та
допомагати вже існуючим у Галичині консервативним осередкам,
наприклад, гетьманським організаціям (за підрахунками І. Гладиловича
на момент 1927 р. існувало „коло 60 „Лугів” гетьманського напряму на
основі ідеології Липинського”2), а також УХО.
І. Кревецький вважав, що важливіше, ніж утворення партії, було
завдання розробити консервативну ідеологію3, яка повинна спиратися
на християнські засади4. Він зауважував, що „навіть гетьманські групи
тут на місці, крім книги Липинського, не мають розробленої ідеології”5.
Отже, одне з завдань, що постало перед галицькими консервативними
колами, полягало у формуванні єдиного для всіх традиціоналістських
сил краю світоглядного підґрунтя та основи для їх співпраці і
консолідації. За підрахунками Т. Галущинського у 1927 р. до УХО
входило 1.500 священиків6. Він наголошував, що УХО є католицькою,
аполітичною, релігійно-морального характеру організацією. „З кона сеї
орг.[анізації] повинна повстати українська консервативна організація. –
зазначав Т. Галущинський. – Се лежить в інтересі Церкви”7. Він
наголошував, що при збереженні чинної християнської організації, її
члени будуть виконувати розпорядження греко-католицького кліру
щодо підтримки галицьких консервативних осередків.
УХО, як не політична організація, не брала участь у виборах до
польського сейму 1928 р. Її представники вважали своїм громадянським
обов’язком голосувати за кандидатів, які мали християнський світогляд
1
Стаття Томашівського С. «Пам’яті творців галицької державності» присвячена
Кревецькому І. // ЦДІАУ у Львові, ф. 368: Томашівський Степан – історик, оп. 1, спр. 34,
7 арк.
2
Текст реферату виголошеного на засіданні групи українських консерватистів у
Львові й протокол його обговорення // ЦДІАУ у Львові, ф. 359: Назарук Йосиф Тадейович
український галицький письменник, громадський діяч, член національної ради, оп. 1, спр.
378, арк. 4.
3
Статті Кревецького І. «Російські істричні журнали за 1922-1923 рр.», «Відродження
національно-державної думки в українській історіографії» та «Руїна античної цивілізації –
для сучасної Європи» // Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України, ф. 4465: Колекція документальних матеріалів українських емігрантських
націоналістичних установ, організацій та осіб, оп. 1, спр. 553, арк. 34, 39.
4
Текст реферату виголошеного на засіданні групи українських консерватистів у
Львові й протокол його обговорення // ЦДІАУ у Львові, ф. 359: Назарук Йосиф Тадейович
український галицький письменник, громадський діяч, член національної ради, оп. 1,
спр. 378, арк. 5.
5
Там само.
6
Там само, арк. 6.
7
Там само.
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і свою діяльність узгоджували з інтересами католицької церкви. На
жаль, Д. Левицький, без згоди Управи УНДО, проголосив кандидатом у
депутати сейму М. Рудницьку1. З цього приводу О. Назарук писав у
листі від 28 січня 1928 р. до В. Липинського: „Тяжко нашим виборцям
голосувати на людину, котра прилюдно голосить атеїзм. Необхідність –
при слідуючи виборах проголосити нашу лісту”2. На порядок денний
сейму виносився ряд питань морально-етичного плану3. Наприклад,
розгляд нового цивільного кодексу з шлюбного права, карний кодекс з
нормами охорони релігії, покарань за неморальні вчинки. Зазначене
більшою мірою зумовило причини, що спонукали УХО „ставити вимоги
до партій, які хотять співпрацювати в згоді з католицькими кругами, в
першу чергу до УНДО”4. Отже, кандидат може сподіватись на
підтримку з боку УХО якщо він, має християнський світогляд і
впроваджує його принципи теоретично та практично в приватному,
громадському житті. Також претендент на посаду посла повинен
демонструвати
наступні
риси
характеру:
розважливість,
прямолінійність, відповідальність. Він зобов’язаний мати необхідну
кваліфікацію та поведінку поза подвійними стандартами, що не
допускає „демагогічно-крикливу серед своїх, а лояльну перед сильними
міра сего”5. Представники УХО, посилаючись на суспільний розвиток,
що спричинив політичне зрівняння жінок та чоловіків, заявили про
підтримку жінок, які стали кандидатками на обрання до сенату в разі їх
моральної та інтелектуальної відповідності. Отже, лише людина, яка
мала зазначені якості, могла отримати голоси українського
християнського (греко-католицького) електорату і це повинні були
враховувати в передвиборчій боротьбі політичні партії в Галичині.
У лютому 1928 р. „Нова Зоря” подає матеріал „Католики і вибори”6,
що є рефератом до статті ксьондза Я. Урбана „Справи церковні”. Не
випадкове звернення часопису до поглядів польського священика, що
ґрунтувалися на дослідженні участі у передвиборчій кампанії католиків
Німеччини, Бельгії, Франції. „Нова Зоря” пропонувала українському
читачеві важливий висновок, що сформувався на основі викладу
міркувань Я. Урбана: 1) обов’язково голосувати за католицьку партію
при її наявності у передвиборчих перегонах; 2) голосування католиків за
партійними списками не означає їхню цілковиту солідарність з
політичними програмами зазначених партій.

1
Tomczyk R. Ukraińskie zjednczenie narodowo-demokratyczne (UNDO) a wybory
parlamentarne w 1928 r. // Biuletyn Poludniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w
Przemyślu. – 1997. – № 3. – S. 92–101.
2
Липинський В. Твори. Архів. Студії / Східно-европейський дослідний інститут
ім. В. Липинського. – Філадельфія; Пенсільванія, 1976. – Т. 7: Листи Осипа Назарука до
В’ячеслава Липинського / Ред. І. Лисяк-Рудницький. – С. 446.
3
Катон. Українська Християнська Організація і вибори // Нова Зоря. – 1928. – 29 січ. –
Ч. 6. – С. 1.
4
Там само.
5
Там само.
6
Католики і вибори // Нова Зоря. – 1928. – 12 лют. – Ч. 10. – С. 1.
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Наступна стаття часопису „Католицька Церква, польський уряд і
польські партії”1 продовжила посилання на зазначену працю Я. Урбана
та мала на меті формування в українського читача ставлення до
політичних напрямків, не зачіпаючи дражливих моментів національного
суспільного життя. В статті були запропоновані основні методи, завдяки
яким виборці могли отримати вичерпну інформацію щодо кандидата та
його ставлення до релігії та церкви. Для того, щоб зрозуміти чи справді
політична партія стоїть „на католицькому ґрунті”, важливо, на думку
автора статті, вияснити, „чи їх погляди не противляться часом якомусь
правилу християнської етики”2. Отже, в „Новій Зорі” були
проаналізовані міркування римсько-католицького священика щодо
проблем, які поставали перед польськими католиками-виборцями й
одночасно були подібні для українського електорату Галичини.
Часопис „Нова Зоря” продовжив друкувати матеріали з виборчої
тематики. Наступна стаття3 була присвячена специфіці ставлення
галицьких греко-католиків до виборів. Важливими були зауваження, що
українським католицьким організаціям не можна вказувати виборцям за
яку партію віддати свої голоси. Подібні директиви по-перше,
суперечили засадам галицьких християнських організацій, а по-друге, –
у разі невиконання підірвали б авторитет зазначених фундацій. У
1928 р. галичани греко-католики не встигли утворити політичну
організацію, яка б репрезентувала їх на виборах. „УХО, –
наголошувалось у „Новій Зорі”, – се організація, призначена для
поширення католицької акції, католицького світогляду, – а не
політичної акції в тіснім того слова значінню”4. Часопис пропонував,
щоб віруючі католики-виборці отримали присягання від кандидатів, що
останні в сеймі не будуть виступати проти церкви, оскільки вона шанує
авторитет ієрархії та береже „фундаменти суспільного життя”5.
Протягом лютого-березня 1928 р. „Нова Зоря” друкує заклики до
читачів надсилати на адресу редакції різноманітні передвиборчі відозви,
листівки та плакати „все одно в якій мові вони печатані, чи навіть
писані руками”6. Як своєрідний аналіз агітаційних засобів стала стаття
„Партійна політика і мораль”7. В ній наголошувалося, що засоби та
прийоми боротьби політичних партій знаходились поза межами
християнської етики. Пароксизм божевілля, відсутність совісті,
відповідальності за свої обіцянки, заперечення авторитету призводили,
на думку автора статті, до панування демагогії, анархії, моральної

1
Католицька Церква, польський уряд і польські партії // Нова Зоря. – 1928. – 12 лют. –
Ч. 10. – С. 2.
2
Там само.
3
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депривації та провалу державотворчих сподівань1. В. Залозецький,
автор статті, зазначав, що шлях з „хаосу української новочасної руїни”2
вже вироблено В. Липинським у „Листах до Братів Хліборобів”. Стаття
з посиланням на доробок видатного українського консерватора
знайомила
галицького
читача
зі
своєрідним
алгоритмом
державотворення: 1) християнська покора перед Богом та монархом;
2) боротьба з індивідуалізмом з метою створення консолідованої нації;
3) внутрішнє прагнення української національної еліти створити власну
державу.
Участь духовенства у виборах зачіпала, на думку проводу УХО,
питання про ставлення душпастиря до політичних партій, держави і т.
ін. Церква не заперечувала опосередковане втручання духовних осіб у
вирішення політичних справ, зважаючи на те, що священнослужителі є
громадянами. Українське греко-католицьке духовенство завжди було в
опозиції до „ворогів Церкви та народу”3 і тому під час виборчої кампанії
1928 р. не підтримувало „партію праці [УПП] та її союзників радикалів
„правих” і „лівих”4.
„Нова Зоря” надала огляд українських політичних організацій5.
Наголошувалось, що українські греко-католики не повинні голосувати
за наступні партії: комуністичну, соціалістів-радикалів, сільроб, як такі,
що виступають з позицій атеїзму. На думку автора статті, на той момент
єдина політична, сила за яку могли віддати свої голоси греко-католики –
це українське національно-демократичне об’єднання (УНДО), оскільки
в своїй програмі сформулювало засади: дотримання християнської віри
та моралі, охорона інтересів УГКЦ у Галичині.
Пресовий орган УХО від 22 березня 1928 р. запропонував читацькій
аудиторії спробу аналітичного огляду участі українських політичних
партій у виборах до сейму та сенату Другої Речі Посполитої. Мотивація
українського електорату та кандидатів, на думку автора, була
сформована двома чинниками: „гризнею безліч голодних за обмежену
кількість скромних та будь-що-будь вигідних посад” а також
„вродженою і невилічимою анархічністю”6. Першість серед українських
партій отримала УНДО, яка зібрала при виборах до сейму (у Львові)
близько 55% голосів і до сенату 57,5% 7. Політичний оглядач зазначав,
що вона знаходиться на межі кризи, оскільки зловживає демагогією та
не користується авторитетом серед галицької молоді. Партія середнього
та заможного селянства, соціалістично-радикальна, продемонструвала
солідарність своїх членів і може мати великі політичні успіхи, якщо
1
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Залозецький В. На переломі індивідуалізму // Нова Зоря. – 1928. – 19 січ. – Ч. 3. –
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Духовенство і вибори // Нова Зоря. – 1928. – 26 лют. – Ч. 14. – С. 1.
Там само.
5
Катон. Ще на тему відношення українців-католиків до виборів // Нова Зоря. – 1928.
– 1 берез. – Ч. 15. – С. 2.
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7
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відмовиться від „досьогочасного соціалістичного агітаційного багажу”1.
Політичні партії комуністичної та соціалістичної спрямованості не
отримали більш ніж 1/8 голосів. Москвофіли дістали 6,5% голосів (до
сейму обрано 1 делегата)2. „Щодо кількості всіх українських
заступників з Галичини і Волині, в польських законодавчих установах,
то в сеймі буде їх 44 (10%), в сенаті 10 (9%), тимчасом як у Польщі
живе близько 20 % українців”3 – зазначала „Нова Зоря”. На думку
автора, українська сеймова репрезентація не продемонструє схильність
до консолідації, оскільки її представники мають протилежні політичні
та світоглядні переконання. Це обумовить увагу українського
громадянства до УНДО (у сенаті – 9, а в сеймі – 25 делегатів4) та УСРП
(у сенаті – 1, а в сеймі – 9 делегатів5). Вибори до сейму в Галичині
показали, що майже половина українських виборців проголосувала на
користь партій, що прямо або опосередковано виступали проти церкви.
Інша частина проголосувала за організацію, що заявляла свою
прихильність до церкви, але за умови „коли Церква буде послушна
партійній управі”6.
Починаючи з 1928 р. представники УХО поставили питання протидії
посиленому впливу комуністів на сільські та повітові союзи
кооперативів. У зв’язку з цим було вирішено не лише патронувати
існуючі,7 а й створювати нові економічні установи8. Зазначене
обумовило подальші роздуми на тему створення оптимальної
католицької організації. Наприклад, стаття „Забезпечім кооперативи
католицькою організацією”9 запропонувала доволі цікаву схему:
1) деякі члени Апостольства молитви та Марійського союзу створюють
гуртки; 2) представники гуртків одночасно належать до центральних
1
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організацій (Апостольства молитви та Марійського союзу) і виконують
їх доручення; 3) гурткова робота полягає в поєднанні персонального
духовного зростання з місійною працею; 4) створюються секції:
„пресова, хорих, порядку й украшення церкви...”1; 5) однією з секцій,
яка складається переважно з чоловіків, стає УХО, що з часом поєднує
свою роботу з повітовою організацією; 6) головний чинник
функціонування організації на рівні гуртка полягає в карності та
абсолютному підпорядкуванні її членів провідникові. Пропонувався
механізм залучення кандидатів у члени організації: заохочувати
парафіян до відправи ранньої Служби Божої, а також до св. Причастя по
будніх днях двічі на тиждень. „Се конечні передумови щоби знайшовся
матеріял до організації”2, – зазначала „Нова Зоря”.
Діячі УХО розглядали кооперацію не лише як чинник матеріального
забезпечення, а звертали увагу на її культурно-виховний аспект3.
Патронування галицької кооперації з боку УХО було також пов’язане з
необхідністю протидії деструктивних впливів ліворадикальних сил4.
Провід УХО з увагою слідкував за політичним життям. Планувалися
заходи „для оздоровлення здеморалізованого до сьогочасними
невдачами і злочинною демагогією громадянства”5 . Лідери УХО
наголошували, що обставини тогочасної світової політичної системи не
залежали від позиції українського народу, тому недоречною та
шкідливою була концентрація уваги галицького суспільства на
концепціях міжнародної політики, оскільки зазначене відволікало
„громадянство від найпекучіших питань реального життя, політичного
виховання і національної культури”6. УХО наголошувала, що українці
можуть стати політично зрілою нацією, якщо навчаться легітимно
використовувати територію (відповідну для галичан і наддніпрянців) та
можливості правничо-політичного сектора. Для цього пропонувалося
впровадження консервативних засад, зокрема, зробити „переоцінку до
сьогочасних популярних кличів та спрямувати громадську енергію до
єдино творчої, хоч тяжкої і відповідальної органічної праці на всіх
полях національного життя, яка одна може уздоровити політичну
думку, вирвати її з кігтів злочину демагогії, внутрішньої і зверхньої, та
зробити націю здібною успішно диспонувати і правити собою”7.
Зазначене, на думку О. Назарука, вимагало підтримки з боку преси
католицько-консервативного характеру та об’єднання в єдину
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авторів // ЦДІАУ у Львові, ф. 406 : Редакція газети Нова Зоря м. Львів, оп.1, спр. 103 а,
арк. 288.
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організацію свідомих традиціоналістів, у першу чергу грекокатолицьких священиків1.
І. Назарко, чільний представник УХО, приділяв увагу формуванню
католицького світогляду в представників галицької інтелігенції2. Він,
беручи за приклад досвід католицьких організацій у Німеччині,
Чехословаччині, Австрії, Польщі, наголошував на необхідності
широкого проведення планових та систематичних реколекцій для
представників інтелігенції, а, передовсім, для галицьких політиків.
І. Братик пропонував проводити дискусії та диспути на релігійні теми
переважно серед селян. Він посилався на тезу про стабільність
релігійних поглядів та „природній консерватизм” зазначеної верстви3,
яка за допомогою священиків та членів католицьких організацій
братиме участь в обговореннях проблем віри, релігії, церкви, політики,
економіки і „підноситиме свою... свідомість”4.
Т. Галущинський займався розробкою питання взаємовпливів нації і
держави. Наприклад, протягом 1933 р. в ЧЧ. 38, 40, 45, 47, 52, 64, 65, 68,
72, 73, 78, 79, 92, 93 часопису „Нова Зоря” були опубліковані його
роздуми на цю тему. Зокрема, він наголошував, що період „пересадного
і заостренного націоналізму”, який панував на той час, призвів до
намагань певних націй реалізувати право державотворення „насильно,
проти всякого історичного і політичного розвою”5. Т. Галущинський
відзначав, що національна єдність держави, має безумовні переваги і
створює умови для стабільності та консолідації6. Але маючи на увазі
тогочасний стан українського населення в межах польської держави,
наголошував на позитивних моментах існування політичного
конгломерату різних народів, при умові подолання обопільного
шовінізму7. Він апелював до ідей професора А. Ексельбергера, який
вважав, що держава може бути утворена на ґрунті наступних засад:
національної, економічної, комунікаційної, географічної тощо. Проте,
на думку Т. Галущинського, процес державотворення обов’язково
повинен відбуватися за умов дотримання християнських принципів, які
формують консервативне підґрунтя. „Само собою розуміється, що
недержавні народи не можуть неетичними й насильними способами
розбивати існуючі державні організми й так творити свою національну
державу”8 – вказував він. Натомість і держава повинна організовувати
умови для розвитку мови, культури, економіки нацменшин, аби не
1
Листи до Хомишина Григорія // ЦДІАУ у Львові, ф. 359: Назарук Йосиф Тадейович,
українсько-галицький письменник, громадський діяч, член національної ради, оп. 1,
спр. 208, арк. 3.
2
Назарко І. За духову обнову нашої інтелігенції // Нова Зоря. –1933. – 23 лип. – Ч. 54.
– С. 1.
3
Братик І. Дискусії й диспути на релігійні теми і їх вплив на релігійність // Нова Зоря.
– 1933. – 7 верес. – Ч. 67. – С. 6.
4
Там само.
5
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створювати прецедент для зростання опозиційного руху. Але головним,
вважав Т. Галущинський, було надання самоврядування в межах
політичних кордонів. Він посилався на дослідження соціолога А. Вайса,
котрий наголошував, що подолання шовіністичних настроїв можливе
лише при дотриманні державною владою порядку, справедливості,
законності та етичних засад. Т. Галущинський зазначений перелік
доповнив свободою віросповідання, оскільки на той час була нагальною
проблема латинізації галичан1.
УГКЦ приділяла важливе значення періодичній пресі як могутньому
засобу поширення світогляду. Лідери УХО зазначали, що з усієї
української преси в Галичині тільки „два часописи загального змісту є
консеквентно ведені в католицько-християнському дусі: „Нова Зоря” і
„Правда”2, котрі католицька організація підтримувала.
УХО, починаючи з 1928 р., пропагувала поширення преси через
місцеві гуртки. Для цього пропонувалося запозичити досвід української
діаспори в Канаді, що використовувала „систему т. зв. трійок”3. Її
сутність полягала у створенні в кожній місцевості групи в складі:
1) представник часопису, який впроваджує в місцеве життя ідеологію
часопису (це міг бути священик, віруючий представник інтелігенції,
освічений селянин чи робітник); 2) колектор, що виконує обов’язки
фінансового заступника адміністрації часопису. Він збирає кошти на
передплату та пресовий фонд, пропагує книжки з бібліотеки часопису, а
також надсилає адміністрації поточні рахунки; 3) місцевий
кореспондент, який повинен надсилати до редакції невеликі за обсягом
інформативні статті.
Вже 16 грудня 1928 р. „Нова Зоря” надрукувала звернення Комітету
доброї преси, до якого входили о. Т. Галущинський, о. Т. Горникевич,
О. Назарук, А. Яновичівна, І. Гладилович, М. Мох та ін. В комунікаті
зазначалося про початок з січня 1929 р. „місяця доброї преси”4.
Необхідність цього заходу була пов’язана з розумінням представниками
УХО позитивного впливу на галицьке суспільство консервативноклерикального друкованого слова. Постало завдання пошуку нових
дієвих прийомів розповсюдження християнської преси, оскільки „добру
пресу кількакратно і числом примірників і рухливістю”5 переважала
ліберальна, радикальна, комуністична, а попередній дилетантизм
призвів до того, що наприклад, „Місіонар” за поверх 30 літ існування
має всього 30.000 передплатників так що й на 100 людей в Галичині

1
Див.: Плід шовінізму // Нова Зоря. – 1934. – 6 груд. – Ч. 93. – С. 1–2; Чи се по
католицькі? // Нова Зоря. –1934. – 10 травня. – Ч. 3. – С. 2.
2
Статті та замітки про становище і діяльність церкви на Україні невстановлених
авторів // ЦДІАУ у Львові, ф. 406: Редакція газети Нова Зоря м. Львів, оп. 1, спр. 103 а,
арк. 288.
3
Організація поширення доброї преси // Нова Зоря. – 1928. – 24 черв. – Ч. 47. – С. 1.
4
Комунікат // Нова Зоря. – 1928. – 16 груд. – Ч. 97. – С. 4.
5
Великий обов’язок дуже призабутий. Кілька гадок на „Місяць доброї преси” // Нова
Зоря. – 1928. – 27 груд. – Ч. 100. – С. 1.
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один примірник не виходить” . Головна роль в організації пропагування
християнської преси відводилася греко-католицьким священикам, тому
що вони мали непорушний авторитет в галицькому суспільстві.
Парохам
пропонувалося
використовувати
наступні
методи2:
1) проголосити „місяць доброї преси”; 2) заохотити парафіян
проголошувати молитви за успішний розвиток християнської преси;
3) пояснити важливе значення для прогресу суспільства газет та
журналів, що пропагують духовний розвиток людини; 4) вивісити
плакати та роздавати листівки з запрошенням до „пресового
апостольства”3; 4) призначити 2-4 особи в кожній парохії, які повинні
заходити до кожної оселі з примірниками християнських газет і книжок
для замовлень та передплати; 5) проведення нарад, утворення місцевих
комітетів для поширення пресової акції.
Греко-католицьке духівництво збирало кошти на підтримку
католицької преси. Наприклад, у листопаді 1930 р. Головна управа УКО
(УХО) у Львові отримала від о. К. Кульчицького, пароха Підпечар лист,
у якому зазначалося про передачу у власність організації „ощадної
книжки Земельного Банку Гіпотечного ч.1952 на 600 доларів для
„Фонду Друкарні УКО”4. Ці кошти були зібрані греко-католицьким
духовенством станіславівської єпархії. Парох о. П. Мриглод, розуміючи
необхідність „український народ вивести з темноти і з-під впливу
фальшивих кличів мнимих приятелів”5 звернувся до священиків інших
дієцезій підтримати заснування зазначеної друкарні. Свій внесок, він
надіслав редакції часопису „Нова Зоря”.
12 та 13 липня 1930 р. у Микуличині відбулася конференція
представників УГКЦ та парафіян, на якій розглянули питання
„церковно-національно-політичного” життя6. Конференція затвердила
наступні висновки: 1) зменшився вплив більшовицької та
антикатолицької агітації, що стало наслідком діяльності католицьких
організацій; 2) вирішено змінити назву „Українська Християнська
Організація” (УХО) на „Українська Католицька Організація” (УКО);
3) УКО (УХО) та її пресові органи „Нова Зоря”, „Правда”, „Бескид”, як і
в попередні 5 років, повинні продовжувати свою ідеологічну діяльність;
4) жодна з існуючих українських партій Галичини „не оправдала надії
щодо ведення політики в дусі католицької ідеології”7; 5) УКО отримала
доручення підготувати проект католицьких професійних робітничих
організацій; 6) необхідність масового поширення католицької преси та
видання душпастирського журналу, який мав друкувати матеріали щодо
теоретичного обґрунтування та розробки католицької ідеології.
1

Там само.
Там само. – С. 2.
3
Там само.
4
Радісна вістка. Поверх 600 долярів на „Фонд Друкарні УКО” // Нова Зоря. – 1930. –
23 листоп. – Ч. 90. – С. 1.
5
В справі католицької друкарні // Нова Зоря. – 1930. – 23 груд. – Ч. 99. – С. 2.
6
Комунікат // Нова Зоря. – 1930. – 17 липня – Ч. 53. – С. 1.
7
Там само.
2
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Представники УКО вирішили розпочати підготовку до створення
католицької партії.
Отже, організаційні функції по утворенню УХО (УКО) виконували
представники греко-католицького духовенства при незначному
залученні на першому етапі світських осіб. Керівники УХО приймали
до організації поряд з греко-католицькими священиками, представників
інших прошарків галицького суспільства, регулярно проводили збори,
агітували членів УХО до праці в національних установах, протидіяли
поширенню радикальних рухів, опікувалися освітньою роботою в
сільській місцевості. Вагомим чинником популяризації консервативної
ідеології представниками УХО стало утворення часопису „Нова Зоря”,
який надавав важливу інформацію, присвячену суспільно-політичному
та релігійному контексту національного життя. Часопис об’єднав
значну частину греко-католицьких священиків та представників
галицького соціуму, передовсім інтелігенції, навколо клерикальноконсервативної ідеї. Греко-католицькі парохи з метою поширення
католицького світогляду й ідеології УХО проводили двічі на місяць
збори
з
обговоренням
рефератів,
використовуючи
твори
В. Кучабського, В. Липинського, публікації часопису „Нова Зоря”.
УХО мала на меті поширення католицького світогляду (у формі
греко-католицизму) та консервативної ідеології, нівеляції галицького
радикалізму, оборони УГКЦ та представників її ієрархії. УХО залучала
до співпраці молодь, зокрема галицьке студентство. Поява в грудні
1925 р. УХСО сприяла об’єднанню, на жаль, незначної частини грекокатолицького студентства на засадах християнської етики.
Прослідковувався певний максималізм у настановах УХО, наприклад,
це стосувалося рішення про обов’язок кожного греко-католицького
священика
належати
до
УХО,
організувати
парафіяльний
християнський гурток та звітувати про його діяльність перед окружним
організатором. О. Назарук зауважував, що вирішити проблеми
тогочасного галицького політичного життя можливо завдяки створенню
сильної консервативної партії на християнських засадах (грекокатолицький варіант конфесійної належності).
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УКРАЇНА – ВІЙСЬКО

Губський С.І. (Київ)
КУЛЬТУРА І БОЙОВЕ МИСТЕЦТВО
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 1914-1920 рр.
У ПРАЦЯХ СУЧАСНИКІВ
У статті розглядаються напрями просвітньої, пропагандистськополітичної, мистецької праці в українському війську 1914-1920 рр.,
зокрема в легіоні УСС. Значна увага звертається на праці безпосередніх
учасників та очевидців цього періоду визвольних змагань українського
народу.
Здобуття Україною незалежності в 1991 р. й розбудова Української
держави повертає нам історичну пам’ять, символи та історичні явища,
імена національних героїв України, які діяли і змагалися за справу свого
народу впродовж усієї нашої історії.
У сучасних складних умовах нашого існування, коли ідею
української незалежності підривають економічно, дискредитують,
маніпулюючи псевдофактором вищості російської модерної культури,
спробами нав’язати нам пріоритети всеросійського “вітчизняного”
патріотизму, дуже важливе значення має розкриття славетних сторінок
збройної боротьби українців проти чужоземних загарбників за
українську державність. Ідея збройного чину минулих поколінь має
особливе значення для пробудження національної гордості та
усвідомлення молодого покоління, якому випадає сьогодні роль
захисників нашої державності.
Якщо ми поглянемо на історію визвольних змагань України ХХ ст.,
то однією з яскравих сторінок збройної боротьби нашого народу було
Українське січове стрілецтво, що виникло з патріотичних прагнень
української молоді напередодні Першої світової війни. УСС були
першими українськими військовими частинами після Полтавської битви
1709 р., які спрямували свою боротьбу на визволення України від
чужинецького ярма. Вони відіграли особливу роль у формуванні та
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забезпеченні боєздатності національних збройних сил на всіх етапах
визвольних змагань українців у період 1914-1921 рр. Подібно як
козацтво стало символом, захисником народу у ХVI-XVII ст.,
стрілецтво стало і є ще сьогодні символом збройного чину в ім’я
самостійності і соборності України. Проте не тільки цим обмежується
їхнє значення. Українські січові стрільці ввійшли в історію ще й тому,
що були силою, яка мала значний вплив на розвиток української
політичної думки та на формування національної психології.
Об’єднуючи кращі сили молоді, захопленої ідеєю здобуття власної
держави й об’єднання всіх гілок українського народу, Легіон УСС у
роки Першої світової війни перетворився в своєрідний військовополітичний організм, у середовищі якого тривав невпинний пошук
найефективніших шляхів досягнення поставленої мети. Результати такої
діяльності наклали позитивний відбиток на весь подальший хід
національного розвитку українського суспільства.
Однією з важливих частин комплексу джерелознавчих матеріалів
про історію легіону УСС як бойової одиниці, його ідеологію,
національно-просвітню, культурницьку, мистецьку працю є друковані
видання, зміст яких підготовлений безпосередніми учасниками цих
подій: колишніми січовими стрільцями, політичними та громадськими
діячами, представниками української інтелігенції, які безпосередньо
зустрічалися з УСС та бачили результати їхньої багатогранної
діяльності. Деякі з цих праць видані ще в 1914-1918 рр., багато видано в
20-х-30-х рр. на території Західної України, що входила на той час до
складу Польщі, а також у деяких країнах Європи, США, Канади, інших
держав, куди були змушені емігрувати чимало учасників національновизвольних змагань 1914-1920 рр. Усю літературу, присвячену культурі
та бойовому мистецтву українського війська поч. ХХ ст. і видану за
участі та сприяння безпосередніх учасників та очевидців тих подій,
можна розділити на декілька груп.
До першої групи можна віднести великі тематичні збірники, у яких
всебічно показана історія створення та бойового шляху легіону УСС,
подані спогади безпосередніх учасників, дається бібліографія праць,
подані стрілецькі пісні, картини, гравюри1.
До другої групи можна віднести праці окремих авторів – дійових
осіб тих подій, які вони досліджують. У цих публікаціях подано багато
суб’єктивних думок, які, проте, не зменшують цінності цих видань. У
цих працях подані документальні матеріали того часу, зокрема, і
маловідомі2.
1
Українські Січові Стрільці у 20-ліття виступу. – Львів, 1936. – 176 с.: іл.; Українські
Січові Стрільці 1914-1920 // Мат. до альбому зібр.: І.Іванець і В.Софронів-Левицький;
Текст зред. Б.Гнатевич та ін. – Львів, 1935. – 159 с.; За волю України: Історичний збірник
УСС. 1914-1964. – Нью-Йорк, 1967. – 608 с.
2
Угрин-Безгрішний М. Нарис історії Українських Січових Стрільців. Ч. 1. – Рогатин;
Львів; К., 1923. – 128 с.: іл.; Коновалець Є. Причинки до історії української революції. –
Прага, 1928. – 40 с.; Кучабський В. Корпус Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис.
Ювілейне видання 1917-1967. – Чикаго, 1969. – 664 с.: іл.; Думін О. Історія Легіону
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Третю групу становлять книжки та окремі статті про ідеологію
січового стрілецтва, його національно-культурну, освітню працю в
окремих регіонах України, враження представників української
інтелігенції, простого народу від спілкування з стрільцями1.
До четвертої групи можна віднести книжки, у яких подані стрілецькі
пісні, малюнки та картини з місць боїв, побут українського вояцтва2.
Бойовий шлях УСС як війська почався у вересні 1914 р., як легіону у
складі австро-угорської армії і закінчився в кінці квітня – на початку
травня 1920 р. як бригади у складі Української галицької армії,
створеної в листопаді 1918 р. в Західній Україні після Листопадової
національно-демократичної революції. Бригада УСС, а разом з нею і вся
галицька армія закінчили своє існування трагічно, але з вояцькою
гідністю. Вони боролися проти численних ворогів української
державності зі зброєю в руках у безвихідних зовнішніх і внутрішніх
обставинах поки було сил і з честю виконали свій обов’язок.
Це є перша бойова зима і весна 1914-1915 рр. у Карпатах, велич
подвигу під час боїв на Маківці у квітні-травні 1915 р., далі тяжкі бої на
Поділлі, безстрашна оборона гори Лисоні в серпні-вересні 1916 р., похід
в Україну (Запоріжжя, Херсонщина) у складі австро-угорської армії на
допомогу Центральній раді та наступне повернення до Галичини для
участі у війни проти Польщі після розпаду Австро-Угорщини. З
утворенням ЗУНР були бої з поляками за Львів і його облога,
Вовчухівська у лютому і Чортківська у червні 1919 р. офензиви
(наступи). Після залишення Галичини – це об’єднаний похід
українських армій на Київ і Одесу у липні-серпні 1919 р. і їх звільнення.
Потім тяжкі бої з білими і червоними російськими військами, люта
епідемія тифу і вимушений союз УГА з Денікіним, а потім з
більшовиками. Після Варшавського (до речі, теж вимушеного) договору
уряду УНР з поляками, галичани опинилися в безвихідному становищі і
щоб не виникло братовбивчої війни, 2-га і 3-тя бригади галицької армії
покинули фронт, довідавшись, що з польськими військами йде Армія
УНР. Та незважаючи на це, поляки їх інтернували в концентраційних
таборах, де багато вояків загинуло. Бригада УСС, як одна з кращих
частин галицької армії, зброї не кинула і продовжувала боротьбу з
поляками до кінця. 2-й курінь УСС перейшов на лівий берег Дніпра, 3-й
курінь та частини 3-го і 7-го полку пробилися до партизанського війська
УНР під командуванням М.Омеляновича-Павленка, а 1-й курінь УСС з
Українських Січових Стрільців 1914-1918. – Львів, 1936. – 375 с.; Ріпецький С. Українське
Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк, 1956. – 360 с.
1
Гірняк Н. Організація і духовний ріст Українських Січових Стрільців. – Філадельфія,
1955. – 84 с.; Заклинський М. Січові Стрільці на Херсонщині // Календар «Червоної
Калини» на 1933 р. – С. 54-67; Тобілевич С. Рідні гості. Спогади з побуту Українських
Січових Стрільців на Степовій Україні. – Львів; К., 1922. – 38 с.; Мишура Л. УСС на
Волині. Культурна праця серед волинських українців // Діло. – 1917. – № 72-78.
2
Стрілецькі пісні на фортоп’ян зі словами, уложив Я.Ярославенко. – Львів, 1931. –
64 с.; Великий співаник «Червоної калини»: Збірник пісень стрілецьких, історичних
(козацьких), побутових, обрядових. – Львів, 1937. – 319 с.; Витвицький В. Стрілецька
пісня // Календар «За народ» на 1944. – С. 42-45.
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обозом бригади і частиною кінноти після тяжких, упертих боїв з
поляками був розбитий. Стрільці гинули як герої, але пощади не
просили. До речі, під час останнього бою УСС з поляками загинуло
багато архівних матеріалів – рукописні праці визвольної війни, до 900
фотографічних негативів, рисунки й етюди, бібліотека оркестру УСС та
інші цінні джерела1.
Та боротьба за волю України не припинялася. Її до 21 листопада
1920 р. на території України продовжувала проти червоної Москви
регулярна Армія УНР, яка під натиском переважаючих і чисельно і
озброєнням більшовицьких військ була змушена покинути рідну землю
і перейти за Збруч, у Галичину, що вже була окупована Польщею.
Наддніпрянська Україна, перебуваючи в складі Російської імперії,
зазнавала з боку царату набагато більше національних утисків, ніж
Галичина у складі Австро-Угорщини. Самодержавство було ворогом
українського національного руху у всіх ділянках суспільно-державного
життя. Тому крах романівської династії в лютому 1917 р. започаткував
початок української національно-демократичної революції. 4 березня
1917 р. була створена Українська Центральна рада спочатку як
культурницько-громадський, а пізніше політично-державний орган
українського народу. Українські вояки різних армій, корпусів і дивізій
почали творити свої “українські ради” й почали відокремлюватися в
окремі українські частини, які підпорядкували себе УЦР через
Український Генеральний військовий комітет, що став немов
українським міністерством військових справ. Було створено два
українські полки: 1-й імені Богдана Хмельницького і 2-й імені Павла
Полуботка.
Проте цей процес не зустрів, на жаль, належної підтримки з боку
керівництва ЦР (М.Грушевського, В.Винниченка), де недооцінювалася,
а то і поборювалася думка тих українських діячів (М.Міхновського,
пізніше С.Петлюри), які виступали за негайне створення національного
війська для захисту інтересів України. Більшовики, які на словах
виступали за право націй на самовизначення аж до відокремлення, після
захоплення влади в Петрограді 25 жовтня 1917 р. (за ст. ст.), на ділі
прагнули зберегти єдину імперію, тільки під новими гаслами і в новій
формі.
Більшовицькі війська розпочали війну проти України, а військовий
міністр УЦР М.Порш своїм декретом 17.І.1918 р. демобілізує
українську армію в самий розпал війни, деякі українські політичні діячі
боялися організованої військової сили – 1-го українського корпусу –
тільки тому, що на чолі його стояв колишній царський генерал і
поміщик П.Скоропадський. Усе це призвело до того, що з майже
мільйонної української (українізованої) армії мало що залишилось, а
деякі українські частини під впливом більшовицької пропаганди почали
навіть вороже ставитися до Центральної ради. Нависла пряма загроза
1
Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. – Передр. вид. 1956 р. – Львів: НТШ,
1995. – С. 216.
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більшовицького захоплення України і фізичного знищення діячів ЦР. У
цих умовах починається народження нової української армії – Армії
Української Народної Республіки, проголошеної 22 січня 1918 р. ІV
Універсалом ЦР “самостійною, ні від кого не залежною, вільною,
суверенною Державою Українського Народу”1. Одними з перших її
частин були поряд із залишками українізованого війська старої армії
Галицько-Буковинський
курінь
Січових
стрільців,
пізніше
перейменований на Перший курінь Січових Стрільців, Помічний курінь
студентів-Січових стрільців та Гайдамацький Кіш Слобідської України,
ініціатором створення якого був С.Петлюра – визначний український і
військовий діяч, а пізніше Голова Директорії і Головний отаман армії та
флоту УНР. Так розпочався бойовий шлях січового стрілецтва спочатку
як куреня та полку (за Центральної Ради), Окремого Загону (за
Гетьманату), Осадного Корпусу та Групи (за Директорії).
Ідея створити окрему галицьку військову частину в Києві виникла в
липні 1917 р. серед галицьких і буковинських українців, які вже брали
активну участь у державному житті України, працюючи в різних
урядових установах. Вони були організовані у Галицько-Буковинському
комітеті. На той час у Києві було багато полонених старшин і стрільців
УСС, які прибули сюди з таборів військовополонених. І коли серед
українізованих військових частин почала ширитись анархія, особливо
після приходу в Росії до влади більшовиків, це питання набуло
особливої гостроти. 13 листопада 1917 р. така військова частина була
створена. Проте незважаючи на те, що спочатку вона отримала назву
“Галицько-Буковинський курінь Січових стрільців”, сюди вступило
багато наддніпрянців. Серед організаторів київського січового
стрілецтва було багато активних членів передвоєнних Січових стрільців
у Львові та тих, які воювали з 1914 р. у рядах УСС. Серед них
Ф.Черник,
М.Низькоклон,
І.Чмола,
Р.Шашкевич,
В.Семець,
А.Домарадський, Г.Гладкий, Є.Коновалець (бувший старшина
австрійської армії).
Більшість перших добровольців, які вступили до Січових стрільців,
були ідейним та національно свідомим елементом. Та багато з них,
пояснюючи фальшиві принципи демократії, захопилися новою ідеєю
радянського ладу у війську. Цьому сприяли більшовицькі агітатори, які,
щоб знищити українську військову силу, ширили між стрільцями
недовір’я та ненависть до старшин.
У першій половині січня 1918 р. до Києва прибула з табору
полонених група бувших старшин і підстаршин УСС. А.Мельник,
В.Кучабський, Р.Сушко, П.Пасіка, Д.Герчанівський, Ф.Микуляк,
М.Матчак та інші вступили до складу куреня СС. Вони разом з іншими
бувшими старшинами та підстаршинами УСС вирішили реорганізувати
курінь СС і утворити з нього дисципліновану та боєздатну військову
формацію.
1
Кучабський В. Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис: Ювілейне вид.
1917-1967. – Чикаго, 1969. – С. 574.
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На 19 січня були скликані куренні збори-віче всіх стрільців, де
виникли завзяті суперечки між прихильниками виборності старшин і
мітингового ладу в курені і тими, які були за сувору дисципліну.
Останні пояснювали присутнім шкідливість радянського ладу у війську
та безумовну потребу послуху наказам старшин. Вони доводили, що
серед панівного довкруги розвалу й безладдя, тільки дисципліноване та
ідейне військо може відвернути ту велику небезпеку, що нависла з
півночі над Україною. Від рішення зборів залежало фактичне існування
СС. Гарячі патріотичні промови старшин та деяких стрільців,
переважно
бувших
УСС,
вирішили
перемогу
стрілецької,
державницької ідеї. Січове стрілецтво переважною більшістю голосів
скасувало вояцькі ради в курені та постановило підкорятися без
застереження наказам старшин та твердій військовій дисципліні.
Створено було і новий орган у курені, що аж до кінця існування СС
відіграв величезну роль в їх історії, а саме Стрілецьку раду, яка мала
вирішувати всі справи ідеологічного, політичного, а також
організаційного значення. До її складу входив командант СС,
команданти сотень та підібрані ними старшини. На місце команданта
куреня сотника О.Лисенка призначено командантом січових стрільців
Є.Коновальця, який був ним впродовж усього часу існування формації.
Із зміною назви куреня на 1-й курінь Січових стрільців, відкидаючи
додаток про його галицько-буковинське походження, СС стали
всеукраїнським військом. Не применшуючи ролі і значення інших
військових частин армії УНР, треба сказати про те, що СС були однією з
найбільш дисциплінованих і боєздатних частин періоду визвольних
змагань 1917-1920 рр. У період Директорії Корпус СС був
найчисленнішою військовою одиницею, більш як 20000 бійців.
Січові стрільці були основною військовою силою, яка завдяки своїй
зразковій організованості, дисципліні та високій національній
свідомості, вважалася одним з найбільш вирішальних чинників у
критичні періоди революційної боротьби за суверенну і соборну
Українську державу. Роль Січових стрільців, фанатично відданих ідеї
відбудови української державності, у визвольній збройній боротьбі
українського народу є неоціненна.
Президент УНР М.Грушевський і Голова Директорії УНР, Головний
Отаман армії і флоту УНР С.Петлюра часто висловлювали Січовим
стрільцям свої щирі подяки за жертвенну службу для України. Перший
Голова Директорії УНР В.Винниченко писав: “Таке військо трапляється
раз на тисячу літ». Міністр Військових справ УНР генерал М.Греків
зазначав: “Проти комуністів тільки Січові Стрільці тримаються на
фронті”. Міністр Військових справ часів Гетьманату генерал Лігнау
говорив: “Січовим Стрільцям не дорівнюють у бойовій муштрі навіть
колишні частини гвардії мирного часу”. Гетьманський міністр
закордонних справ Д.Дорошенко під час здачі стрільцями зброї
німецьким військам у Києві 30 квітня 1918 р. сказав: “Гарні то були
хлопці, віддані українській національній справі”. Прем’єр Уряду
Директорії УНР І.Мазепа записав: “Січові Стрільці – майже єдина
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надійна частина на нашому фронті”. Шеф штабу Корпусу СС
Генерального Штабу генерал М.Безручко підкреслював: “Січові
Стрільці – це найкраща зорганізована частина Армія УНР”1. І Січові
стрільці своїми справами заслужили на такі слова.
Вся історія боротьби Армії УНР за незалежність своєї держави – це
історія перемог і поразок, героїчних зусиль одних і байдужого
ставлення інших, віри в перемогу і почуття безнадійності.
З часів цієї боротьби варто згадати бій українських студентів та
учнівської молоді, нашвидкуруч сформованих у Студентський курінь, з
переважаючими червоними військами Муравйова під Крутами у січні
1918 р., де 300 з них загинуло геройською смертю, окропивши своєю
кров’ю незалежність своєї Батьківщини. Придушення більшовицького
повстання Києві тоді коли найбільше відзначилися Січові стрільці і
гайдамаки С.Петлюри. Переможний бій Січових стрільців з
гетьманськими військами під Мотовилівкою в листопаді 1918 р. (до
речі, там була і сердюцька дивізія гетьмана, що складалася з українців –
наочна трагедія українського народу), похід об’єднаних армій УНР і
ЗУНР на Київ і Одесу у липні-серпні 1919 р. та їх визволення, Перший
зимовий похід партизанської армії УНР під командуванням
М.Омеляновича-Павленка у запілля ворога, що тривав з 6 грудня 1919 р.
по 6 травня 1920 р. і переможне його завершення, Листопадовий рейд
або Другий зимовий похід Української Повстанської Армії під
командуванням Ю.Тютюнника в листопаді 1921 р. з таборів у Польщі в
Україну з метою продовження боротьби і розстріл 359 полонених
українських вояків більшовиками під містечком Базар, які загинули
співаючи “Ще не вмерла Україна”, але не попросили у більшовиків
помилування.
Та не тільки боями і походами жило українське військо тих часів.
Великою особливістю, що відрізняла його від багатьох армій, була
духовно-мистецька творчість та культурно-освітня праця, яку
започаткували Українські Січові стрільці.
УСС вже від свого народження, як революційна, політичновійськова формація та ідейно-культурна спільнота було творцем та
носієм новаторських ідей та нових духовних цінностей, які воно
всебічно розвивало. Це знаходило свій вияв у багатьох стрілецьких
дискусіях та публікаціях у пресі, у різноманітних доповідях та лекціях
національно-виховного змісту, у промовах кращих стрілецьких
ораторів, а іноді і в бойових наказах. Необхідність подібної діяльності
була викликана тим, що визвольна ідея передвоєнного стрілецтва зі
створенням УСС перейшла в стадію реалізації, а тому потребувала
нових підходів та оцінки. Оскільки тодішнє галицько-українське
суспільство та його політичний провід не були готовими до виконання
такого завдання, цю місію взяла на себе передова частина стрілецтва.
Одним із результатів національно-політичної діяльності УСС стало
1
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формування своєрідної стрілецької ідеології, головними складовими
якої були: державна самостійність, соборність, опора на сили власного
народу. Значення цієї ідеології полягало насамперед у тому, що завдяки
їй тисячі стрілецьких новобранців за порівняно короткий час
перетворилися в свідомих борців за національні ідеали.
Намагаючись розширити коло прихильників України у світі, січові
стрільці вважали своїм безпосереднім обов’язком пропагувати
українську ідею не тільки серед власного громадянства, а й серед
іноземців, з якими доводилося зустрічатися. Нерідко подібні спроби
знаходили відклик. Так, тільки в одному з далеко не повних пресових
оглядів тижневик “Вістник СВУ” за 24 жовтня 1915 р. подав назви
близько 15 статей з іноземної преси про стрілецький легіон. Подібна
увага сприяла розвиткові інтересу до України та її визвольної боротьби.
В умовах, коли про існування українського народу мало що знали, це
був справжній інформаційний прорив.
Важливим фактором, що свідчив про національний характер легіону
УСС, була його атрибутика. Зокрема, стрілецтво протягом свого
існування офіційно використовувало в своєму середовищі українську
мову, українську термінологію та національну символіку. На весну
1917 р. остаточно сформувався і самобутній зовнішній вигляд УСС.
Вони робили все це самочинно, без дозволу австрійської військової
влади, переважно за власний кошт. Так стрільці позбувалися зовнішніх
ознак чужого війська, позбувшись перед цим внутрішніх зв’язків з ним.
Політичну і суспільну тематику доповнювала знаменита стрілецька
сатира, карикатура і гумористика. Про популярність цієї ділянки
стрілецької творчості свідчить той факт, що від 1915 по 1917 рр.
існували між УСС 6 гумористично-сатиричних видань: “Самохотник” –
від липня 1915 р., “Бомба” 1916 р., “Самопал” – від 15 травня 1916 р.,
“Усусу” – в 1916-1917 рр., “Червона Калина” – 1917 р., “Тифусна
одноднівка” – 1917 р.
З початку свого існування УСС перейняло найкращі історичні
традиції українського війська не тільки у військово-бойовому
відношенні, а й щодо його ідейно-культурного побуту. Як колись у
козацькому, так і тепер у стрілецькому війську пісня стала невід’ємною
частиною душі і побуту. Юнацький життєрадісний настрій, буйна
стрілецька душа, патріотичні почування новітнього українського вояка,
– з повною силою виливались із його грудей: спершу як чудова
українська пісня з усіх просторів української землі. А пізніше як власна,
уже ним створена стрілецька пісня.
Не випадково відомий український художник і автор популярних
книг гумору, у минулому січових Едвард Козак, який потім емігрував до
США, згадував: “Усусуси (Українські Січові стрільці) були якимсь
іншим військом, якого не було більше на світі... Військо, попереду якого
ішли як генерали–поети”1. Батьківщина, честь і слава – ці найвище
цінені вартості кожної людини становлять основний зміст бойової і
1
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національно-політичної тематики стрілецьких пісень. Стрілецька пісня,
як культурно-національний чинник, стала в історії українського народу
політичним фактором та доказом його вартості та гідності. Саме вона, а
не інша форма мистецтва, стала джерелом нашої національної гордості
й самодовір’я.
І тому в найкращій і найпопулярнішій стрілецькій пісні “Ой, у лузі
червона калина...” (слова С.Чернецького, мелодія народна), що була
гімном УСС, виразно поставлено основну програму і мету стрілецького
бойового походу: визволення України із московської неволі. А в другій
дуже поширеній по всій Україні пісні Л.Лепкого “Ой, видно село”
співається про Січових стрільців, які воюють за Україну.
Стрілецькі пісні – це цінний внесок в українську культуру, це велике
збагачення української духовності. У 30-х роках Богдан Кравців писав,
що “для багатьох із тогочасного покоління стрілецька пісня є мелодією
молодості, відблиском кривавої заграви, відгомоном твердих і залізних,
багатих на воєнну романтику днів. Для молодих же, для тих, які
народилися щойно, виростали в той час, стрілецька пісня –– це казка
“вчорашньої легенди”1.
І цю стрілецьку пісню український народ на Наддніпрянщині
прийняв як свою рідну і дорогу. Кращі київські композитори –
М.Леонтович, К.Стеценко, Л.Ревуцький і інші надзвичайно
зацікавилися стрілецькими піснями, записували їх слова та мелодії,
багато з них обробляли для хорового співу як народні пісні. Зокрема,
популярними стали обробки для хору стрілецьких пісень М.Леонтовича:
першої стрілецької пісні “Гей, ви стрільці січовії” та відомої пісні
Р.Купчинського “Зажурились галичанки”. О.Кошиць аранжував для
хору пісні: “Ой, у лузі червона калина” і “Видиш, брате мій”.
Отже, стрілецька пісня стала культурно-національним надбанням
усієї України. Хоч стрілецькі пісні чи тексти, чи мелодії складало
багато різних поетів і композиторів та основний їх поетичний і
музичний репертуар створили три стрілецькі співці: М.Гайворонський,
Р.Купчинський, Л.Лепкий. До них ще варто додати А.Баландюка,
Б.Крижанівського і Г.Труха.
Сьогодні ці пісні повертаються до нас як одкровення буремних літ,
як голос самої історії. Назвемо хоча б “Журавлі” (слова Б.Лепкого,
мелодія Л.Лепкого), “Бо війна-війною” (слова і мелодія Л.Лепкого),
“Гей, там на горі Січ іде” (слова К.Обуха, мелодія народна), “Ми –
гайдамаки” (слова О.Маковея, мелодія народна), “Зажурились
галичанки”, “Як з Бережан до кадри” (слова і мелодія Р.Купчинського).
Стрільці цікавилися й іншими формами духовної і мистецької
культури. Поезія, проза, навіть драматургія мали тут багатьох
представників. До стрілецьких поетів, здебільшого ліриків, належали:
Р.Купчинський, Л.Лепкий, М.Голубець. Ю.Назарак, Ю.Шкрумеляк,
В.Бобринський, А.Лотоцький, Л.Луців, М.Угрин-Безгрішний та деякі
інші. Вони велику увагу присвятили патріотичній ліриці. Великі обсяги
1
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серед стрілецтва мало малярське мистецтво. Воно було репрезентоване
такими визначними митцями-малярами, як О.Курилас, Ю.Буцманюк,
І.Іванець, Р.Сорохтей, Л.Гец, Ю.Назарак та різьбяр О.Гаврилко, які
створили багато цінних малюнків, портретів, карикатур, картин, багато
з яких збереглися як цінні пам’ятки тієї доби.
Проводилася велика робота над створенням і удосконаленням
української військової термінології. Вироблена стрільцями термінологія
стала важливим надбанням при організації майбутньої української армії.
Як вже зазначалося, УСС намагалися організувати своє життя так,
щоб якнайбільше виконувати загальноукраїнські завдання. Для цього в
легіоні крім бойових, були створені й інші структури, серед яких: кіш,
вишкіл, збірні станиці, пресова кватира, бібліотека, освітні та
культурно-мистецькі гуртки. Їх діяльність великою мірою визначила
обличчя легіону УСС та сприяла утвердженню національної ідеї серед
українського народу.
Першою допоміжною формацією, що офіційно постала в
стрілецькому середовищі, був «Січовий Кіш», який почав свою
діяльність наприкінці березня 1915 р. під керівництвом сотника
Н.Гірняка. Його головним завданням було вербувати й вишколювати
нових добровольців, бо в умовах неприхильного і навіть ворожого
ставлення австрійського командування до стрілецтва виникла загроза
подальшого існування легіону. Окрім новобранців, у коші перебували й
інші категорії УСС, зокрема ті, які після ран та хвороб потребували
тривалішого відпочинку. Це дало йому змогу стати своєрідним
організаційним центром, де не лише навчали воєнного ремесла, а й
поглиблювали національну свідомість та загальний культурний рівень
стрільців. Маючи порівняно більшу свободу руху та контакти з усіма
легіоновими формаціями і багатьма національними інституціями краю,
Кіш також поступово перебирав на себе роль політичного і
пропагандистського осередку УСС. Тут формувалася стрілецька
ідеологія, зароджувалися політичні плани стрілецтва і втілювалися в
життя його творчі задуми. На початку 1915 р. постала ще одна
стрілецька формація, що отримала назву пресової квартири. Її осередок
був як у коші, так і на фронті. Основним завданням пресової квартири
було збирання матеріалів до історії УСС та збереження їх традицій,
проте на практиці вона мала ширші повноваження і об’єднуючи в своїх
рядах людей з літературно-мистецьким хистом, стала центром, що
організував і спрямував духовне, культурне та творче життя легіону.
Згідно зі статутом кошової пресової кватири, її робота поділялася на 8
відділів
(письменників-дописувачів,
співаків,
музикантів,
рисувальників, різьбярів і малярів, фотографів, а також науковий,
видавничий та економічний). Пресовою кватирою на фронті керував
чотар І.Іванець, а в коші підхорунжий М.Угрин-Безгрішний.
Важливе місце в стрілецькому середовищі займала т.зв. “етапна
гімназія УСС”, завдяки якій стрільці, що до війни вчилися в гімназіях,
змогли продовжити своє навчання. У певні строки вони виїздили до
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українських гімназій і там складали іспити. За роки війни більш як 140
стрільців завершили своє навчання.
Існували також такі стрілецькі інституції як вишкіл, “Кружок
загального добра” та ін. Вони, як і вже названі структури, сприяли
підвищенню освітнього та ідейного рівня стрілецтва, готували його до
післявоєнної громадської праці, немало спричинилися до популяризації
боротьби легіону УСС за волю України, залишили для нащадків чимало
матеріальних і духовних пам’яток, що мали і мають неоціненне
значення для розвитку національної свідомості.
З самого початку існування Січове стрілецтво не полишало думки
про видання власного друкованого органу, котрий би поширював
самостійницькі ідеї та гуртував навколо себе людей.
З його допомогою УСС мали намір постійно впливати на українське
громадянство в “державницькому дусі та перевиховати його”. Завдяки
стрілецькій підтримці, насамперед фінансовій, творчій та кадровій, у
роки війни у Львові виходили журнали “Шляхи” (1915-1918 рр.) і “Світ”
(1917 р.), що прагнули виконувати функції стрілецького органу, та
газета “Будучина” (1918 р.), яка була дуже близькою до стрілецтва.
Влітку 1916 р. у Коші побачили світ два випуски журналу «Вісник
Пресової Квартири УСС”.
Крім цього, у стрілецькому середовищі було підготовлено ще й ряд
інших видань. Серед них: «Стрілецький Календар-альманах
Артистичної Горстки і Пресової Квартири УСС в полі на звич. рік
1917”, «Червона Калина», “Літературний збірник Українського
Січового Війська”, “Антольогія стрілецької творчости”, “Співаник
УСС”.
Завдяки Комісаріату УСС у Володимирі-Волинському було також
видано “Український буквар”, “Читаночку для чемних діточок”,
“Український православний календар для Волині на 1917 р.”, «Читанку
для волинських дітей» та збірник нарисів і новел “Сміх Нірвани”
хорунжого А.Баб’юка. Детальний аналіз вищезгаданих стрілецьких
видань показує, що їх зміст був насамперед спрямований на активізацію
української політичної думки, сприяв утвердженню в суспільстві
самостійницьких та соборницьких настроїв.
Пріоритетним напрямом діяльності УСС була просвітня праця серед
широких кіл українства як необхідна передумова успішної реалізації
національно-державницької ідеї. Саме ця праця стала одним із головних
чинників, що спонукав величезну частину галицько-українського
суспільства сприйняти визвольну ідею не лише як гасло, а й як реальну
справу.
Вперше стрільці почали свою громадську діяльність серед місцевого
населення у Закарпатті восени 1914 р. Важкий мадярський режим, що
панував тут, не тільки виснажив українство матеріально, а й вбив у
ньому національну свідомість. Тому УСС за найменшої нагоди
докладали всіляких зусиль, щоб хоч трохи виправити ситуацію.
Насамперед у селах, де перебував легіон, почали відроджуватися
українська мова та народна пісня, а між місцевим населенням та
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стрільцями за короткий час склалися дружні стосунки, що, безперечно,
сприяло тіснішому зближенню двох гілок одного народу.
Із поверненням стрілецького легіону в середині 1915 р. у Галичину в
його громадсько-просвітній діяльності все чіткіше почали проявлятися
елементи організованості та плановості. Серед заходів варто зазначити
правову допомогу потерпілим від воєнного лихоліття, поміч селянам у
польових роботах, пожвавлення діяльності місцевих «Просвіт»,
створення аматорських гуртків та товариств “Сільського Господаря”,
впровадження української мови урядування в органах місцевої влади
тощо. Для ефективності здійснення запланованих заходів та для
контролю за їх ходом були створені окремі комісії та впроваджені
посади референтів, кожен з яких мав свою ділянку роботи і регулярно
звітував за її стан. Стрільці також радо йшли назустріч різноманітним
українським інституціям, організаціям та окремим діячам, які
зверталися до них по допомогу.
Для поширення й пропаганди національно-державницьких поглядів
УСС активно використовували і свої культурно-мистецькі можливості.
Зокрема, стрілецький хор та оркестр успішно виступали з концертами в
багатьох містах і селах Галичини. Чимало для популяризації української
ідеї зробив і львівський театр, де більшість становили представники
стрілецтва. Величезну організовану та інтенсивну роботу провели УСС
на Волині в 1916-1918 рр. після зайняття її німецько-австрійськими
військами весною 1915 р. Внаслідок заходів Загальної Української ради
Легіонові УСС дозволено провести набір добровольців у Волині. Крім
цього, владою дозволено відкривати українські приватні школи та вести
культурно-освітню працю. Для проведення набору добровольців
створено три вербункові комісаріати УСС, які очолили у Ковелі –
сотник Д.Вітовський, у Володимирі-Волинському – четар М.Саєвич, у
Луцьку – четар М.Гаврилко. Протягом 1916-1918 рр. на Волині було
відкрито, близько 150 українських шкіл, де вчилися тисячі дітей. У
багатьох із них через відсутність педагогів самі ж стрільці й
учителювали, до речі, не отримуючи за це платні. А живучи на вояцьку
платню і готували місцеві педагогічні кадри, створювали підручники,
організовували бібліотеки, дитячі їдальні, курси і т.ін. Значну роботу
проводили УСС і серед дорослого населення. Кошти на утримання
майже всіх шкіл взяла на себе українська громадськість. І велику
матеріальну допомогу для цих потреб надавали також стрільці.
Щомісячно грошові збори в Коші УСС давали близько 1200 корон.
На Волині українські Січові стрільці захищали також інтереси
українського селянства, боронячи його перед реквізиціями та сваволею
мадярського вояцтва та австрійської жандармерії. Праця УСС на Волині
залишила по собі глибокі сліди в історії національно-політичного
відродження цієї частини України.
Ще одним місцем, поряд із Закарпаттям, Галичиною та Волинню, де
УСС розвинули інтенсивну громадсько-політичну та просвітньокультурницьку діяльність, стала Наддніпрянщина, зокрема, Поділля та
Запоріжжя, де стрільці перебували разом з австрійською армією після
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укладання Брестського мирного договору між УНР та державами
Четверного союзу. Стрілецтво вважало себе тільки українськими
громадянами й українськими вояками, бо на території Української
держави своєю дійсною владою вважало тільки Центральну раду в
Києві. На Поділлі, де внаслідок довготривалого польського та
московського
панування
більшість
населення
була
національномалосвідомою, стрільці, враховуючи цю обставину, в
доступній селянинові формі освідомлювали народ та пропагували
незалежну українську державність. Багато роботи серед селян у цьому
напряму проводив сотник Д.Вітовський. Він виступав на сільських
зборах і пояснював селянам усі справи, що їх цікавили.
Охорону воєнного майна, якого було дуже багато на Поділлі, УСС
виконували тільки в інтересах і для добра Української держави. Вони не
допускали австрійські й мадярські відділи до грабування складів і
зберегли багато цінного державного майна, яке потім передали під опіку
українського уряду.
Після гетьманського перевороту і посилення продовольчих
реквізицій почалися селянські заворушення. Австрійське командування
намагалося використати УСС як каральну силу. Проте стрілецтво
ніколи не могло навіть подумати, що воно буде виступати проти
інтересів українського селянства, а було переконане, що його
обов’язком є допомога українському трудовому народу в боротьбі за
свої права та людську гідність. Це був один із основних принципів
їхньої ідеології. Під час свого перебування на Єлизаветградищині, коли
австрійське командування вислало їх на збунтовані села для наведення
порядку, вони керувалися своїми моральними цінностями і
державницькими ідеями. Тому зустрічі селян із стрільцями
закінчувалися приязню. Для селян ставало зрозумілим, що УСС – це
справжнє українське військо, яке бореться за інтереси українського
народу.
Уся праця УСС влітку 1918 р. на Херсонщині – культурно-оствітня,
політична, мистецька, гуманітарна та інша відбувалася на очах усього
українського суспільства. Добра слава про неї йшла по всій Україні
серед широких мас українського народу. Це яскраво описала Софія
Тобілевич, вдова відомого українського драматурга Івана Тобілевича
(Карпенка-Карого) у спогадах “Рідні гості”1. Так, зокрема, під час
перебування в Єлизаветграді стрільці і місцева українська інтелігенція
часто проводили спільні зустрічі, працювали в “Просвіті”, проводили
політичні дискусії, спільно боролися проти промосковських впливів,
було введено курси української мови та українознавства.
Влітку 1918 р. у Кам’янці-Подільському завдяки наполегливості й
енергії поручика М.Саєвича, колишнього організатора культурноосвітньої й шкільної праці УСС на Волині, за згодою австрійського
командування створено т.зв. Комісаріат УСС. Завданням якого мала
1
Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. – Передрук. вид. 1956. – Львів: НТШ,
1995. – С. 198.
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бути “допомога при організації шкільництва та при заснуванні й веденні
інших культурно-освітніх установ, як рівно ж захист інтересів
населення”.
З 18 членів Комісаріату 10 працювали при повітових староствах
Подільської губернії, а інші в Кам’янці-Подільському, лекторами на
курсах українознавства, що проводилися для урядовців, залізничників,
працівників пошти, учителів, студентів та інших категорій населення.

Таким чином, уся громадсько-політична і культурно-освітня робота,
яку стрілецтво проводило протягом 1914-1918 рр. як у стрілецькому Легіоні
УСС, так і поза ним і під час проголошення ЗУНР та існування Української
галицької армії у 1918-1920 рр., була підпорядкована єдиній меті –
виборенню самостійної соборної Української держави.
У цьому зв’язку надзвичайно важливим і актуальним є ознайомлення
сучасних військовослужбовців (курсантів, солдатів строкової служби,
офіцерів, контрактників) з кращими традиціями українського війська
початку ХХ ст. Українські Січові стрільці назавжди залишаться в літопису
історії українського війська як справжні лицарі, патріоти і захисники своєї
землі, які зробили все від них залежне, щоб український народ міг жити у
власній державі. Проте на відміну від багатьох інших мілітарних формацій
народів, які боролися за своє національно-державне визволення, УСС-и та
СС-и мали свої власні та неповторні прикмети. Це – боротьба не тільки
зброєю, а й словом, піснею, публіцистичними творами, мистецтвом. Це –
освітня праця серед свого народу, захист на ділі його інтересів. УСС-и
відновили українську військову традицію, українські військові ранги,
однострої, військові команди. І не їхня вина, що не вдалося в ті роки
здійснити задумане й створити державу. На заваді цьому стала іноземна
військова інтервенція сусідніх держав, несприятлива міжнародна
обстановка, недостатня національна свідомість значної частини
українського народу, який повірив солодкій пропаганді більшовиків, а
потім на власному гіркому досвіді побачив і відчув усю «радість» життя в
радянській імперії. Тому, маючи такий неоціненний досвід своїх
попередників, у сучасні Збройні Сили України не на словах, а на ділі
потрібно негайно і рішуче впроваджувати кращі традиції національнопатріотичного і культурного виховання, у т.ч. українську мову, без якої
наша армія не може вважатися українською. Тим більше, що є позитивний
світовий досвід у цьому напрямі. Армії Ізраїлю, США та деяких інших
держав стали справжньою школою вивчення державної мови та
патріотичного виховання для новобранців. На превеликий жаль, в
українській армії не були введені національні військові звання і назви
військових підрозділів, що реально пропонувалося зробити за часів першого
міністра оборони незалежної України К.Морозова. Проте зі зміною
міністра, а потім і Президента ця справа так і залишилася у проекті, а
пізніше про це взагалі перестали говорити. Після Помаранчевої революції в
Україні і вистражданої перемоги на президентських виборах народного
кандидата В.Ющенка, на нашу думку, повинні з’явитися реальні кроки у
справі реформування української армії, її перетворенні на один з
найміцніших атрибутів української державності, а досвід попередників
повинен слугувати справі національного, культурного, патріотичного
виховання українських вояків ХХІ ст.
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УКРАЇНА – ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Федоренко О.А. (Київ)
ГЕОПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В УКРАЇНОЗНАВСТВІ
У статті досліджуються передумови становлення геополітики в
українознавстві як дослідного напряму в концентрі «Україна-держава».
Основною у геополітичних дослідженнях визначається проблема
пізнання взаємозв’язку природних явищ і політичних процесів у
становленні української державності.
Природне середовище було, є й буде найголовнішою визначальною
засадою існування й розвитку людства. Клімат, вода, ґрунт, ландшафт
місцевості, форми тваринного й рослинного світу та інші географічні
фактори завжди мали відчутний вплив на формування в людських
спільнотах особливих суспільних відносин та державних структур, які
мали значні відмінності поміж собою. На кожному етапі історичного
розвитку вплив природних явищ на людину обумовлювався її знаннями
та виробничими навичками.
Від VIII-V тисячоліть до н.е. людство осмислено почало
використовувати окремі елементи природи, зокрема такі, як земля, вода,
глина, мідь, залізо, тим самим створюючи істотні зміни в
першотвореному ландшафті.
У ХІХ-ХХ ст. використання вугілля, нафти, газу, урану стало
головним чинником глобальних цивілізаційних змін, що докорінно
змінили соціоекономічний
розподіл світу. На початку ХХІ ст.,
внаслідок застосування новітніх технологічних, інформаційних та
комунікаційно-транспортних систем (атомні і теплові електростанції,
електронні та біологічні технології, авіаційний та морський транспорт,
Інтернет, комп’ютерна техніка) люди ще активніше здійснюють тиск на
природне середовище: вже не лише як пасивні користувачі предметних
явищ навколишнього довкілля, а як розпорядники потенціалу природи.
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Географічне середовище зараз більше, ніж раніше, є основою
постання різноетнічних суспільних та державних утворень. У
стародавні та середньовічні часи державні формації виникали на
конкретному земному просторі, природні умови якого могли бути
екологічно сприятливими чи економічно несприятливими для їх
існування. З середини ХVІІ ст. характер впливу географічного
середовища значно змінюється. Це відбувається внаслідок появи
індустріальних форм промислового виробництва (мануфактури і
промислові підприємства), інтенсивної видобувної діяльності, яка
значно деформувала земельні простори, інтенсивного розвитку торгівлі
й транспортних комунікацій.
Територіальний і кліматичний фактори втрачають провідне значення
у зв’язку з потужним використанням корисних копалин, наявність яких
є передумовою військово-технічної могутності держав, які таким чином
переорієнтовують себе на загарбницькі геополітичні структури,
провідною ланкою діяльності яких стає шовінізм і поневолення інших
країн.
У ХХ ст. відбувається значний перерозподіл світового простору між
провідними державними центрами (Велика Британія, Німеччина,
Франція, Сполучені Штати Америки, СРСР, Японія, Китай, а згодом і
Російська Федерація) на сфери впливу. Головними подіями цього
часового періоду були Перша і Друга світові війни, відновлення
незалежної Української держави, розпад Радянського Союзу та
військової геополітичної структури – Варшавського союзу держав.
Вигідне геополітичне становище території та інтелектуальний
потенціал нації є важливими обставинами утвердження України як
вагомого державного суб’єкта світової політики у ХХІ ст.
Ідеологічною основою державотворення беззаперечно має стати
українознавство, що поєднало теорію і практику етнонаціонального
розвитку держави, гуманістичного й патріотичного виховання громадян
України.
Провідним організаційним, методичним та просвітницьким центром
становлення і розвитку українознавства як інтегративної науки і
навчальної дисципліни є Науково-дослідний інститут українознавства
Міністерства освіти і науки України. Інститут здійснює
систематизовану розробку теоретико-методологічних засад української
освіти та науки, зокрема масштабної державної програми
«Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення».
Функціональна робота Інституту базується на систематизації знань
про Україну за концептуальними центрами. Доктором філологічних
наук Петром Кононенком у навчальному посібнику «Українознавство»
наголошено на базовості таких концентрів: «Україна-етнос», «Українаприрода, екологія», «Україна-мова», «Україна-історія», «Українанація», «Україна-держава», «Україна-культура». Видатний вчений
виокремлює проблему державності як ключову в самореалізації
творчого потенціалу української людини, збереженні та розвитку її
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національної культури, ставлячи це в безпосередню залежність від
фаховості та патріотичності викладачів.
У процесі державотворчого генезису вчений виділяє дві масштабні
епохи: творення українських духовних і господарських традицій від
Трипільської цивілізації до черняхівської та березинецької культур, а
також становлення елементів державної влади від ранньослов’янських
утворень до нашого часу. Київську, Галицько-Волинську і козацькогетьманську держави, форми правління у ХХ ст. (Українська Народна
Республіка, Директорія) він оцінює як суб’єкти міждержавних відносин
у зв’язку з наявністю в них цілісних систем територіального поділу,
політичної влади та правових відносин1.
Важливим предметним напрямом концентру «Україна-держава» є
дослідження особливостей розвитку українського суспільства та
держави.
Наукові та практичні завдання цієї проблеми безпосередньо
вивчалися у науково-дослідній темі прикладних досліджень
«Геополітичні, геостратегічні, суспільно-економічні проблеми розвитку
українського суспільства». Предметом цього дослідження є вплив
географічних факторів (географічне розташування території, кліматичні
умови, природні ресурси) на становлення ідеологічних засад розвитку
суспільства.
Суть процесу дослідження полягає у вивченні комплексного впливу
географічних ознак української території на формування її потенціалу,
соціальних та освітньо-інтелектуальних традицій населення.
Головні завдання дослідження такі: аналіз проблеми розвитку
українського суспільства у контексті взаємозв’язку та взаємовпливу
природного середовища й політичних процесів; визначення ролі
географічних факторів у розробці засад зовнішньої та внутрішньої
політики Української держави; створення наукового інструментарію для
здійснення українознавчих географічно-політичних досліджень.
Слід зазначити, що зараз як в Інституті, так і поза його межами
проблема пізнання взаємозв’язку природних явищ і політичних процесів
у становленні української державності є визначальною у науководослідній роботі вчених-українознавців, які прагнуть зробити в
нинішній час корисний внесок у формування національнодержавницької свідомості українського суспільства.
Наприклад, доктор історичних наук Ярослав Калакура у статті
«Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни»
зазначає, що в процесі українознавчого пізнання й наукового
осмислення будь-якого явища, події, факту відбувається синтез та
систематизація знань за концентрами. Я. Калакура зазначає, що
українознавство як комплексна система знань про Україну та українство
має власну історію, але й кожен концентр українознавства має власну

1

Кононенко П.П. Українознавство. Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1994. – С. 264-269.
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історію та аспект пізнання й дослідження1. Вчений сприймає
українознавство як цілісну науку про Україну в історичному, природногеографічному, соціально-економічному та інших вимірах, що базується
на інтеграції знань галузевих наук. Принцип історизму він вважає
головним у розвитку досліджень за концентрами українознавства,
зокрема, у концентрі «Україна-держава» як напряму синтезу знань про
безперервний державотворчий процес в Україні від давніх часів до
початку ХХІ ст.
Не менш важливим у дослідженні проблеми є й аналітичний погляд
кандидата історичних наук Леоніда Токаря, висвітлений у статті
«Актуальні питання теорії та методології українознавства», де
розкриваються закономірності українознавства як цілісної системи
знань. Автор відзначає, що становлення й розвиток його як синтезуючої
науки про Україну й українство не суперечить галузевим наукам, а
сприяє формуванню фундаментальної наукової основи пізнання
дійсності. Він вважає, що процеси українознавчого пізнання людиною
навколишнього світу та самопізнання базуються на інтеграції та
диференціації складників об’єкта пізнання, що передбачає застосування
методів аналізу й синтезу при здобуванні знань2. Вчений визначає
українознавство як фундаментальну інтегровану науку про Україну та
український світ, прикладні дослідження в системі якої здійснюються за
концентрами, що поєднують синтезовані знання української етнічної
спільноти.
Природний терен розвитку й проживання етносу є визначальною
обставиною його самопізнання, що сприяє становленню власної
державотворчої традиції. Так, наприклад, кандидат біологічних наук
Валерій Сніжко у статті «Українознавча ідея або самовивчення шляху»
твердить, що на сучасному українському терені від десятого тисячоліття
й до другого тисячоліття до н.е. відбулася психогенетична стабілізація
розвитку неонтропа (кроманьйонця) як людини розумної та образно
мислячої, що виявилася на той час єдиною живою істотою на Планеті,
яка осмислювала своє життя. Вчений виділяє два етапи становлення
людності на українському терені: недорозвинена землеробська культура
кукрек, що існувала у VII-V тисячоліттях до н.е. на території Криму,
нинішніх просторів Чорного та Азовського морів, а визначальний етап –
Трипільська давньоукраїнська цивілізація, що існувала між ріками
Дніпро і Дунай у V-III тисячоліттях до н.е.3
В. Сніжко оцінює ці спільноти як землеробські суспільства, які
започаткували
господарські
та
культурно-мистецькі
традиції
(вирощування зернових рослин, ідеолого-містичний культ Бика і

1
Калакура Я.С. Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни //
Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 21.
2
Токар Л.К. Актуальні питання теорії та методології українознавства //
Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 36.
3
Сніжко В.В. Українознавча ідея або самовивчення «шляху» // Українознавство. –
2004. – Число 1-2. – С. 179-181.
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Корови, виробництво гончарного посуду, будівництво житла), що стали
основою довготривалого процесу становлення українського етносу.
Одним із важливих проблемних завдань у концентрі «Україна–
держава» є визначення етапів, часових періодів та наукових напрямів
української геополітичної думки у ХХ-ХХІ ст. Дослідження
геополітичних поглядів українських науковців та громадських діячів
спрямовані на розробку концептуальних засад періодизації
державотворчих процесів українського етносу та аналізу нинішнього
стану суспільства в часи зміни геополітичних та геостратегічних
стереотипів.
Розробка теми «Українська геополітична думка у ХХ – на початку
ХХІ століть» розпочата автором запропонованої до розгляду статті, у
процесі роботи над науково-дослідною темою прикладних досліджень
«Геополітичні, геостратегічні, суспільно-економічні проблеми розвитку
українського
суспільства»
Науково-дослідного
інституту
українознавства 2001-2003 рр.
Системний підхід до вивчення геополітичної проблематики полягав
в інтегративному поєднанні знань з усіх концентрів українознавства, а
базовим для геополітичних досліджень було визначено концентр
«Україна-держава». В результаті досліджень було зроблено висновок
щодо актуальності певних методологічних підходів вивчення
державотворчих та суспільних проблем. У роботі зазначено, що вчені
розкривали загальні закономірності розвитку суспільства та держави,
які впливали на конкретні геополітичні процеси, або аналізували
аспекти впливу географічних факторів на внутрішню і зовнішню
політику державних утворень.
За часом здійснення науково-теоретичної та дослідницької роботи
геополітичні дослідження визначені у двох етапах: праці науковців та
громадських діячів у І пол. ХХ ст. і наукові статті вченихукраїнознавців наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Наукові дослідники І пол. ХХ ст. орієнтувалися на події
національно-визвольної боротьби українців значним чином проти
російських, польських, німецьких, радянсько-більшовицьких військовополітичних структур.
Відповідно до змісту поглядів та професійної належності авторів
дослідження слід розглядати за чотирма такими напрямами:
а) географічний – визначальними в цьому напрямі наукові статті
українських географів Степана Рудницького і Володимира Кубійовича,
які обґрунтували роль географічних факторів у становленні та розвитку
української державності, визначили Україну як природний цілісний
територіальний простір, розробили предметні аспекти української
географічної політики;
б) ідейно-політичний – публікації громадських та політичних діячів,
Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, В’ячеслава Липинського, які
визначали Україну як геополітичну реальність, проаналізували
матеріальні й духовні передумови становлення та утвердження
Української держави;
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в) історично-геополітичний – найгрунтовніші праці науковців Юрія
Липи і Лева Биковського, у яких визначено геополітичні перспективи та
історичну місію України стосовно домінування в чорноморському
геополітичному просторі;
г) політологічний – дослідницькі статті політологів і філософів Івана
Лисяка-Рудницького й Ольгерда Бочковського, які здійснили
обґрунтування впливу географічних, психологічних та політичних
чинників на формування державної традиції українства.
Здійснювані вченими та громадськими діячами геополітичні
дослідження концентрувалися на двох методичних аспектах: досліднооціночному та проблемному. Обов’язково слід зауважити, що вивчення
подій та фактів поєднувалося з науковою оцінкою закономірностей та
процесів, що обумовлювало визначення дослідниками геополітичних
проблем, ідейних, культурних цінностей і духовних орієнтирів
української нації.
Розвиток геополітичної думки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у
системі українознавчих досліджень є логічним продовженням
наполегливого та послідовного за минулих часів вивчення причиннонаслідкових зв’язків взаємозалежності природного середовища, етносу і
політичної структури влади. Приміром, такий підхід є характерним для
поглядів на геополітичні проблеми у працях вчених-українознавців
Петра Кононенка, Тараса Кононенка, Валерія Сніжка.
Теорії та концепції цих науковців відображають новітні підходи у
розумінні розвитку історично-культурного і психологічно-політичного
напрямів сучасних геополітичних досліджень. Так, наприклад, у
ґрунтовних дослідницьких працях П. Кононенка і Т. Кононенка
визначені засадничі положення українознавства як філософії та
політики держави, наукової й освітньо-виховної системи, саме у межах
якої мають інтегруватися та здійснюватися геополітичні дослідження.
В. Сніжко в своїх працях висловлює гіпотезу про творення певної
соціально-природної спільності людей виключно в межах конкретного
біогеографічного регіону, який включає оригінальний ландшафт та інші
складові природного довкілля, під впливом чотирьох важливих
природних факторів: міграція, мутаційний процес, кількісний склад
автохтонного населення, природний відбір. Слід звернути увагу на те,
що геополітична методика аналізу творення українського етносу в
межах унікального біогеографічного регіону є поєднувальною
обставиною
історично-культурного
і
психологічно-політичного
напрямів.
Вивчення геополітичних проблем здійснюється вченими в таких
методичних аспектах:
а) аналіз проблем в їх просторовому, територіальному, соціальному
вираженні;
б) вивчення проблем на регіональному, державному, світовому
рівнях;
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в) врахування впливу різноманітних природних і суспільних
чинників на розвиток, структуру та функціонування об’єктів
дослідження.
Враховуючи ці аспекти, основними об’єктами геополітичних
досліджень визначені: географічне розташування української території;
потенціал природних та людських ресурсів; кліматичні умови; природні
особливості території; історичні, культурні та психологічні традиції
етносу.
Погляди П. Кононенка, Т. Кононенка, В. Сніжка та попередніх
українських геополітичних дослідників відрізняються від домінуючих
теорій європейських вчених та їхніх послідовників у Росії та Україні у
визначенні проблем дослідження. Загальновизнаним твердженням є
обмеженість територіального простору багатьох європейських країн, що
немовби обумовила розвиток геополітичних ідей просторового росту
держав, боротьби країн за контроль над узбережжям морів та природноресурсними регіонами.
Концептуальна схема геополітичних досліджень українських вчених
ґрунтується на визначенні сталості й незмінності території етнічного
генезису та соціально-культурного
розвитку української нації.
Неодмінно слід наголосити, що зміна суспільно-політичної ситуації в
Україні та світі була й є визначальною для ідейної спрямованості в
науковій і дослідній роботі українських науковців та громадських
діячів.
У І пол. ХХ ст. змістовність геополітичних досліджень полягала у
визначенні спроможності українців відновити національну державу та
утверджувати її геополітичні інтереси у протистоянні з колоніальними
імперіями – Росією, Австро-Угорщиною, Польщею, СРСР, Німеччиною.
Наприкінці ХХ ст. найголовнішим завданням українознавчих
геополітичних досліджень постало осмислення державотворчих і
культурних традицій українського етносу. ХХІ ст. висуває в контексті
швидких економічних і політичних змін у світі перед українознавчими
дослідниками завдання розробити й обґрунтувати геополітичну
концепцію відновлення національної Української держави та реалізації
її геостратегічних інтересів у міжнародних відносинах.
Дослідження феномена Української держави як вічного
просторового явища у взаємозалежності з процесами розвитку
автохтонного етносу на власному земному просторі – основна
синтезуюча концепція поглядів геополітичних дослідників І пол. ХХ ст.
та сучасних вчених-українознавців.
Для глибинного розкриття поглядів українських вчених та
громадських діячів доцільно розглядати запропоновані етапи розвитку
геополітичної думки у п’яти часових періодах, у яких здійснювалися
синтезовані дослідження: перебування території України в Російській та
Австро-Угорській імперіях (1900-1917 рр.); українські терени у складі
СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини (20-30 рр. ХХ ст. );
закріплення
українських
територій
за
СРСР,
Польщею,
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Чехословаччиною, Румунією (1945-1960 рр.); відновлення Української
держави (1991-2000 рр.); Українська держава у ХХІ ст.
Систематизація та розкриття змістовності етапів, часових періодів та
напрямів розвитку української геополітичної думки у ХХ – на початку
ХХІ ст. може бути ідейно-теоретичною передумовою для аналізу
геополітичних аспектів в історичних та політичних документах,
проблем утвердження національної держави й подальшого успішного
розвитку українського суспільства у ХХІ ст. Важливим напрямом
геополітичних досліджень у концентрі «Україна–держава» має бути
виконання психолого-історичного аналізу історичних подій на
українському терені від Трипільської цивілізації до сьогодні. Тоді
логічно виявиться, що основною проблемою геополітичних досліджень
має бути визначення політичної, правової і територіальної наступності
державницьких етапів розвитку українства. Конкретніше ж розвиток
геополітичних тенденцій на українській території необхідно розглядати
за такими часовими історичними етапами: Трипільська цивілізація (VIII тисячоліття до н.е.); стародавні державні формації (III тисячоліття до
н.е. – X століття н.е.); Київська держава (X-XIII століття); ГалицькоВолинська держава (XIII-XIV століття); козацько-гетьманська
державність ( ІІ пол. ХVІІ ст. – поч. ХVІІІ ст.); українські державні
форми правління у ХХ ст. (Українська Народна Республіка, Українська
Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Директорія,
Карпатська Україна, Українська Держава відновлена Актом 30 червня
1941 року у Львові); сучасна Українська держава.
Основними аспектами цього науково-дослідного напряму мають
виступати: Україна як географічний простір; ресурсний потенціал
української
території;
природні
етнічні
межі
українського
територіального простору; вплив колоніальних імперій та окупаційних
державних форм правління на формування політичних традицій
української нації (Велике Князівство Литовське, XIV-XVI ст.); (Річ
Посполита, XIV-XVII ст.); (Московське царство, XVII ст.); (Російська та
Австро-Угорська імперії, XVIII-XIX ст. – початок XX ст.); Польща
(1921-1939 рр.); (СРСР, 1922-1991 рр.); ( Німеччина, 1941-1944 рр.).
Головним цільовим завданням наукових досліджень має бути
розробка основоположних засад ідейної й політичної єдності українців
у межах України та їхньої взаємодії із середовищами світового
українства.
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УКРАЇНА – НАЦІОНАЛЬНІ
МЕНШИНИ,
МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ

Грон В.В. (Черкаси)
ІСТОРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ
М. РАВИЧ-ЧЕРКАСЬКОГО У КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ СТОСУНКІВ
В УКРАЇНІ
Дослідження присвячене історичній концепції М. Равич-Черкаського
у контексті українського націєтворчого процесу та становлення
національної структури українського суспільства.
Кожного разу, коли життя робить стрімкий поворот і позаду
залишається чергова епоха, сучасники відчувають, як кут їхнього зору
на історію змінюється, і як від того звичні образи минулого починають
рухатися, втрачають колишню визначеність, і, нарешті, перетворюються
на щось зовсім інше. Зміщуються акценти: люди, події, процеси
набувають нового значення, виходять на перший план або навпаки –
ховаються у тінь. Проте далеко не завжди подібні зрушення
відбуваються синхронно змінам потреб сьогодення. Таким чином,
метою нашої розвідки є спроба повернення з небуття людини, ім’я
котрої згадувалося вітчизняними джерелами вкрай рідко і завжди у
негативному контексті. До того ж і тепер про нього майже не говорять
ні в нашій країні, ні за кордоном. Йдеться про історика, представника
“українського ренесансу” 20-х рр., автора першого підручника з історії
комуністичної партії України Мойсея Равич-Черкаського.
На жаль, брак джерел робить неможливим детальне дослідження
біографічного характеру. Тому нам звернемося до історіографічного
аспекту проблеми, намагаючись одночасно привернути увагу
дослідників до цієї, безумовно, унікальної особистості в історії
української історичної науки.
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За винятком суто історіографічного інтересу, наукова діяльність М.
Равич-Черкаського, певною мірою, повинна викликати зацікавленість у
фахівців з розвитку етносоціальних процесів як у межах окремих
регіонів, так і в цілому світі. Адже тут ми стикаємося відразу з
декількома проблемами, що легко визначаються навіть при побіжному
аналізі наступного твердження: етнічний єврей є автором підручника з
історії комуністичної партії України.
На перший погляд, виділені елементи не сумісні один з одним і
ледве можуть бути включені до єдиного поняття. Натомість, ми
спробуємо розглянути можливе співвідношення між ними і довести
істинність існування вказаного феномена.
Почати слід з того, що сучасна українська історіографія у багатьох
питаннях схильна приймати позицію істориків в еміграції, для яких
більшовизм завжди був виключно російським явищем. На нашу думку,
один з найбільш системних підходів у дослідженні вказаного об’єкта
запропонував свого часу представник української діаспори Ю.Бойко.
Зокрема, в одній зі своїх праць він, спираючись на висновки російського
емігранта Г.Федорова, стверджував: більшовики, легко закріпившись у
центрі, на окраїнах колишньої Російської імперії наштовхнулись на
шалений опір. Вже цей єдиний факт мав би переконати будь кого у
тому, що більшовизм – породження російської великодержавної
політичної традиції. До того ж, декларуючи свою прихильність
марксизму, росіяни так спотворювали його сутність, що
розповсюдженням у Росії власних ідей “був неприємно вражений сам
Маркс і про це він писав з неприхованою іронією”1.
Ми не заглиблюватимемося й далі у природу російського марксизму,
оскільки він є лише частиною (і то – не основною) об’єкта нашого
пошуку. Значно більше нас цікавлять міжетнічні стосунки євреїв,
українців та росіян на території колишньої Малоросії. Досліджуючи
свого часу розвиток українського націєтворчого процесу ХІХ ст., ми
неодноразово звертали увагу на відсутність прямих свідчень про
скільки-небудь значне обмеження правової здатності українців у сфері
підприємництва й комерції. Проте безліч таких обмежень накладалося
на підприємницьку діяльність єврейського населення краю. З одного
боку, причину подібного ставлення Російської держави до вказаних
етносів можна вбачати у міжконфесійному протистоянні Православної
християнської церкви та іудейства. З іншого, тут, цілком ймовірно,
задіяна соціально-класова структура тогочасного українського
суспільства.
Останнє припущення має сенс за умови ототожнення українства з
українським селянством, як це робили М.Драгоманов, а пізніше –
М.Грушевський. У цьому випадку співіснування українців і євреїв у
межах однієї країни матиме вигляд своєрідного симбіозу наційантиподів, які не протистоять, а доповнюють одна одну. Справа в тому,
1
Бойко Ю. Російське історичне коріння більшовизму. – Мюнхен: Українське
видавництво, 1955. – С. 8.
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що історичний шлях обох народів докорінно відрізняється від
класичних зразків європейської політичної традиції. Якщо українство, в
силу нещасливого збігу обставин, було позбавлене міської верстви, то
іудейство, як про це писав Карл Каутський, вже за часів Вавилонського
полону “продовжувало існувати у вигнанні як нація, але як нація, що
складається з городян. Це і донині становить одну з найважливіших
ознак іудейства, і саме цим пояснюється … його суттєві расові
особливості, котрі представляють собою не що інше, як особливості
городян, доведені до самої високої ступені внаслідок тривалого життя у
містах і відсутності свіжого припливу із селянського середовища”1.
Але євреї виявилися не єдиними претендентами на роль
підприємницького елементу в українському суспільстві. Одночасно до
подібного симбіозу з малоросом-землеробом завжди прагнув його
північний сусід. Російський капітал, будучи зацікавленим у власному
просуванні в Україну – до її внутрішнього ринку та через Україну – до
південних морів, спрямовував політику царського уряду на ліквідацію
можливих конкурентів. Щоправда, ефективність урядових заходів
виявилася значно нижчою від бажаної. Як зауважила Тамара Казанська,
“Курс Росії, взятий одразу після остаточного поділу Польщі, … на
тотальну русифікацію краю і витіснення польських поміщиків та
“єврейського елементу” з господарського життя, здавалося мав стати
перепоною цим етносам в економічній діяльності. Однак і за таких
несприятливих умов вони виявили надзвичайну спритність”2. Це
означало, що конфлікт поступово переходив у хронічну форму. І
йшлося тут не лише про зіткнення інтересів двох етнічно різнорідних
підприємницьких груп. У даному випадку євреї та росіяни уособлювали
існування українського ринку, як самостійної структури і як
структурної одиниці загального всеросійського ринку.
Таким чином, ми повертаємося до твердження, що послугувало
поштовхом до наших роздумів і спробуємо узгодити зміст його окремих
слів на підставі аналізу історичної концепції М.Равич-Черкаського.
Вперше на більш-менш детальну інформацію про цю людину, її
наукову діяльність та політичні переконання ми натрапили у монографії
американського дослідника Дж. Мейса “Communism and the Dilemmas of
National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine 1918-1933”:
“Перший систематичний виклад історії КП(б)У був опублікований в
1923 р. Мойсеєм Равич-Черкаським, постійним дописувачем “Літопису
революції” – органу Істпарту. До революції він був агітатором і
теоретиком єврейського Бунда в Черкаському повіті під ім’ям Мойсея
Рабиновича. Він приєднався до більшовиків у 1917 р. Його “Історія
Комуністичної партії (більшовиків) України” була протягом кількох
років підручником з предмета історії партії”3.
1

Каутский К. Происхождение христианства. – М.: Политиздат, 1990. – С. 219.
Казанська Т. Історія підприємництва в Україні. – К., 1999. – С. 170.
James E. Mase. Communism and Dilemmas of National Liberation of Ukraine. National
Communism in Soviet Ukraine. 1918 – 1933. – Cambridge; Massachusetts, 1983. – Р. 242-243.
2
3
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Далі, як зазначає Дж. Мейс, підручник було піддано нищівній
критиці та у 1928 р. замінено “Нарисом історії Комуністичної партії
(більшовиків) України”1. Доля його автора виявилася не менш
трагічною: у 1932 р. вченого було виключено з партії, оголошено
контрреволюціонером, репресовано і, швидше за все, знищено. На жаль,
ми майже нічого не можемо додати до цих вкрай обмежених
біографічних даних. Проте історична концепція М.Равич-Черкаського
відома нам з різноманітних джерел та розглядатиметься нижче.
Звертає на себе увагу той факт, що “Історія КП(б)У” була вилучена з
наукового обігу саме тоді, коли країна Рад вступила у фазу “побудови
соціалізму в одній окремо взятій країні”. Окрім індустріалізації та
колективізації, що мали докорінно змінити економічний базис СРСР,
суттєві зміни торкнулися також і політико-ідеологічної надбудови. На
думку переважної більшості сучасних дослідників, межа 20-30-х рр.
характеризувалася зростаючим контролем держави над усіма сферами
суспільного життя та остаточною відмовою радянських лідерів від ідеї
самовизначення націй на користь унітарної держави у межах колишньої
Російської імперії. Отже, логічно припустити, що підручник М.РавичЧеркаського в основі своїй не відповідав потребам тогочасних
політичних реалій. Ця невідповідність випливала з теорії “двох коренів
КП(б)У”, яка, з точки зору того ж таки Дж. Мейса, надавала
небільшовицьким революційним групам статусу історичної законності.
Але головний кримінал вказаної теорії полягав дещо в іншому.
Припускаючи, що формування КП(б)У стало результатом злиття двох
революційних стихій – української, в особі РУП, та російської, у вигляді
перших осередків РСДРП(б) в Україні, слід було б визнати, що
український революційний процес розгортався не як периферія
російської революції, а як цілком самостійне явище. Щоб внести
остаточну ясність у дане питання, не завадить скористатися висновком,
зробленим свого часу видатним українським істориком в еміграції
І.Лисяком Рудницьким. Він вважав: структура революції наперед
визначає структуру породженого переможною революцією суспільства2.
Таким чином, наділяючи КП(б)У власною історією, М.РавичЧеркаський закріпляв за Україною право боротьби за державний
суверенітет.
Вихідним пунктом теорії “двох коренів” М.Равич-Черкаського
послугувало його власне припущення про відставання промислового
розвитку України від російських губерній. У свою чергу, “медленный
рост капитализма на Украине привлекал более или менее
квалифицированные рабочие силы из разных частей России. Чем
больше тот или иной район Украины промышленно развит, тем больше
туда вливалось эмигрировавших из России рабочих. Таким образом,
почти весь пролетариат при сильной отсталости и некультурности
1

Попов Н.Н. Очерк истории КП(б)У. – 4-е изд. – Харьков: Пролетар, 1932. – 276 с.
Лисяк-Рудницький І. Сторіччя першої української політичної програми // Сучасність.
– 1979. – № 43 (219). – С. 107.
2
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коренного населения Украины представлял собой выходцев из России,
русских по национальности”1.
Наступним етапом логічних побудов історика стала думка, що
майже повністю співпадає з позицією М.Грушевського у визначені
характеру соціально-класової структури українства: “Основную
этнографическую украинскую массу представляло крестьянство,
выделившее
небольшую
украинскую
интеллигенцию
и
немногочисленный малосознательный украинский пролетариат”2.
І, нарешті, ми дійшли до безпосередньої підстави самостійного
українського революційного процесу: “…если работа среди руського
пролетариата в городах была только частью общероссийской работа и
не заключала в себе ничего специфического, то работа среди
украинской части пролетариата требовала особых методов, особого
языка. Если социал-демокатическая работа в городах Украины имела
свій естественный центр в Петрограде, то социал-демократическая
работа среди украинского пролетариата и среди селянського
батрачества имела, не могла не иметь свого естественного центра на
Украине”3.
Звичайно, ми станемо дорікати авторові вказаних рядків у бодай
найменшій антипатії до російських більшовиків чи у прагненні
поставити під сумнів їхню прихильність марксизму. Проте його
наступне твердження віддалено нагадує нам спроби української
діаспори представити РСДРП(б) – ВКП(б) – КПРС уособленням не так
марксистської, як російської політичної традиції, силоміць нав’язаної
населенню національних республік: “Российский социал-демократ на
Украине, прекрасный агитатор среди рабочих, хорошо усвоил
программу рабочей партии … но едва-ли переварил что-нибудь в
хозяйственных отношениях в деревне вообще, а в украинской деревне в
особенности. Социал-демократы не могли похвастать своей работой
среди крестьянства ни симпатиями этого последнего к ним”4. Це
означає, що Російська соціал-демократична робітнича партія
(більшовиків) не могла бути єдиним уособленням революційної
демократії принаймні в Україні. Поряд з нею мали існувати й інші
політичні сили, здатні консолідувати селянство та національний
пролетаріат. Саме через визнання вказаних політичних сил та їхнього
революційного статусу історична концепція М.Равич-Черкаського
певною мірою узгоджувала соціалістичний шлях України та її
національні інтереси.
Серед небільшовицьких партій, що діяли В Україні, М.РавичЧераський виділяє насамперед меншовиків, котрі, на його думку,
контролювали російськомовне робітництво, українських соціал1
Равич-Чекасский М. История Коммунистической партии (большевиков) Украины. –
К.: Госиздат Украины, 1923. – С. 4.
2
Там само. – С. 4.
3
Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (большевиков) Украины. –
К.: Госиздат Украины, 1923. – С. 5.
4
Там само. – С. 26-27.
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демократів та єврейський “Бунд”. Визнаючи за УСДРП пріоритет у
керівництві селом та тією частиною пролетаріату, яка ще не втратила
свого сільського коріння, автор підводить читача до цього висновку
доволі своєрідним шляхом: “Мы остановимся на деятельности
украинских социал-демократов, хотя ни по количеству организованных
ими членов, ни по своему влиянию, они никогда не могли сравниться с
“Бундом”1.
Можливо, за вказаними рядками ми намагаємося розгледіти зміст,
якого насправді там ніколи не було. З іншого боку, чому б і не
припустити думки, що історик, таким чином, віддавав належне власним
національним почуттям, підпорядкованим міркуванням політичної
необхідності. М.Равич-Черкаський мав дослідити історію партії, яка на
той час стала в Україні державною, але побіжний натяк на об’єктивні
переваги “Бунду” робив перемогу КП(б)У, значною мірою результатом
зовнішнього впливу.
Щойно ми розглянули один з можливих аспектів мотивації наукової
діяльності М.Равич-Черкаського. Проте існує й інший вимір проблеми.
Підручник “История Коммунистической партии (большевиков)
Украины” був написаний у період т. зв. українізації і всіма засобами
доводив коректність вказаної політики. Як відомо, курс, взятий
радянською державою після ХІІ з’їзду партії, передбачав певну
лібералізацію національного життя в республіках не лише для основних
етносів, а й для національних меншин. Отже, зважаючи на становище
євреїв у колишній імперії у контексті російських великодержавних і
підприємницьких інтересів та ступінь їхньої інтегрованості в
українському суспільстві, неважко зрозуміти прихильність єврейського
за походженням історика як до вказаного курсу, так і до партії, що в
даний момент його уособлювала.
На завершення нашої розвідки ми спробуємо зробити декілька
узагальнень та з’ясувати причини, котрі провокували і продовжують
провокувати непопулярність наукових поглядів М.Равич-Черкаського у
вітчизняній історіографії. Насамперед слід нагадати, що підручник
“История Коммунистической партии (большевиков) Украины”,
найбільш резонансна праця вченого, був написаний у період активного
впровадження політики українізації і своєю головною ідеєю
спрямовувався на підтримку зазначеного курсу. З огляду на
етносоціальну структуру українського суспільства та великодержавні
традиції державного буття, українізація до певної міри задовольняла
національні прагнення єврейської частини населення України. У
подальшому радянські джерела, на підставі боротьби з теорією “двох
коренів КП(б)У”, звинувачували М.Равич-Черкаського у прихованому
сепаратизмі і ставили його ім’я в один ряд з іменами М.Грушевського,
М.Яворського, О.Гермайзе тощо. На думку радянських учених,
переконання вказаних діячів української науки були несумісні з
1
Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (большевиков) Украины. –
К.: Госиздат Украины, 1923. – С. 26.

452

Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини

марксистсько-ленінською методологією. З іншого боку, саме марксизм,
а точніше – партійна орієнтація академічних інтересів М.РавичЧеркаського відштовхнула від нього увагу українських дослідників
пострадянської доби.
І нарешті, життя та діяльність цієї людини (цілком можливо, в силу
зазначених обставин) залишається за межами об’єкта дослідження
ізраїльської історіографії. Сподіваємося, що надалі ситуація
змінюватиметься на краще і М.Равич-Черкаському буде надано належне
місце в історії вітчизняної історичної науки.

Гулай В.В. (Львів)
МІСЦЕ НЕГАТИВНОГО
СТЕРЕОТИПУ УКРАЇНЦЯ В ЕТНІЧНІЙ
СВІДОМОСТІ ПОЛЯКІВ ВОЛИНІ
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті на основі критичного опрацювання значного масиву
наукової літератури зроблено спробу комплексної характеристики
місця та ролі негативного стереотипу українця в етнічній свідомості
поляків Волині в період Другої світової війни. Автор докладно
зупиняється на понятті етностереотипу як важливого компонента
масової свідомості етнічної спільноти, його характерних ознаках,
механізмах функціонування. На прикладі найбільш усталених
стереотипізованих оцінок українців поляками Волині показано їхній
негативний вплив на взаємини між обома народами.
Актуальність пропонованої теми зумовлена потребою наукового
аналізу міжнаціональних стосунків у Західній Україні в роки Другої
світової війни. Без розкриття цієї трагічної сторінки історії співжиття
українців та поляків важко сподіватися на справжнє примирення між
двома народами.
Окремі аспекти окресленої проблематики, що стосуються діяльності
польського збройного підпілля, репресивна політика радянського
режиму стосовно польського населення Західної України знайшли своє
відображення у роботах вітчизняних та польських дослідників1. Проте
1
Ільюшин І. Волинська трагедія 1943-1944 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України;
Київський славістичний університет, 2003. – 313 с.; Його ж. ОУН-УПА і українське
питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). – К.: Ін-т історії
України НАН України, 2000. – 198 с.; Його ж. Протистояння 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.; Косик В. Польсько-українська трагедія
під час Другої світової війни (1942-1944) // Український визвольний рух. Зошит 2:
Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – Львів: Вид-во ”Мс”, 2003.
– С. 94-107; Макарчук С. Нищення населення на Волині в часи війни (1941-1945) // Вісник
Львівського ун-ту. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – Вип. 34. – С. 361-
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окремого розгляду потребує питання впливу етнічних стереотипів на
українсько-польське збройне протистояння на Волині в роки Другої
світової війни.
Метою роботи є спроба з’ясування механізмів впливу
етностереотипів на стан масової свідомості польської спільноти Волині
в умовах поглиблення взаємної конфронтації з українцями в роки
Другої світової війни.
Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних
завдань:
визначення поняття етностереотипу, його специфічних рис та
походження;
аналізу найбільш усталених етностереотипів поляків Волині;
з’ясування впливу стереотипізованих оцінок на повсякденне життя
та політичні орієнтації польської спільноти в ході конфлікту з місцевим
українським населенням.
У процесі міжетнічного спілкування кожна етнічна група прагне до
самовідображення, виділення себе в континіумі етносоціальних
утворень, зокрема, через систему образів своє спільноти1. Обумовлені
специфікою соціального середовища вони створюють передумови для
формування відповідних установок.
Серед установок помітне місце відіграють спрямовані на цінності,
пов’язані з національним буттям певної спільноти або національні
установки2.
Л. Дробижева аналізує чотири найпоширеніші види національних
установок, пов’язаних із ставленням до:
1) міжнаціональних контактів у виробничому колективі;
2) іншонаціонального керівництва;
3) родинних контактів;
4) дружніх зв’язків3.
Зрозуміло, що все багатство національних компонентів соціальних
установок не може вичерпуватися зазначеними проявами при їх
національних контактах. В реальній дійсності життя етнічної спільноти
в різних сферах її життєдіяльності мають місце й інші конкретні
ситуації широкого соціального плану, які передбачають наявність
382; Піскунович Г. Польське підпілля на південно-східних кресах Другої Речі Посполитої
у 1939-1945 рр. // Україна – Польща: важкі питання. Maтеріали II Міжнар. семінару
істориків ”Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках”. – Варшава: Світовий Союз
воїнів Армії Крайової; Об’єднання українців у Польщі, 1997. – С. 172-189; Сергійчук В.
Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої
світової війни. – К: Укр. Видавнича Спілка, 2003. 140 с.; Siwicki M. Dzieje konfliktόw
polsko-ukraińskich. – Warszawa: TYRSA, 1994. – Т. 3. – 439 s.; Тorzecki R. Polacy i Ukraińcy.
Sprava ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. – Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 349 s.
1
Хотинец В. Ю. Этническое самосознание. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 153.
2
Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Этнические установки и этнические стереотипы. –
Днепропетровск: ДГУ, 1995. – С. 156.
3
Гнатенко П. И. Национальная психология: Монография. – Днепропетровск: ДГУ,
2000. – С. 120.
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вибіркової мобільності та готовності до дій, що мають велику соціальну
значущість для етнічної спільноти на певному етапі її розвитку1.
Обумовлені історичними, соціально-економічними, політичними та
ідеологічними чинниками національні установки посідають вагоме
місце в масовій свідомості. Саме система національних установок
закладає передумови для формування етнічних стереотипів.
Загалом стереотип (від гр. stereos – твердий і typos – відбиток) – це
стійкий та спрощений образ певного об’єкта, що складається в умовах
дефіциту інформації як результат узагальнення особистісного досвіду
індивідів та уявлень, прийнятих певною групою чи суспільством
взагалі.
Для глибшого з’ясування сутності феномена стеореотипу варто
порівняти його з поняттям норми. Норми можна розглядати як
історично усталені правила поведінки, і тоді вони синонімічні
стандартам поведінки (з певними зауваженнями)2. Але в понятті норми
завжди міститься й оціночний зміст. У цьому випадку норма виступає
як вираз певної зовнішньої точки зору, у відповідно до якої будь-який
вчинок може характеризуватися як ”правильний” чи ”неправильний”,
”добрий” чи ”поганий” тощо. Природним корелятором норми в такому
розумінні буде тільки порушення. Більше того, норма існує тільки на тлі
порушення. Повна перемога норми в принципі неможлива, оскільки
тоді це поняття втрачає зміст. Разом з тим стереотипи поведінки
існують не тільки для вираження норми, її дотримання, а й для її
порушення, тобто ”неправильна” поведінка завжди має свої стандарти.
На це вказує багато явищ, властивих кожній етнічній культурі. Важливо
розуміти те, що співвідношення норм і стереотипів поведінки не слід
ототожнювати. Норми і стереотипи поведінки в одних випадках
перетинаються, а в інших – суттєво розходяться.
Також необхідно розрізняти стереотипи (моделі) поведінки та саму
поведінку, тобто конкретні дії та вчинки, що є об’єктивацією
стереотипу3.
При розгляді стереотипів поведінки вихідними є такі положення:
По-перше, стереотипи поведінки (як і поведінка в цілому) є
соціальними феноменами, тобто поведінка людини в суспільстві
обумовлена особливостями соціальної організації суспільства, його
соціокультурними механізмами.
По-друге, поведінка людини варіативна як у синхронії, так і в
діахронії (тобто в історичному та етнічному просторі).
По-третє, стандарти поведінки корелюються з реальною
стратифікацією суспільства, тобто кожна статево-вікова, конфесійна,

1
Гаджиев А. Х. Проблемы марксистской этнической психологии. – Ростов-на-Дону:
Изд-во Ростовского ун-та, 1982. – С. 120.
2
Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения //
Этнические стереотипы поведения / Под ред. А. К. Байбурина. – Ленинград: Наука, 1985.
– С. 10.
3
.Там же. – С. 14.
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етнічна, професійна та інші групи й субкультури суспільства мають
специфічні стереотипи поведінки1.
На думку американського вченого У. Вайнекі, головним у стереотипі
є не сама істинність, а переконаність у ній, що характеризується
стійкістю та міцністю2.
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 ній3.
Невід’ємною рисою стереотипізованої політичної свідомості є
спрощення складної та суперечливої політичної дійсності, що не дає
змоги індивіду адекватно реагувати на перехідні та проміжні стадії
розвитку ситуації або явища. Стійкість стереотипів створює бар’єр для
сприйняття нової інформації, особливо якщо вона пов’язана з
необхідністю відмовитися від конкретного стереотипу або навіть від
системи стереотипних уявлень.
Особливості стереотипу дають змогу індивіду більш-менш упевнено
орієнтуватися в складній соціальній дійсності і приймати рішення,
незважаючи на неповні знання, недостатню інформацію.
Перевага стереотипу – його функція класифікації досить часто
перетворюється на істотний недолік, коли стереотип не відповідає
більше об’єктивній дійсності або ж коли він класифікує явища та
об’єкти за вторинними неістотними ознаками4.
Етностереотип можна розглядати як узагальнюючий емоційно
насичений образ етнічної групи чи її представників, створений
історичною практикою міжетнічних стосунків. Відображаючи
прагнення людей до збереження позитивної етнокультурної
ідентичності, етностереотип відіграє важливу соціальну роль як чинник
консолідації та фіксації етнічної групи.
Якщо розглядати етнічний стереотип як груповий еталон, що склався
на основі громадської думки однієї етнічної групи про найяскравіші
характеристики іншої, то в його структурі можна виділити наступні
складові:
1) констатація особливостей чужої етнічної групи;
2) ставлення до цих особливостей, що передбачає їх оцінку;
3) формування певного типу поведінки стосовно даної етнічної
групи5.
Можна виділити два основні типи прояву етнічної специфіки в
стереотипах поведінки:
1

Там же. – С. 4.
Шихирев П. Н. Современная социальная психология в США. – М.: Наука, 1979. –
С. 116.
3
Там же. – С. 120.
4
Там же. – С. 114.
5
Гнатенко П. И. Национальная психология: Монография. – Днепропетровск: ДГУ,
2000. – С. 157.
2
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1) коли одним і тим же діям надається різний зміст у різних
етнічних культурах;
2) коли один і той же зміст знаходить різне вираження у вчинках1.
Співвідношення між вербальною та реальною поведінкою в сфері
міжетнічної взаємодії значним чином пов’язане з формуванням
спонукальних мотивів поведінки особистості та її спрямованості. Для
того, щоб в етнічному стереотипі наміри особистості реалізувати, щоб
стеретип не розходився з діями, цей стереотип, як і будь-яка соціальна
норма, має бути визнаний або як єдино можливий мотив діяльності, або
раціонально сприйнятий індивідом як справедливий, необхідний та
корисний2.
Етнічний стереотип як частина ціннісно-нормативної системи етносу
не є ідентичним для всіх груп, що входять до нього. Оскільки індивід
(як член даного етносу) може одночасно належати до декількох груп,
реалізація етнічного стереотипу на рівні індивідуальної поведінки
(вербальної чи реальної) буде залежати як від орієнтації індивіда на
еталони, визначені групою, так і від стереотипів, прийнятих у тій групі,
у якій на даний момент перебуває індивід.
Механізм формування когнітивного
компонента етнічних
стереотипів ще недостатньо зрозумілий. Через обмеженість
міжетнічного спілкування пізнання іншої етнічної групи досить часто
здійснюється на основі абсолютизації та перенесення рис, властивих
окремим її представникам, на етнос у цілому.
Оцінка специфіки чужої етнічної групи визначає певний тип
поведінки щодо неї. Наприклад, на основі обмеженої та неточної
інформації про іншу етнічну групу може сформувати негативний
етнічний стереотип, що виявляється не тільки в негативних судженнях
та оцінках усіх членів цієї групи, а й у негативній поведінці щодо них.
Стереотипний образ конкретної етнічної групи, що існує в масовій
свідомості, завжди відображає характер взаємовідносин з конкретною
групою. Найбільшу ворожість викликають ті етнічні спільноти, які в
силу об’єктивних історичних причин раніше виявились як ворожі, і на
даному етапі сприймаються як потенційно небезпечні та наділені
негативними рисами3.
Зсув у структурі етнічного стереотипу, що відбувається внаслідок
накопичення негативного емоційного заряду і перетворення стереотипу
в негативне утворення, дає початок етнічним упередженням та є
умовою формування забобонів.
Неодноразово повторюючись, негативні етностереотипи стають
елементом масової свідомості, з яким дуже важко боротися4 .

1
Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения //
Этнические стереотипы поведения / Под ред. А. К. Байбурина. – Л.: Наука, 1985. – С. 13.
2
Левкович В. П. Социально-психологические аспекты этнического сознания //
Советская этнография. – 1983. – № 4. – С. 77-78.
3
Баронин А. С. Этнопсихология: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2000. – С. 95.
4
Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 60-61.
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Для означення національного самозамилування разом із створенням
негативних стереотипізованих образів інших народів американський
професор В. Волкан вжив поняття ”нарцисизму малих відмінностей”. За
дегуманізацією ворога, як правило, йде ”віктимізація” (від victim –
жертва), коли велика кількість жертв у стані ”противника”
сприймається як перемога1.
Після знищення Польської держави в 1939 р., шукаючи винуватців
власної національної трагедії, поляки нерідко вказували на українців. У
масовій свідомості ще більш зміцнювався стереотип ”українця-різуна”,
який заплямував себе вбивствами поляків у вересні 1939 р.
безпосередньо перед вступом Червоної Армії у червні 1941 р. разом з
нацистами та особливо на Волині від квітня 1943 р.2
За повідомленням гітлерівської служби безпеки від 9 жовтня 1942 р.:
”Ставлення поляків до навколишніх подій як раніше характеризується
двома моментами: по-перше, великою плинністю службовців у багатьох
німецьких органах влади, з іншого боку, тією обставиною, що вони
дотримуються ідеї створення після війни великої держави. У
задушевних розмовах між українцями і поляками це висловлюється
завжди, причому поляків не можна жодними аргументами переконати в
тому, що у випадку перемоги більшовики не допустять утворення нової
польської держави”.
При цьому значний ”внесок” в утвердження в масовій свідомості
негативного стереотипу українця робила переважна більшість польської
преси. Чого хоча б вартий наступний уривок з газети ”Вєлька Польска”
від 19 червня 1943 р.: ”Останнім часом багато говорять про українське
питання, оскільки в середині минулого року німці вигадали для своїх
потреб український народ і тепер якраз його створюють… Одним
словом, Україна – це німецька вигадка, а також вигадка кількох десятків
українських активістів, навчених і вимуштруваних у німецьких школах,
спочатку австрійських, а тепер гітлерівських”3.
Свідоме поширення подібних інсинуацій мало за мету міцно
пов’язати українців з нацистськими загарбниками як головними
винуватцями падіння Другої Речі Посполитої.
Стереотипізовані ірраціональні мотиви закривали шлях до
порозуміння між жертвами нацистського режиму, якими, без сумніву,
були поляки та українці в умовах жорстокого окупаційного режиму.

1
Нагорна Л. П., Савельєв В. Л. Сучасні етнічні процеси // Укр. іст. журн. – 1993. –
№ 9. – С. 9.
2
Siwicki M. Dzieje konfliktόw polsko-ukraińskich. – Warszawa: TYRSA, 1994. – Т. 3. –
S. 320.
3
Косик В. Польсько-українська трагедія під час Другої світової війни (1942-1944) //
Український визвольний рух. Зошит 2: Українсько-польський конфлікт під час Другої
світової війни. – Львів: Вид-во ”Мс”, 2003. – С. 98-99.
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За словами гауляйтера України Е. Коха, передбачалося, щоб поляк
при зустрічі з українцем убив його і навпаки, щоб українець хотів убити
поляка1.
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.
Проте раціональні аргументи в поясненні причин конфлікту в
масовій свідомості все більше поступалися місцем демонізованим
стереотипам ”українця-різуна” та ”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…"3
Наведені стереотипізовані оцінки українців польською спільнотою
свідчили про перехід національної неприязні у відкрите насильство.
Стадія насильства (в буденній свідомості – це вже і є конфлікт)
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
1
Сергійчук В. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в
роки Другої світової війни. – К: Укр. Видавнича Спілка, 2003. – С. 37.
2
Там само. – С. 38.
3
Armia Krajowa w dokumentach. – Londyn , 1973. – T. II. – S. 83.
4
Сикевич З. В. Социология и психология национальных отношений. – СПб.: Изд-во
Михайлова В. А., 1999. – С. 56.
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цій стадії політичний конфлікт вже ставав формою політичної
діяльності та засобом досягнення політичних цілей.
Трагічні спомини про події шістдесятилітньої минувшини міцно
утвердилися в свідомості частини поляків. Перебуваючи в полоні
стереотипів вони й надалі дивляться на українців через емоційні
”окуляри” нетерпимості. Ось короткий уривок одного із численних
спогадів: ”Сьогодні, через 50 років нічого не стерлося у пам’яті від тих
переживань. Мені часто сняться українці із вилами та сокирами. Я
ховаюся від них, тікаю. При звуках української мови мені терпне серце,
сльози підступають до очей”1. Звичайно, що постраждалі та їх родини
мають право на моральну компенсацію, проте коли тягар провини за
страждання та смерті визначатиме вектор українсько-польських
стосунків на сучасному етапі, то, очевидно, що опиняться вони в
глухому куті взаємних звинувачень та виправдовувань.
Таким чином, у роки Другої світової війни етнічна свідомість
переважної більшості польського населення Волині перебувала під
помітним тягарем низки як традиційних, так і модифікованих до нових
військово-політичних реалій, стереотипів. Оперування подібними
ірраціональними емоційно забарвленими кліше не могло не лише не
зупинити польсько-українського протистояння, воно сприяло ще
більшому загостренню взаємних антагонізмів, які нерідко намагалися
вирішити через фізичне знищення протилежної сторони. За таких
обставин, усталений у масовій свідомості польського населення краю
негативний стереотип українця істотно перешкоджав пошукові
польсько-українського порозуміння в боротьбі з нацистським та
сталінським тоталітарними режимами.
Предметом подальшого дослідження, на нашу думку, може стати
аналіз стереотипізованої масової свідомості українського населення
західноукраїнського регіону та її впливу на ставлення до поляків в часи
Другої світової війни.

1
Спогади поляків про події на Волині у 1943-1944 рр. // ”Ї”. Незалежний
культурологічний часопис. – 2003. – № 28: Волинь 1943: війна за землю. – С. 103.

460

Україна у міжнародних зв’язках

УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ
ЗВ’ЯЗКАХ

Донченко Є.В. (Київ)
УКРАЇНА В ЮНЕСКО:
ЕВОЛЮЦІЯ ВІДНОСИН У РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У статті досліджується еволюція відносин України з міжнародною
організацією ЮНЕСКО у роки незалежності. Незалежна Україна —
порівняно молодий суб'єкт міжнародних відносин. Але за період, що
минув від часу проголошення її державної незалежності, вона зуміла
сконсолідувати значний теоретичний та практичний досвід
міжнародного гуманітарного співробітництва, зокрема у сферах
діяльності ЮНЕСКО. Такі провідні цілі зовнішньополітичної стратегії
України, як інтеграція її культурно-освітнього та науково-технічного
потенціалу в європейський та світовий гуманітарний простір, а
також використання міжнародного досвіду для вирішення соціальноекономічних проблем, реалізуються безпосередньо через участь України
в ЮНЕСКО.
Хоча Франція однією з перших країн Заходу визнала незалежність
нашої держави, вона ще мала відкрити для себе багатовікову історію та
самобутню культуру України. Століттями Україна сприймалася у
Франції як одна з провінцій Росії. Провінційним, фольклорним та майже
невідомим для пересічного французького громадянина залишилося
культурне надбання українського народу. Незрозумілим і неосяжним
залишався для нього і феномен самостійного існування Української
держави.
Саме тому з набуттям незалежності перед Україною постало
особливо важливе завдання – відкрити для Франції свою культурну
спадщину і різноманітність сучасної культури як невід'ємну складову
загальноєвропейського культурного простору, оскільки очевидним є те,
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що важко знайти іншу, ніж Франція, країну в світі, де культурним, у
тому числі мовним чинникам надавалося б більше уваги. „Мабуть нема
в світі такого артиста чи театрально-музичного колективу, який би не
мріяв виступити у Парижі. Так було, так буде й далі, бо Париж
залишається справжньою столицею світового культурного життя”1. У
цьому зв’язку шляхом проведення численних виставок, фестивалів з
участю українських артистів та інших мистецьких заходів,
передбачених Програмою українсько-французького культурного
співробітництва,
ми
намагаємося
ознайомити
вимогливого
французького глядача з національним колоритом і багатою культурою
українського народу. Відповідно, важливого значення набували
започаткування культурного співробітництва між двома великими
європейськими країнами, діалог та взаємопроникнення двох культур,
надання нового імпульсу історичним зв'язкам.
Розвиток українсько-французьких взаємин у гуманітарному просторі
відображено не лише на рівні двосторонніх контактів, а й у контексті
активної співпраці з діючими на території Франції міжнародними
організаціями, насамперед ЮНЕСКО, штаб-квартира якої знаходиться в
Парижі. Україна, як і Франція, – активний і перспективний партнер цієї
всесвітньовідомої організації.
Незалежна Україна – порівняно молодий суб'єкт міжнародних
відносин. Але за період, що минув від часу проголошення її державної
незалежності, вона зуміла сконсолідувати значний теоретичний та
практичний досвід міжнародного гуманітарного співробітництва,
зокрема, у сферах діяльності ЮНЕСКО. Такі провідні цілі
зовнішньополітичної стратегії України, як інтеграція її культурноосвітнього та науково-технічного потенціалу у європейський та
світовий гуманітарний простір, а також використання міжнародного
досвіду для вирішення соціально-економічних проблем, реалізуються
безпосередньо через участь України в ЮНЕСКО.
Концептуальні та практичні основи сучасної співпраці нашої
держави з Організацією Об'єднаних Націй у галузі освіти, науки та
культури формувалися протягом тривалого історичного періоду.
Україна – член ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року. Хоч не було змоги
проводити незалежну від Радянського Союзу зовнішню політику, однак
представники України в ЮНЕСКО намагалися обстоювати національні
інтереси в сфері міжнародного інтелектуального співробітництва. Було
створено теоретичне та практичне підґрунтя для виявлення самостійної
позиції української дипломатії. З 80-х років політику України щодо
ЮНЕСКО було спрямовано насамперед на розвиток української
національної освіти, науки і культури, що згодом сприяло соціальнокультурному відродженню – основі державності українського народу.
Координацію співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО
покладено на Національну комісію України у справах ЮНЕСКО –

1

Туркевич В. Десять днів у Парижі // Голос України. – 1992. – 25 лютого. – С. 12.
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міжвідомчий орган при МЗС України (Указ Президента України
№ 212/96 від 26 березня 1996 р.).
З
моменту
здобуття
незалежності
України
Постійними
представниками України при ЮНЕСКО були: Слiпченко Олександр
Сергійович, Кочубей Юрій Миколайович, Зленко Анатолій
Максимович. Україна виступила ініціатором багатьох проектів, зокрема
щодо використання засобів інформації з метою зміцнення миру,
недопущення пропаганди війни, насильства i ненависті між народами,
що дало поштовх до розробки i прийняття відповідної Декларації
(1978 р.). Україна була також серед iнiцiаторiв розробки Декларації про
раси i расові забобони, започаткування проектів стосовно ролі
ЮНЕСКО у встановленні нового міжнародного економічного порядку,
вивчення та поширення слов'янських культур тощо.
За час членства в ЮНЕСКО Україна тричі обиралася до керівного
органу Організації – Виконавчої Ради: у 1981-1985 рр. представником
УРСР у Виконрадi було призначено Г.М. Цвєткова; у 1995-1997 рр. –
заступник міністра закордонних справ України В.Д. Хандогiй та
Постійний представник України при ЮНЕСКО А.М. Зленко. На 20012005 рр. – Указом Президента України Представником України у
Виконрадi призначено заступника Глави Адміністрації Президента
України А.К. Орла»1.
Зважена та послідовна позиція України в ЮНЕСКО створила їй
імідж серйозного і перспективного партнера цієї Організації.
Позитивний досвід, напрацьований за 45 років, українська дипломатія
конструктивно використовує у співпраці держави з ЮНЕСКО, впливає
на створення сприятливих умов для розвитку двосторонніх відносин з
країнами-членами Організації. Багатогранне використання теоретичнопрактичного потенціалу ЮНЕСКО для збереження та розвитку
інтелектуального, духовного і науково-технічного потенціалу України,
розбудови її як правової, демократичної держави – головні завдання
нашої національної політики щодо цієї Організації на сучасному етапі.
Саме у 90-х роках сформовано правові основи співпраці України з
ЮНЕСКО, що знайшли своє практичне оформлення у двох документах
— Протоколі та Меморандумі. Під час першого візиту в Україну
Генерального директора ЮНЕСКО Федеріко Майора (12 – 14 квітня
1991 р.) підписано «Протокол про співробітництво між Українською
Радянською Соціалістичною Республікою з Організацією Об'єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)». За підсумками
другого офіційного візиту Федеріко Майора до нашої держави (18
листопада 1997 р.) підписано «Меморандум про співробітництво між
Урядом України і Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури (ЮНЕСКО)»2, спрямований на дальше поглиблення
та розширення співпраці українських освітніх, наукових та культурних
інституцій з ЮНЕСКО. Обидва документи мали особливе значення для
1
2

Матеріали архіву МЗС України, ІІ ТУ.
Документальні матеріали архіву Постійного представництва України при ЮНЕСКО.
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динамізації співпраці між обома сторонами. У Меморандумі, зокрема,
закладено міцні підвалини відносин між Україною та ЮНЕСКО.
Пріоритетні напрями співробітництва, визначені у згаданих
документах, враховують інтереси обох сторін. Вони включають у себе
широкий спектр проблем щодо реформування та диверсифікації
освітніх систем, розробки нової проблематики в галузі освіти
(наприклад: освіта протягом усього життя; педагогічна адаптація та
психологічна реабілітація дітей у рамках превентивної та екологічної
освіти; виховання в дусі культури миру і толерантності); розвитку
співробітництва в галузі фундаментальних наук (біології та
біотехнології, океанографії, енергетики тощо) та соціальних проблем
(зміцнення демократичних принципів, повага до прав людини, діалог
між культурами і безконфліктна соціальна трансформація); визначення
шляхів співпраці із збереження та відродження пам'яток культури;
опрацювання важливих проектів у сфері комунікації, інформації,
інформатики тощо.
За період співпраці України з ЮНЕСКО досягнуто помітного
прогресу в реформуванні української системи освіти, її диверсифікації
та інтеграції у світовий освітній простір. Розроблено та вдосконалено
методи та засоби дистанційної освіти при використанні системи
Інтернет, зміцнено потенціал наукових досліджень та розробок у галузі
педагогічних наук.
Філософія ЮНЕСКО щодо проблем освіти випливає з того, що
освіта – не лише засіб здобуття знань та фаху. Це насамперед могутній
інструмент для вирішення багатьох соціальних, політичних та етичних
проблем. У цьому контексті варта уваги ініціатива України про
включення до екологічної та превентивної освіти, розробленої
ЮНЕСКО, проблеми педагогічної адаптації та психологічної
реабілітації дітей, які зазнали стресу від стихійних лих і техногенних
катастроф. Україна має значний досвід створення центрів соціальнопсихологічної реабілітації. У межах проекту «ЮНЕСКО – Чорнобиль»,
наприклад, у Київській області сформовано три центри психологічної
реабілітації та інтегрування у нове соціальне середовище людей
(насамперед молоді), що постраждали під час техногенних і природних
катастроф, національних конфліктів.
Особливу увагу українських спеціалістів викликають превентивні
програми ЮНЕСКО, спрямовані на запобігання таких соціальних
проблем, як наркоманія та захворювання на СНІД. Науковометодологічний центр з питань превентивної освіти Академії
педагогічних наук України бере активну участь у здійсненні проекту
Організації «Інформаційна мережа в галузі превентивної освіти для
запобігання зловживанню наркотиками».
На інтеграцію України в світовий освітній простір значно впливають
створені у державі кафедри ЮНЕСКО. Програма УНІТВІН / Кафедр
ЮНЕСКО, започаткована Організацією в 1991 році, передбачає
посилення міжуніверситетської співпраці для підтримки вищої освіти в
країнах, що перебувають у стані соціально-економічної трансформації,
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та країнах, що розвиваються. Пріоритетного значення набувають
кафедри та мережі у таких проблемних галузях, як культура миру, права
людини і демократія, біотехнологія, екотехнологія та комунікація. У
світі існує близько 200 таких закладів, сім з яких успішно функціонують
в Україні (наприклад, Кафедра ЮНЕСКО з прав людини, миру та
демократії, толерантності і міжнародного взаєморозуміння у
Національному університеті «Києво-Могилянська академія»).
Створення кафедр ЮНЕСКО стало певного роду каталізатором
позитивної інтеграції України в систему міжнародної фундаментальної
та гуманітарної освіти, відіграє помітну роль у зміцненні творчого та
методичного потенціалу наукових та освітніх колективів України.
Особливої ваги та актуальності набуває наукова співпраця України з
ЮНЕСКО. Українські спеціалісти зосереджують увагу насамперед на
розробці проектів у галузях фундаментальних наук (біології та
біотехнології, океанографії, геології), – на гідрологічній кореляції,
енергетиці тощо. Визначальним для наукового потенціалу України при
виконанні наукових програм є підвищення економічної ефективності і
практичної віддачі від участі в ЮНЕСКО. Для реалізації
довготермінових міжнародних наукових програм ЮНЕСКО в Україні
діють Національні комітети та центри Програми «Людина і біосфера»
(МАБ), Міжнародної гідрологічної програми, Міжнародної програми
геологічної кореляції, Програми науково-технічної інформації,
Міжурядової програми з інформатики, Міжурядової океанографічної
комісії, Міжнародної програми з біоетики.
Пріоритетними у співпраці України з ЮНЕСКО є галузі енергетики
(використання нових і відновлюваних джерел енергії та
енергозберігальних технологій у рамках Всесвітньої програми з питань
сонячної енергії на 1996-2005 рр.) та наукової гідрології (спільний
українсько-німецький проект з дослідження та збереження гідроекологічної системи Дністра). Україна намагається якомога активніше
використовувати трансдисциплінарні міжнародні можливості та
співпрацю з ЮНЕСКО для вирішення проблем фундаментальних наук.
Беручи до уваги важливість для молодих, новоутворених демократій
вищезгаданої проблематики, ЮНЕСКО надає консультативну та
практичну допомогу Україні в реформуванні сфер комунікації та
інформації.
Завдяки конструктивній підтримці Організації можливою стала
також реалізація проекту СТАККІС, започаткованого під егідою
ЮНЕСКО у рамках Комісії Європейських співтовариств для семи країн
Східної Європи (у тому числі – України) щодо застосування тематики в
освіті, наукових дослідженнях та в галузі екології. Динамічний розвиток
двосторонніх відносин у межах Міжурядової програми з інформації,
координованої ЮНЕСКО, позитивно позначається на розвитку
інформаційних і телекомунікаційних технологій в українській освіті та
науці.
У сфері соціальних наук ЮНЕСКО допомагає Україні здійснювати
проекти, спрямовані на зміцнення демократичних принципів, прав
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людини, міжкультурного діалогу і безконфліктної соціальної
трансформації. Так, Організація безпосередньо сприяє реалізації
українськими інституціями проекту в рамках програми ЮНЕСКО
«Управління соціальними перетвореннями» (МОСТ), що передбачає
запобігання етнічним конфліктам та сприяння формуванню
мультиетнічної демократії, в тому числі і в країнах Центральної та
Східної Європи. ЮНЕСКО активно долучається до проблем зміцнення
та конструктивного вдосконалення парламентських форм демократії в
Україні. Для розвитку в Україні загальної культури демократії варто
якомога
глибше
використовувати
в
майбутньому
багатий
інтелектуальний потенціал Організації.
Особливого характеру набули відносини між Україною та ЮНЕСКО
після Чорнобильської трагедії. Саме ЮНЕСКО була однією з перших
організацій, що привернула увагу міжнародної громадськості до
комплексу проблем, пов'язаних з аварією, зокрема до людського аспекту
цієї трагедії. Під час візиту в Україну Генерального директора
ЮНЕСКО Федеріко Майора у квітні 1991 р. визначено основні напрями
та концепцію Програми «ЮНЕСКО – Чорнобиль», прийнятої у 1988 р.
терміном на 10 років. Пріоритетними стали проблеми соціальнопсихологічної реабілітації населення, особливо молоді; створення
міжнародної Чорнобильської науково-дослідної радіоекологічної
лабораторії для узагальнення екологічних, економічних і соціальних
наслідків аварії; організація цільової підготовки наукових кадрів з
конкретних питань радіобіології та радіоекології; сприяння
підключенню Міжнародного наукового центру – Інститут Чорнобиля у
Києві до міжнародних електронних мереж інформації.
Динамічного характеру набула культурна співпраця між Україною та
ЮНЕСКО. В основу проектів, здійснюваних українською стороною в
ЮНЕСКО протягом 1980-1990 рр., покладено національне культурне
відродження України. Україна приєдналась до двох важливих конвенцій
ЮНЕСКО: Конвенція про охорону світової культурної і природної
спадщини (1972 р.) та Конвенція про заходи, спрямовані на заборону
та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права
власності на культурні цінності (1970 р.).
На основі першої Конвенції до Списку світової культурної спадщини
включено важливі пам'ятки української історії та культури:
Національний заповідник «Софія Київська», Києво-Печерський
історико-культурний заповідник та ансамбль історичного центру міста
Львова.
Софію Київську та Києво-Печерську лавру включено до Списку
світової спадщини у 1988 р. Сертифікати про внесення цих історикокультурних заповідників до Списку вручено особисто Федеріко
Майором, Генеральним директором ЮНЕСКО, під час його візиту в
Україну у квітні 1991 р. Протягом 90-х років удалося одержати цінну
фінансову та науково-консультативну допомогу щодо збереження цих
пам'яток національної культури.
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Рішення про включення історичного центру Львова до Списку
світової культурної спадщини прийнято 2 грудня 1998 року на сесії
Комітету світової спадщини ЮНЕСКО в Кіото. Воно принципово
важливе для розвитку міста, оскільки можливою стала реалізація
проектів експертної та інтелектуальної допомоги Центру світової
спадщини у розробці стратегії та політики збереження архітектурної
спадщини міста в умовах урбанізації.
Особливої актуальності для України набувають у рамках Конвенції
ЮНЕСКО 1970 р. заходи, спрямовані на заборону незаконного
ввезення, вивезення та передачі права власності на культурні цінності.
Адже наша культура зазнала чи не найбільших втрат під час Другої
світової війни: крім фізичного знищення було пограбовано та вивезено
за кордон цінні музейні та бібліотечні скарби України.
Об'єктивним наслідком співпраці України з ЮНЕСКО у згаданій
галузі (завдяки діяльності Національної комісії України у справах
ЮНЕСКО та Національної комісії України з питань повернення в
Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України) стало
повернення на батьківщину творчої спадщини відомих діячів
української культури Степана Сірополка, Богдана Лепкого, Олександра
Довженка, Віри Вовк, Іванни Нижник-Винників, Юрія Кульчицького,
видатного хореографа та теоретика Сержа Лифаря та книг з бібліотеки
Митрополита Флавіана (передав Україні канцлер ФРН Гельмут Коль).
Провідною у діяльності ЮНЕСКО в галузі культури є проблема
включення культурного виміру у концепції сучасного людського
розвитку. Цілу декаду (Всесвітнє десятиріччя розвитку культури,
проголошене у 1988 р. ЮНЕСКО та ООН) було спрямовано на
вирішення таких актуальних проблем: урахування культурного чинника
в умовах сучасного розвитку суспільства (з акцентуванням уваги на
широке антропологічне значення культури), культурний плюралізм,
вироблення засад розвитку культурної політики, демографія, довкілля.
Україна була членом Міжнародного комітету з Всесвітнього
десятиріччя культури і розвитку, брала активну участь у регіональних
та субрегіональних проектах Десятиріччя («Голубий Дунай –
культурний аспект розвитку і співпраці в басейні Дунаю»; «Культура у
вашому кварталі»), спрямованих на зміцнення ролі культури у розвитку
міського середовища.
ЮНЕСКО відіграє важливу роль у популяризації української
культури, освіти та науки. Під егідою Організації зроблено переклади
іноземними мовами видань «Культурна політика України», «Антологія
української поезії», «Сучасні слов'янські культури: розвиток, взаємодія і
міжнародний контекст», нарисів про Т.Г.Шевченка, альбомів «Дерев'яна
скульптура і архітектура України», «Мистецтво древнього Києва».
Підготовлено спеціальні випуски журналів «Кур'єр ЮНЕСКО» з нагоди
1500-ліття Києва та 1000-ліття Хрещення України-Руси, видання
«Музеуму», присвяченого музеям України, компакт-диск української
музики.
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У другій половині 90-х років за фінансовою підтримкою ЮНЕСКО на
високому теоретично-естетичному рівні видано ряд досліджень та альбомів.
На особливу увагу заслуговують монографія «Феномен Петра Могили», що
вийшла у 1996 р. з нагоди 400-ліття від дня народження Митрополита;
каталог «100 фільмів українського кіно» (українсько-англомовний);
етнографічний альбом України французького дослідника Де ля Фліза;
матеріали, присвячені 125-літтю від дня народження академіка
А.Кримського.
Не менш важливою формою популяризації української культури є
організація українською стороною наукових конференцій, виставок,
концертів безпосередньо в штаб-квартирі ЮНЕСКО та у країнах – її членах.
За час, що минув від створення ЮНЕСКО (16 листопада 1945 р.) та
вступу до неї України (12 травня 1954 р.), програмна діяльність Організації
набула якісно нового виміру та змісту. Україна активно долучається до
процесу пошуку ЮНЕСКО свого місця та ролі в системі міжнародних
відносин XXI ст. На 27-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (1993 р.)
саме Україна виступила одним з ініціаторів розробки «Програми культури
миру», основу якої становить оновлена концепція та орієнтири Організації,
зокрема у творенні глобальної філософії культури миру.
На основі вищезгаданої ініціативи України щодо «Програми культури
миру» розроблено міждисциплінарний проект «На шляху до культури
миру», який увійшов у програми ЮНЕСКО на 1996-1997 та 1998-1999 рр.,
до складу її стратегічних напрямків до 2001 р., а також до Декларації та
Програми дій ООН, прийнятих 53 сесією Генеральної Асамблеї Організації
Об'єднаних Націй. Цей факт демонструє якісне поліпшення участі
незалежної України в діяльності ЮНЕСКО, об'єктивно сприяє зростанню
авторитету України в Організації та серед держав-членів.
Ініціатива проведення конференції з питань культури миру, демократії,
національної та регіональної стабільності й безпеки в Центрально-Східному
європейському регіоні належить саме українській стороні під час візиту
Генерального директора ЮНЕСКО Федеріко Майора в Україну.
Проблематику, сформульовану в основних цілях конференції
«а) сприяння глибшому осмисленню та популяризації суті концепції
культури миру; б) визначення принципів та створення умов досягнення
соціального примирення, міжкультурного взаєморозуміння і тривалого
миру; формування клімату національної і регіональної стабільності й
безпеки, зокрема гуманітарних складових такого процесу; в) сприяння
трансформації старих стереотипів ворожості й насильства та формуванню
нової психології культури миру, було широко відтворено в основних
документах, прийнятих конференцією»1. Теоретичні та практичні підсумки
зустрічі закумульовані у «Київській декларації за демократичне врядування
та культуру миру» та «Програмі дій на підтримку зміцнення
демократичного врядування та утвердження культури миру в країнах
Східної, Центральної і Південно-Східної Європи».
Варто зазначити, що Україна поставила свій підпис під «Маніфестом
культури миру і ненасильства – 2000», ухваленим у Парижі 4 березня
1999 р. групою лауреатів Нобелівської премії миру в співпраці з ЮНЕСКО.
1

«Бюлетень Національної комісії України у справах ЮНЕСКО». – 1997.
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Концептуальну основу цього документа становлять ідеї поважання життя та
гідності кожної особи, незастосування насильства і розподіл зусиль та
матеріальних ресурсів з метою запобігання дальшому розвиткові
відчуження і несправедливості. Усі підписи під Маніфестом будуть подані
на сесію Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2000 р., присвячену новому
тисячоліттю.
У сучасних умовах співпраця України з ЮНЕСКО набуває особливого
змісту. Адже відома світові своїми неоціненними інтелектуальними та
культурними надбаннями наша країна відновила державну незалежність
лише у 1991 р. Історично склалося, що початок 90-х років був визначальним
і для ЮНЕСКО (у зв'язку з переходом до внутрішніх реформ), і для України
(вона пережила якісну трансформацію як суб'єкт міжнародного
правопорядку і стала рівноправним членом світового співтовариства).
Діяльність України в ЮНЕСКО на сучасному етапі зазнала
конструктивних та якісних змін. Зовнішньополітичні інтереси України
спрямовані насамперед на створення позитивного іміджу держави,
завоювання реального авторитету серед світової громадськості як
надійного, стабільного і передбачуваного партнера, на отримання
унікальної можливості стати активним співучасником світового
співтовариства у процесі вирішення сучасних глобальних проблем.
Українська дипломатія намагається використати міжнародний досвід
ЮНЕСКО в інтересах політичного розвитку своєї держави, впливає на
процеси, що відбуваються безпосередньо в ЮНЕСКО.
Розширення та активізація консультативної та фінансової допомоги з
боку ЮНЕСКО з метою якнайефективнішого вирішення проблем
соціально-економічного розвитку України, її розбудови як правової
демократичної держави, прискорення інтеграції України у світовий
гуманітарний простір – це найбільш актуальні політичні та гуманітарні
складові ефективної участі України в ЮНЕСКО.
Якими будуть Україна та ЮНЕСКО у XXI столітті? Які моделі та
пріоритети формуватимуть характер їх взаємовідносин у світі, що перебуває
в стані своєї найпотужнішої трансформації? Покаже час. Значною мірою це
залежить від активності та цілеспрямованої діяльності українських
інституцій, що забезпечують участь України в цій організації, а також від
того, наскільки гнучко і мобільно зможуть вони пристосуватися до нових
умов, потреб часу та потреб суспільства, що динамічно розвивається.
Історичний досвід підтверджує, що взаємозв'язки між країнами можуть
бути міцними та динамічними, коли вони базуються не лише на політичних
і економічних угодах, а підкріплюються міжлюдськими стосунками,
культурною солідарністю народів. Адже взаємопізнання культур сприяє
зближенню і взаєморозумінню народів, є могутнім каталізатором розбудови
всього комплексу міждержавних відносин1.

1
В основу статті покладено документальні матеріали архіву Постійного
представництва України при ЮНЕСКО; матеріали архіву МЗС України ІІ ТУ; наукові
дослідження: Зленко А.М. ЮНЕСКО і актуальні проблеми сучасності. – К., 1986;
Костенко О.Ю. Діяльність України в ЮНЕСКО (80-ті – початок 90-х років): Автореф. ...
канд. іст. наук. – 1994; періодичні видання «Бюлетень Національної комісії України у
справах ЮНЕСКО» та «Кур’єр ЮНЕСКО».
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УКРАЇНОЗНАВЧІ ЦЕНТРИ

Краснодемська І.Й. (Київ)
ВНЕСОК ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
В ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ
ТА ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ БАЗИ
УКРАЇНОЗНАВСТВА (ХХ ст.)
У статті розглядається внесок вчених української діаспори в
дослідження джерельної та історіографічної бази українознавства.
Аналізуються дослідження з даної проблематики як наукових центрів
західної діаспори (УВУ, УВАН та ін.), так і окремих науковців, дається
характеристика основних напрямків та течій в українській діаспорній
історіографії та джерелознавстві.
Всебічне і глибоке дослідження подій минулого, усвідомлення й
засвоєння досвіду та уроків попередників складно собі навіть уявити без
системного і послідовного вивчення джерел науки та історіографії
наукової думки. Стан джерельної та історіографічної бази
українознавства, можливості їх постійного збагачення і наукового
осмислення визначають і стан самої науки.
Джерельна база знань відтворює і характеризує в цілому стан
суспільства, його можливості й здатність до самоусвідомлення,
самовдосконалення та самореалізації.
Джерела з українознавства дають змогу пізнати етапи розвитку
українського етносу, народу, його мови, культури, соціальнополітичного та економічного життя. І оскільки українознавство є
інтегруючою наукою про Україну й українство, їх особливість полягає в
комплексному й системному пізнанні й використанні. Вони охоплюють
усі види діяльності українців.
Аналізуючи джерельну базу українознавства, основні етапи і
характер її формування, ми можемо з певною мірою достовірності
судити про рівень духовної культури, свідомості та самосвідомості
470

Українознавчі центри

українців, їхній історичний досвід на кожному етапі пізнання й
самопізнання, творення й самотворення.
Без знань відповідних джерел не можна зрозуміти тяглість
історичного процесу, самоідентифікації й спадкоємності поколінь,
розуміння і реалізації ними своєї історичної місії1.
В 20–30-ті рр. ХХ ст. відтворюється науковий образ української
історіографії та джерелознавства як в Україні, так і за її межами. Цей
період називають “ренесансом”, або “золотим віком” української
історіографії.
Дослідження даної проблеми зумовлено, по-перше, тією важливою
роллю, яка належить ученим української діаспори в дослідженні
джерельної та історіографічної бази українознавства, а саме – у
продовженні традицій попередників, у пошуку джерел, що знаходяться
за межами України, їх систематизації, публікації та поверненні на
батьківщину. Науковці, які добре володіють кількома іноземними
мовами, створюють комплекси джерел з усіх періодів історії
українського народу; по-друге, потребою заповнити ту прогалину, що
утворилася в суспільній свідомості внаслідок замовчування цілої низки
питань в пізнанні і самопізнанні українства, особливо тієї його частини,
яка в силу різних проблем змушена була проживати за межами України.
Сьогодні їхня спадщина поступово повертається в Україну, стає
доступною не поодиноким науковцям, а широкому загалу, усім хто
цікавиться і цінить свою історію.
Ґрунтовне дослідження внеску українських учених діаспори у
формування та розвиток історіографічної та джерельної бази
українознавства, самопізнання і самовдосконалення мас має велике
значення для розуміння тенденцій етнонаціональних процесів в
українському суспільстві, налагодження гармонійних міжнародних
відносин.
Одним із пріоритетних завдань українського джерелознавства є
своєрідна ревізія всієї українознавчої джерельної бази, очищення її від
сфальсифікованих і перекручених джерел, виявлення втрачених
документів. Актуальність розроблення теми зумовлюється також
активними процесами формування українознавства як цілісної науки,
які суттєво прискорилися з проголошенням незалежності Української
держави, потребою формування джерельної, історіографічної та
теоретико-методологічної бази науки. Все це вимагає глибокого і
системного дослідження доробку українознавців за кордоном. Під цим
кутом зору переосмислення вимагає доробок таких відомих
представників української наукової еміграції як Д.Дорошенко,
В.Винниченко, М.Шаповал, В.Кубійович, М.Шлемкевич, О.Оглоблин,
О.Пріцак, А.Жуковський, Ю.Липа, Л.Винар, Є.Федоренко, Т.Гунчак та

1
Кононенко П.П., Токар Л.К. Основа науки // Українознавство. Науковобібліографічний довідник / Укл.: П.П.Кононенко, Л.К.Токар. – Т. 1. – Ч. 1. – Загальні
українознавчі джерела. – Бровари: Українська ідея, 2002. – С. 3.
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ін., і, зокрема, у творенні наукової джерельної та історіографічної бази
українознавства1.
Історіографічні джерела українознавства констатують факти з історії
збагачення відомостей про Україну і українство, містять цінну
інформацію для вивчення суспільних умов його розвитку, дозволяють
простежити процес нарощування нових знань, ступінь і повноту
дослідження певної проблеми, окреслити місце і роль українознавства в
суспільному житті, насамперед у формуванні національної
самосвідомості. Особливість історіографічних джерел І пол. ХХ ст.
зумовлена тим, що вони несуть глибинний відбиток корінних змін у
долі українського народу, діалектику героїчного і трагічного, перемог і
поразок, добра і зла2.
Особливість українознавства як системи наукових інтегративних
знань визначає й підхід до добору і систематизації та використання
джерел. У його основу покладено принцип цілісності, системності усіх
складників знання і комплексний підхід до їх використання. Що це
означає в практичному плані, можна побачити на прикладі аналізу як
фактів і подій, так і напрацювань окремих учених.
Отже, джерельна та історіографічна база українознавства – органічна
складова єдиного суспільного організму, що віддзеркалює всі етапи
державного і суспільного розвитку.
Серед діаспорних вчених, які в своїх наукових дослідженнях
торкалися даної проблеми, – Л.Винар (“Автобіографія М.Грушевського
з 1906 і 1926 років як джерело для вивчення його життя й творчості” //
Український історик. – 1974. – № 1-3; “Дмитро Дорошенко: видатний
дослідник української історіографії й бібліографії” // Український
історик. – 1982-1983. – № 3-4), Лев Шанковський (“Нарис української
воєнної історіографії” // Український історик. – 1974. – № 1-3.) У своїх
працях вони деякою мірою узагальнювали джерелознавчий та
історіографічний доробок з українознавства за кордоном. Із
синтетичних праць визначного історика О.Оглоблина згадаємо
насамперед англомовну працю “Українська історіографія – 1917-1956”
// Аннали УВАН. – 1957. – Тт. V-VІ. Вчений у хронологічному порядку
розглядає творчість українських істориків на Придніпрянщині, у
Галичині, Карпатській Україні й окремий розділ присвячує українській
історіографії до 1956 року включно. В цій праці подано не лише
характеристику історіографічних шкіл і окремих істориків та їхніх
праць, а також проаналізовано обставини, за яких проходив розвиток
новітньої української історіографії.
Окрему увагу заслуговують історіографічні праці проф.
О. Оглоблина, присвячені українській радянській історіографії. З них
1
Кононенко П.П., Токар Л.К. Основа науки // Українознавство. Науковобібліографічний довідник / Укл.: П.П.Кононенко, Л.К.Токар. – Т. 1. – Ч. 1. – Загальні
українознавчі джерела. – Бровари: Українська ідея, 2002. – С. 4.
2
Калакура Я.С. Історіографічні джерела з українознавства першої половини ХХ ст. //
Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. праць у 2-х
ч. – К.: НВЦ «Наша культура і наука», 1999. – Ч. 1. – С. 53.
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виділимо такі: “Як большевики руйнували історичну науку” (Прага,
1945, 53 с.), “Українська історична наука в 1920 рр.” (Сучасник, 1948) і
“Думки про сучасну українську совєтську історіографію” (Нью-Йорк,
1963, 87 с.), у якій автор докладно аналізує окремі етапи розвитку
української історіографії в радянський період1.
Праці проф. О.Оглоблина про українську історіографію в УРСР
мають велику цінність і тому, що вони написані з досконалим знанням
обставин, у яких перебувала українська історична наука на рідних
землях. Історик на основі документів і історичних матеріалів описує
причини розгрому української історіографії в 1930-х рр.
На жаль, українська історіографія й джерелознавство зазнавали
стільки деформацій і негативних впливів, що до середини 90-х рр.
ХХ ст. вони не могли стати на шлях цілісного розвитку. І тільки з цього
часу починається їх системне, координоване дослідження. Особливо це
реалізується із заснуванням у 1991 р. наукового Інституту
українознавства, який очолив відомий вчений, професор, академік АН
Вищої школи П.П.Кононенко. Під його керівництвом вже з початку
існування відділ історичних та теоретико-методологічних проблем
українознавства (зав. відд. доц. Токар Л.К.) розпочинав роботу над
фундаментальним
науково-бібліографічним
довідником
“Українознавство” (2 т., 4 кн.), де вперше в системному вигляді
формується джерельна база українознавства. В ньому за основу взято
історичний зріз джерел, а саме – 6 основних хронологічних періодів, у
яких і подається основна маса джерел. Це джерела, що слугують
основою формування українознавчих знань: передісторії українського
етносу, нації, держави; княжої доби (ІХ – серед. ХІV ст.); серед. ХІV –
перша пол. ХVІ ст.; Козацько-Гетьманської доби (ІІ пол. ХVІ–
ХVІІІ ст.); українознавчі джерела ХІХ ст.; джерела українознавства
ХХ ст. На сьогодні видано одну книгу і дві готові до друку.
У своїх публікаціях сучасні вчені-українознавці Кононенко П.П.,
Токар Л.К. (“Основа науки”); Токар Л.К. (“Історіографія
українознавства як чинник становлення і розвитку наукової системи
знань”, “Духовна спадщина П. Куліша як джерело українознавства”);
Калакура Я. С. (“Вклад “Українського історика” в розвиток
національної історіографічної школи”, “Історіографічний доробок
української діаспори 70-80-х рр.”, “Джерелознавчі аспекти сучасного
українознавства”, “Українські історики на шляху до соборності
національної історіографії” та навчальному посібнику “Українська
історіографія. Курс лекцій”) визначають головні ідейно-наукові
підвалини формування українознавства як цілісної науки; напрями та
течії в українській історіографії; роль і місце в ній наукових шкіл і
окремих вчених діаспори, типи українських істориків на підставі
розуміння української історіографії як галузі українознавства;
характеризують культурно-громадські та ідейні впливи на українську
історіографію, взаємини з іншими національними історіографіями,
1

Оглоблин О. Думки про сучасну совєтську історіографію. – Нью-Йорк, 1963. – С. 6.
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показують самобутність української історіографії, розкривають питання
закономірностей та особливостей формування історіографічної та
джерелознавчої бази українознавства як в Україні, так і за кордоном.
Проблеми української історіографії періоду ХІХ-ХХ ст., у т.ч. у
працях визначних українських вчених-емігрантів, зміст найголовніших
концептуальних ідей, теорій та схем української історії, провідні
тенденції розвитку української історичної думки, методи та засоби
пізнавальної діяльності розглядають у своїх працях Іванко А.Б.
“Історики України ХІ-ХХ ст. (Нариси української історіографії)”;
Колесник І. “Українська історіографія (ХVІІІ – поч. ХХ ст.)”;
Кондратюк К. “Українські історики ХІХ – поч. ХХ ст.: Основні напрями
і концепції” і Радько П.С. “Національні традиції державотворення в
українській історіографії та політичній літературі ХІХ – ХХ ст.:
концепції, ідеї, реалії”.
Розпорошення наукової еліти обмежувало координацію її зусиль,
проте з іншого боку ці вчені мали можливість долучитися до тих
документів, джерел, що були розкидані по бібліотеках. архівах усіх
країн світу. Завдяки їм Україна може збагатитися новими, невідомими
до цього часу даними. Створені в еміграції українознавчі осередки (а
саме Український Вільний Університет (УВУ), Українська Вільна
Академія Наук (УВАН), Український Соціологічний Інститут (УСІ)
у Відні й у Празі, Український високий інститут ім. М.Драгоманова у
Празі, Українська Господарська Академія (УГА) у Подєбрадах та ін.)
об’єднали навколо себе справжніх сподвижників української справи та
розвитку наукових знань про Україну. Писемні та інші пам’ятки про їх
діяльність і внесок в українознавство – основний пласт джерельних
свідчень про його здобутки І пол. ХХ ст.
Зупинимося
на
характеристиці
джерелознавчого
та
історіографічного доробку провідних українських вчених, наукових
товариств, друкованих органів західної діаспори, їх значення для
творення сучасної наукової системи знань.
Л.Винар у своїй праці “Ранні історичні праці М.Грушевського і
Київська історична школа В.Антоновича” справедливо зазначав:
«В.Антонович відіграв подібну роль в українській історіографії, як
Ранке в німецькій і світовій, під оглядом впровадження нової
методології історичного дослідження. Маємо на увазі, в першу чергу,
джерельну документальність історичних праць, на основі якої
аналізовано історичні явища і події. З цього часу, як вдало вказував
Гермайзе, закріплюється в нашій історіографії нова традиція
документалізму»1.
Відомий український історик М. Грушевський, який перебував у
еміграції до 1924 р. (спочатку у Празі, потім у Відні) створив
Український соціологічний інститут, продовжував збирати джерельні
матеріали для наступних томів “Історії України-Руси”, всесвітньої

1

Гермайзе О. В.Антонович в українській історіографії. – К., 1928. – С. 30.
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історії, намагався консолідувати наукові сили зарубіжного
українознавства.
Відомий український вчений Ю.Бачинський, який у 1921-1923 рр.
мешкав у Відні, а потім у Берліні, у своїх працях основну увагу
приділяв дослідженню українського питання, причин еміграції
західноукраїнських селян за кордон. Це його “Ukraina irridenta”,
“Українська імміграція в ЗДА”. В австрійській столиці плідно працював
В. Липинський – представник ліберально-демократичних принципів в
українській
суспільно-політичній думці ХХ ст., засновник
державницької школи в українській історіографії. В 1926-1927 рр.
очолював кафедру української державності в УНІ в Берліні. В своїй
праці “Україна на переломі. 1657-1659” вчений вперше проаналізував
історію створення української державності. За редакцією вченого
видавався збірник “Хліборобська Україна”, де були опубліковані його
“Листи до братів-хліборобів”. Історично і соціально обґрунтувавши
ідею української державності в формах “української класократичної
монархії”, В. Липинський бачив політичне майбутнє української
держави в консолідації всіх соціальних верств, незважаючи на класову
належність, віросповідання, етнічне походження, національнокультурну свідомість. Саме “територіальний патріотизм” усіх жителів
України, на його думку, мав стати запорукою утвердження української
державності. Цю єдність мала забезпечити легітимна постать
українського монарха в її традиційній гетьманській формі.
Історик церкви, бібліограф, архівіст Василь Біднов, який емігрував
до Польщі в 1921 р., а в 1922-1928 рр. був професором історії церкви
УВУ, УГА, автор численних наукових досліджень з української
історіографії, археографії, історії Катеринославщини, запорізького
козацтва, церковної історії. Будучи членом Катеринославської вченої
архівної комісії, вчений розшукував і досліджував старі архівні збірки,
розбирав і упорядковував їх, складав описи. Наслідком була публікація
багатьох нових документів, особливо з церковних архівів
(Катеринославської духовної консисторії, Самарського ПустинноМиколаївського монастиря). Він написав біографічні нариси про Петра
Калнишевського, Лазаря Глобу, Володимира Сокольського, Федора
Фомича, Гната Каплуна, Якова та Івана Шиянів; опублікував комплекс
документів Січового архіву з останніх десятиліть існування
запорозького козацтва1.
В.Біднов на підставі архівних матеріалів всебічно розкрив внутрішнє
життя запорозького козацтва останніх десятиліть його існування,
показав розвиток на Запоріжжі економічних відносин. Крім численних
публікацій документів, йому належать фундаментальні описи історії
Катеринославської духовної семінарії, Самарського ПустинноМиколаївського монастиря Катеринославської єпархії та її церковних
діячів. У Празі вчений не мав доступу до архівів і звернувся до
1
Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904-1915): Бібліогр.
довідник. – К., 1991. – С. 39.
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написання серії історіографічних праць про істориків, з якими був
особисто знайомий. Цікаві його спогади про Д.Яворницького,
А.Кащенка, М.Петрова, О.Кониського, А. Скальковського та ін. Але не
все з написаного було опубліковано. Низку статей вчений присвятив
загальному огляду української історіографії та її видатним
представникам. Йому належить перший україномовний загальний огляд
української історіографії “Що читати з історії України” (Кам’янецьПодільський, 1919; Катеринослав, 1920). Пізніше концепцію розвитку
української історіографії В.Біднов виклав у рецензії на книжку
Д.Дорошенка “Огляд української історіографії”. Його перу належать
змістовні, з елементами мемуаристики статті про В.Антоновича,
О.Лазаревського, В.Завитневича, Д.Щербаківського, Ю.Сіціаського,
ювілейні статті про своїх колег в еміграції: С.Смаль-Стоцького,
Д.Антоновича, О.Ейхельмана. Більшість із них написана на підставі
солідних джерельних матеріалів, ретельного аналізу творчої спадщини
вчених.
Значне місце в науковому доробку вченого займають рецензії. Всі
вони написані досить ґрунтовно, містять чимало корисних зауважень,
поправок, архівних та бібліографічних посилань. Характерною їх рисою
було те, що кожну книжку він оцінював не лише з наукової точки зору,
а й з точки зору громадського та духовного значення. Такими є його
оцінки праць І.Огієнка, Д.Яворницького, А.Кащенка.
У Празі він звертається також до історії українського письменства,
присвятив кілька праць літературній та літературознавчій діяльності
С.Петлюри і М.Петрова, готує на широкій джерельній базі лекції з
історії української культури, освіти, про культурно-національні рухи.
Характерною рисою наукових праць В.Біднова є його документалізм
і фактологізм. Вони написані на наукових засадах і на основі залучення
нових джерельних матеріалів із архівів та бібліотек.
Помітно збагатили відомості про складний український
державотворчий процес після смерті Б. Хмельницького наукові праці
відомого українського історика, музеєзнавця Симона Наріжного, який
з 1922 р. перебував у еміграції. Це: “Гетьман Іван Виговський” (1929),
“Гадяцька умова в світлі української історіографії” (1930) та ін.
Професор кафедри УВУ, директор Наукового інституту в Берліні,
видатний історик Дмитро Дорошенко одним із перших створив
аналітичні спогади про події Першої світової війни та Української
революції “Мої спомини про недавнє минуле. 1914-1920», у яких виклав
своє бачення історії цих років.
Історіографічні праці Дмитра Івановича можна поділити на такі
категорії: 1) Загальні історіографічні дослідження, що охоплюють
загальний розвиток, або окремі періоди розвитку української історичної
науки; 2) Праці, присвячені західноєвропейській історичній і мемуарній
літературі, що охоплюють українознавчу тематику; 3) Дослідження,
присвячені окремим історикам і їхній творчості; 4) Праці, присвячені
діяльності українських наукових установ; 5) Рецензії і бібліографічні
нотатки на історіографічні видання.
476

Українознавчі центри

У 1923 р. у Празі виходить його “Огляд української історіографії”,
де вперше українська історіографія виокремлювалася від російської та
польської історичної науки, давалася наукова періодизація її розвитку
від найдавніших часів до початку ХХ ст. Процес розвитку історичного
самопізнання Д. Дорошенко розглядав у тісному зв’язку з національною
свідомістю, ідеєю державності та національного відродження: “даючи
огляд української історіографії, ми разом з тим даємо неначе огляд
української національно-історичної думки”1. Власна концепція
української
історіографії
Д. Дорошенка
мала
національнодержавницький характер. Він вважав більш доцільним вивчення
української історіографії у близькому зв’язку з розвитком
національного самопізнання. Основне призначення української
історіографії вчений бачив у відновленні культурно-політичної традиції,
почутті історичної спадкоємності, зв’язку поколінь2.
Великий резонанс викликала його “Історія України” у двох частинах
та “Нарис історії України”, що побачили світ на початку 1930-х років.
Ці праці Д.Дорошенка історик О.Оглоблин оцінив як першу спробу
викласти наукову історію процесу зародження і розвитку української
державності. Особливість “Нарисів ...” полягала в тому, що вона була
максимально наближеною за стилем і структурою викладу матеріалу до
тогочасних праць західних істориків. Кожен розділ розпочинався з
короткої історіографії та огляду джерел до відповідної теми.
Синтетичним оглядовим твором є його нарис “Розвиток науки
українознавства”, підготовлений до фундаментальної “Української
культури”, котра побачила світ за редакцією Дмитра Антоновича у
1940 р. у Подєбрадах. У ній автор доводить потужні обшири
українознавства на рубежі століть, не закриваючи водночас очі на
існуючі проблеми.
Учений був одним із фундаторів УВАН (1945-1951), продовжував
викладацьку роботу.
Ряд цінних праць з історії української культури підготував Дмитро
Антонович (1877-1945) – український громадський діяч та історик
мистецтва, син В.Антоновича. Перебуваючи в еміграції, був ректором
УВУ, опублікував праці “Українське мистецтво” (1923), “Триста років
українського театру 1619-1919” (1925) та ін.
Плідною була праця на ниві історії української лінгвістики,
літературознавства, церкви Івана Огієнка (1882-1972) – визначного
громадського і церковного діяча, історика культури і церкви. Після 1924
року він переїхав до Варшави. Найвідоміші його праці “Історія
української мови”, “Історія українського друкарства” (1925), а також
дослідження історії української культури, історії церкви. Велику
цінність мали джерелознавчі дискурси І.Огієнка (“Загублена українська
1

Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. – Прага, 1923. – С. 3.
Колесник І.І. Дидактичний образ української історіографії // Джерелознавчі та
історіографічні проблеми історії України. Теорія, методологія. – Дніпропетровськ, 1995. –
С. 16-33.
2
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грамота половини ХV віку. Палеографічно-лінгвістичний нарис” (1935)
та ін.
Після Другої світової війни осередки української історіографії за
кордоном поповнилися новими силами в ході третьої хвилі еміграції,
продовжували розвивати національні традиції, спростовувати
фальсифікації більшовицької пропаганди.
Ряд нових праць написав у повоєнні роки Борис Крупницький
(1894-1956) – видатний український історик, громадсько-політичний
діяч, професор УВУ та УНІ в Берліні, дійсний член НТШ та
Міжнародної вільної академії. Він автор низки праць з історії України
доби І.Мазепи та П.Орлика. Одним з перших досліджень молодого
науковця у 1932 р. було “Мазепа в світлі німецької літератури його
часу”, у якому на підставі аналізу німецької літератури та преси кінця
ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. він визначив динаміку зміни оцінок Мазепи як
політика протягом зазначеного періоду, причини цих змін та головні
особливості німецької літератури про гетьмана, залежні від точки зору
джерел інформації, тобто московських урядовців. А однією з останніх у
науковому доробку вченого стала праця “Мазепа і совєтська
історіографія” (1955).
Мазепіана
Б.Крупницького
є
досить
різноаспектною
і
різножанровою. Вона включає в себе історіографічні студії (“Мазепа в
світлі шведської історіографії”, “Карл ХІІ у старій і новій шведській
історіографії”), у яких автор розмежував шведську історіографію на
стару (А.Фріксель, Г.Адлерфельт, Г.Нордберг, Е.Карлсон) та нову
(Йерне, Галлендорф, Стілле, Енсен) і визначив особливості підходів
обох шкіл до висвітлення діяльності Карла ХІІ і Мазепи; джерелознавчі
(“До мазепиної проблематики. Мазепіана в закордонних архівах”, “З
донесень Кайзерлінга”) і власне історичні (“Мазепа і шведи в 1708 р.”,
“Плани Мазепи в зв’язку з планами Карла ХІІ перед українським
походом шведів”, «Гетьман Мазепа в світлі психологічної і політичної
методи» та ін.). Перу історика належить також фундаментальна
монографія “Гетьман Іван Мазепа та його доба” (1942), окремі
монографії “Гетьман Пилип Орлик” (1938). У 1948 р. вийшла праця
історика “Гетьман Данило Апостол і його доба”, яка вперше в
українській історіографії ґрунтовно розкрила державницьку діяльність
гетьмана. Він автор унікального історіографічного дослідження
“Українська історична наука під совєтами” (1957).
Б.Крупницький вперше в повоєнній історіографії порушив проблему
впливів Сходу і Заходу на формування українського національнодержавного життя.
Однією з найпомітніших постатей у зарубіжній українській
історіографії ІІ пол. ХХ ст. став Олександр Петрович Оглоблин, який
залишив глибокий слід у розвитку української історіографії та
джерелознавства. В березні 1944 він емігрував до Праги, де вів
викладацьку роботу в УВУ, читав курси з історії України ХVІІХVІІІ ст., історіографії, джерелознавства. У 1946 р. став директором
НДІ української мартирології, створеного Лігою українських
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політичних в’язнів. Учений опрацював програму досліджень Інституту,
що мав збирати і досліджувати матеріали національно-визвольної
боротьби та мартирологів українського народу від найдавніших часів.
Ця програма була викладена в брошурі О.Оглоблина “Завдання
української мартирології” (1947). У 1947 р. історик очолив Історичноархеографічний інститут УВАН, а також відділ генеалогії УНДІ
родознавства. Серед його доробку в повоєнні роки великий інтерес
становлять його історіографічні праці: “Як большевики руйнували
українську науку” (Прага, 1945), “Українська історична наука в
1920 рр.” (1948), “Олександр Лазаревський (1834-1902) і українське
родознавство” (1947), “Нарбут –– мазепинець. Нові матеріали до
біографії Юрія Нарбута” (1948), “Ханенки” (1949) та ін. У 1951 р.
переїхав до США й відразу включився в тутешнє українське науковоакадемічне життя, ставши головою історичної секції УВАН у США і
продовжуючи працювати на ниві української національної історіографії,
з 1970 став Президентом УВАН.
У 1950-1960 рр. він публікує низку важливих праць, присвячених
ідеї національно-державної самостійності України в її історичному
розвитку. Найголовніші з них – монографії “Українсько-московська
угода 1654 р.”, “Думки про Хмельниччину”, “Хмельниччина і
українська державність” (Нью-Йорк: Орган оборони чотирьох свобод
України; Спілка української молоді, 1954), “Гетьман І.Мазепа та його
доба” (1960), яка побудована на великому архівному матеріалі західних
країн. Це був виклик радянській історіографії, яка або негативно
оцінювала діяльність гетьмана, або взагалі замовчувала його ім’я.
Важливою ділянкою наукової праці Олександра Петровича була
історія української національно-державницької думки й руху ІІ пол.
ХVІІІ ст. Починаючи з 1940-х років з’являються його документальні
нариси про діячів України ХVІІІ-ХІХ ст., згодом виданих у збірці
“Люди Старої України” (1959). До цього ж циклу належать монографії:
“Опанас Лобисевич (1732-1805)” (Мюнхен; Нью-Йорк: В-во “Дніпрова
хвиля”, 1966), “М.Василенко й Вадим Модзалевський” (Мюнхен, НьюЙорк, 1968). Автор на основі джерел і літератури висуває нові гіпотези,
дає нову інтерпретацію тодішньої державно-політичної думки
українських керівних кіл і діячів. Крім того, проф. О.Оглоблин
опублікував низку студій про “Історію русів”, зокрема про історію
цього твору та його автора.
Історичні праці О. Оглоблина, присвячені політичній історії, можемо
поділити на дві головні групи: дослідження Козацько-Гетьманської
держави ХVІІ-ХVІІІ ст. і українського національного відродження в
кінці ХVІІІ і в ХІХ ст. У дослідженні Козацької держави він присвятив
свою увагу, зокрема, добі Б. Хмельницького, періодові т.зв. Руїни і добі
Мазепи.
Автор вказує на нерозривність українського історичного процесу від
Середньовіччя до Нової козацької доби. Досліджуючи українську
національну ідеологію в І пол. ХVІІ ст., він вказує на три головні
центри, у яких формувалася різна ідеологія української державності:
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Києво-Могилянський гурток, Волинський гурток протестантської
шляхти і найбільш динамічна сила –– українська козаччина.
Виняткове значення мають його історіографічні дослідження. Він
вважає історіографію процесом розвитку української національноісторичної думки, втіленої в історичній науці. Основну ідею
українознавчих досліджень проф. О.Оглоблина можна визначити за
допомогою багатовимірної формули: земля-рід-держава-нація-людина.
Багато історіографічних праць Олександр Петрович присвятив
видатним
історикам:
М. Грушевському,
О. Лазаревському,
Д. Дорошенку, В. Модзалевському, М. Василенку, Б. Крупницькому,
Н.Полонській-Василенко та ін. Як відповідальний редактор історичної
частини Енциклопедії українознавства, О. Оглоблин написав до неї
майже всі історіографічні статті1.
Історик творчо розвинув погляди М.Грушевського на наукову схему
української історії, що закінчувалася ХVІІІ ст. У підготовленій ним
праці “Проблема схеми історії України ХІХ-ХХ століття (до 1917 року)”
була продовжена наукова схема М.Грушевського і поширена на все ХІХ
та початок ХХ ст. О.Оглоблин виклав критерії цієї схеми і запропонував
макет періодизації історії України ХІХ-ХХ ст., яка суттєво відрізнялася
від радянської періодизації, що не сповідувала самостійність
українського історичного процесу.
Значну увагу вчений приділяв також вивченню історіографічних,
методологічних і джерелознавчих проблем історії української
економіки. В 1928 р. з’явилася його праця “Проблеми української
економіки в науковій і громадській думці ХІХ-ХХ віків” (Червоний
Шлях. – ІХ-Х. – 1928, або Вісник. – Нью-Йорк, ч.8, 1953; ч.1, 1954)2.
Джерелознавчий
аспект
історико-економічних
досліджень
Олександра Петровича базувався перш за все на матеріалах
малодосліджених архівних фондів, а саме: архівів Київської
Межигірської фаянсової фабрики, Бахмутських і Торських соляних
заводів, Катеринославської суконної фабрики, Київського арсеналу й
інших архівів. Наслідок цих досліджень – поява низки джерельних
праць: “Фабрично-заводські архіви України за кріпацької доби”3.
Н. Полонська-Василенко в еміграції працює як професор УВУ (де
вона викладала курс історії України), Богословської академії, дійсний
член УВАН і НТШ; у 1953 р. її обрали дійсним членом Міжнародної
академії наук у Парижі.
Її перу належить близько 200 наукових праць, найвидатнішими з них
є монографія “Заселення Південної України в середині ХVІІІ ст. (17341775 рр.) (Варшава, 1944), брошура “Київ часів Володимира та
Ярослава” (Прага) та стаття “Українське козацтво” в часописі
“Українська дійсність” (Прага), а також цікаві дослідження про
1
Винар Л. Наукова творчість Олександра Петровича Оглоблина // Український
історик. – 1970. – № 1-3. – С. 9.
2
Там само. – С. 13.
3
Так само. – С. 14.
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митрополита Київського Іларіона, Палія і Мазепу, з історії Української
церкви, Хмельниччину та ін.
Майже 20 років вона досліджувала ці питання в архівах України,
Криму та Москви. В 1972 р. вийшов перший том її фундаментальної
“Історії України".
Починаючи з 1964 р. проф. Н.Полонська-Василенко стала одним із
найактивніших співробітників журналу “Український історик”, була
членом його редколегії, брала участь у створенні і розгортанні
діяльності Українського історичного товариства.
Джерелознавчі та історіографічні проблеми займають одне з чільних
місць у діаспорному журналі “Український історик” (УІ). Вчені в своїх
наукових статтях на сторінках часопису продовжували національні
традиції української історичної науки, досвід її наукових шкіл,
формування яких базувалося на фундаменті княжих і козацьких
літописів, історичних поглядів античних авторів, давніх актів. Саме
завдяки цьому виданню не переривалася традиція використання джерел
і їх правдивого тлумачення в радянські часи, коли офіційна наука в
Україні зазнала істотного перекручення та фальшування1.
Публікації в УІ базувалися на історичних джерелах, архівних
документах, підхід до висвітлення проблем був науковим, а не
ідеологічним чи політичним. Журнал поступово реалізує поставлену
мету: вести пошук і виявляти нові джерела; встановлювати їх
автентичність;
принципово
викривати
будь-які
спотворення,
перекручування, замовчування і фальшування джерел. Протягом ІІ пол.
ХХ ст. одним із головних критеріїв історіографічних праць істориків в
УІ, їх концептуальних підходів було з’ясування, наскільки
добросовісно, сумлінно і повно дослідники використали джерела. Було
також започатковано утворення архіву УІТ, що теж виконував
джерелознавчу функцію2.
Серед найважливіших джерелознавчих публікацій УІ назвемо статті
Л.Биковського “Мемуаристика на сторінках “УІ” (УІ. – № 1-3. – 1974);
Л.Винара “Автобіографія М.Грушевського 1906 і 1926 як джерело до
вивчення його життя й творчости” (УІ. – № 1-3. – 1974), “Архівні
матеріали до Історії УІТ” (УІ. – № 1-4. – 1985) та “Історіографічні статті
Я.Пеленського і С.Горака” (УІ. – № 3-4. – 1965); О.Оглоблина
“Проблема державної влади на Україні за Хмельниччини й
Переяславська угода 1654 року (УІ. – 1-2;3-4. – 1965); його ж
“Українська церковна історіографія” (УІ. – № 4. – 1969) і “Завдання
української історіографії на еміграції” (УІ. – № 1. – 1963; № 4. – 1978).
Шляхом публікацій рецензій, численних бібліографічних оглядів,
архівних документів, листів, споминів журнал постійно знайомить
читачів з джерелами. Зокрема, з каталогом колекції документів
Київської археографічної комісії 1868-1890 рр., збірником “Грамоти
1
Калакура Я.С. Джерелознавство в дослідницькій діяльності УІТ // Український
історик. – 1995. – № 1-4. – С. 54.
2
Там само. – С. 55.
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ХІV ст.”, архівом В.Липинського, Літописом Самовидця тощо.
Регулярно публікуються документальні джерела, листи С.Єфремова,
І.Борщака, Д.Дорошенка, А.Яковліва. С.Барана й ін.
В інших виданнях Українського історичного товариства “Історичні
монографії”, “Історичні студії”, “Мемуари”, “Грушевськіана”,
“Українські вчені” також розглядаються історіографічні та
джерелознавчі питання.
Приклад пильної уваги до роботи з джерелами, перевірки їх
достовірності показує своїми працями Любомир Винар, відомий
історик, дійсний член УВАН і НТШ, професор Кентського державного
університету й УВУ в Мюнхені, один із організаторів наукового життя в
діаспорі. Основний смисл своєї наукової діяльності вчений бачив у
розбудові української історичної науки, допоміжних історичних
дисциплін, джерелознавства та історіографії, інших українознавчих
дисциплін.
Він наголошував на потребі інтеграції української історіографії у
світову й це стосувалося його основної концепції, що включала
український і неукраїнський сектори наукового життя, творення
наукових і академічних установ, планування наукових видань,
організацію наукових конференцій.
Хронологічно й тематично історичні досліди Л. Винара охоплюють
майже всі періоди української історії, починаючи від середніх віків до
ХХ ст. включно. Тематично він досліджує політичну історію,
історіографію, методологію історичного досліду, історію культури,
суспільну історію й допоміжні історичні науки. У 1996 р. він точно
визначив свою належність “до синтетичної школи української
історіографії,
що
є
продовженням
соціологічної
школи
М.Грушевського” і державницької школи української історіографії в
еміграції в 1950-1960 рр. Він досліджує наукову спадщину поодиноких
істориків, археологів, будівничих української культури і науки,
розвиток наукового життя й наукових установ та окремі історіографічні
течії.
У наукових працях, присвячених козаччині, історик у багатьох
випадках подає архівні документи. В журналі “Український історик” він
впровадив окремий відділ “З архівних матеріалів”. Це саме він зробив у
англомовному науковому журналі “Етнічний форум”, у якому
друкувалися архівні матеріали до історії етнічних спільнот в Америці.
Вчений друкує з відповідними коментарями листи І.Борщака (УІ, 1963),
Степана Барана (там же), Євгена Юнацького (1980), архівні матеріали
Ярослава Пастернака (1975), Олександра Оглоблина (1993). У додатках
до праці М.Грушевського “На порозі Нової України” (1992) Л.Винар
друкує важливі документи Центральної ради, зокрема її чотири
Універсали з цінним археографічним вступом і з репродукцією їх
оригіналів. У статті «Огляд історичної літератури про початки
української козаччини» показано, як свідоме перекручення джерел
призвело до антинаукових оцінок історії українського козацтва,
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заснування і діяльності Січі в працях О.Касименка та В.О.Голобуцького
(УІ. – 1965. – № 1-2; 3-4).
Наукові пошуки Л. Винара багатогранні. Тут і доба козаччини,
зокрема, дослідження діяльності Байди Вишневецького та ін. Проте є
один з найважливіших – грушевськознавство. В Україні його
справедливо вважають засновником цієї дисципліни, що вивчає життя,
діяльність і творчість М.Грушевського – найвидатнішого українського
історика й будівничого УНР. Заснувавши разом з О.Оглоблиним та
іншими вченими в 60 рр. ХХ ст. грушевськознавство як
міждисциплінарну комплексну галузь досліджень, Л.Винар написав
понад сто різноманітних публікацій про різні періоди життя
М.Грушевського, охопивши проблеми, пов’язані з науковою й
громадсько-політичною діяльністю цього вченого. Згадаємо його
монографічні праці: “Молодість М.Грушевського (1866-1884)”,
“М.Грушевський
і
Наукове
товариство
ім.
Т.Шевченка”,
“Найвидатніший історик М.Грушевський (1866-1934)”, “Силуети епох.
Історичні розвідки”, “Михайло Грушевський в українській і світовій
історії”, “Михайло Грушевський: історик і будівничий нації” та багато
інших досліджень.
Додамо тут, що на ниві грушевськознавства неабияке значення мали
розвідки Іллі Витановича про методологію та історіографію
М.Грушевського, Миколи Андрусяка про поєднання народницького і
державницького підходів в “Історії Руси” та інших працях. Омелян
Пріцак досліджував історіософські погляди видатного історика.
Поряд з грушевськознавством діаспорні історики збагачували
джерельну базу історії України, досліджуючи архіви та бібліотечні
колекції західних держав. Плідно працював у цьому напрямку Теодор
Мацьків – відомий український історик у США, дослідник КозацькоГетьманської держави в добу Б.Хмельницького та І.Мазепи, глибокий
знавець західноєвропейських джерел з української історії.
Його монографії присвячені вивченню цієї доби з ґрунтовним
аналізом німецьких, англійських, швейцарських, французьких,
австрійських джерел (“Мазепа в світлі сучасних йому німецьких
джерел”, «Князь Мазепа: Гетьман України в сучасних йому англійських
виданнях», “Англійські відомості про Мазепу”). У своїй узагальнюючій
монографії “Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах:
1687-1709” (1988) автор не обмежився аналізом та класифікацією
джерел і літератури, прагнучи до максимально об’єктивної оцінки
подій, ситуацій та вчинків гетьмана Мазепи, а й виправив помилкові
гіпотези і фальсифікації щодо його біографії й діяльності, зроблені
європейськими, передусім, російськими авторами і на основі залучених
архівних документів сформував новий погляд на гетьмана. І.Мазепа
постав як талановитий дипломат, полководець, патріот України,
поборник її незалежності та соборності. Укладання українськошведського договору оцінюється як логічне продовження стратегічного
плану Б.Хмельницького щодо пошуку надійних союзників для
унезалежнення України. Автор вміщує ряд витягів з документів у
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перекладі українською мовою, а також подає деякі документи мовою
оригіналу та фотокопії деяких джерел і ілюстрацій. Глибоке, всебічне
знання всього комплексу документів, що стосуються даної епохи, дало
йому змогу відповідним чином класифікувати їх, перевірити
автентичність, вказати на неточності. Історик у своїх дослідженнях не
обмежувався лише писемними джерелами, а й залучав до відтворення
об’єктивної історичної дійсності унікальні іконографічні джерела,
зокрема гравюру з портретом Гетьмана 1706 р. Отже, праці Т.Мацьківа з
доби Гетьманщини сер. ХVІ-ХVІІ ст. є цінним вагомим доробком в
українському джерелознавстві й історіографії. Відкриті ним джерела
стосовно постаті І.Мазепи мають величезне значення і дають об’єктивне
висвітлення подій того періоду.
Багато зробив для збагачення джерельної бази української історії
Тарас Гунчак, відомий джерелознавець і археограф, з 1983 р. редактор
журналу “Сучасність”. Важливе значення з джерелознавчих праць
історика мали дослідження “Студії про революцію 1917 р.” (1979),
“Джерела до новітньої історії України” (у 2 т.) (1980), “Українська
революція. Документи 1919-1921 рр.” (1984). Вперше були оприлюднені
унікальні документи С.Петлюри, ставки військового міністра УНР
1920 р. Джерела з історії українсько-російських та українськопольських відносин були опубліковані у збірнику “Україна і Польща в
документах 1918-1923 р.” Т.Гунчак разом з Р.Сольчаником упорядкував
тритомник “Українська суспільно-політична думка в ХХ ст.” (1983), до
якого увійшли замовчувані в УРСР документи українських політичних
партій, об’єднань і рухів, різних сил українського руху опору. Історик
брав
участь
у
створенні
багатотомного
фундаментального
археографічного видання “Літопис Української повстанської армії”, яке
нині перевидається в незалежній Україні.
До розширення джерел з історії України періоду Другої світової
війни долучився Володимир Косик – український історик у Франції,
професор УВУ та Паризького університету, редактор франкомовного
журналу “Європейський схід”. Його ґрунтовні дослідження “Україна в
Другій світовій війні”, “Україна і Німеччина у Другій світовій війні”
(1986) побудовані на унікальних джерелах, виявлених переважно в
архівах західних держав, насамперед Німеччини.
Українській історіографії та джерелознавству прислужилися своїми
працями представники інших галузей українознавства: мовознавства,
літературознавства, мистецтва, культури, філософії. Визначний
український мовознавець і літературознавець, славіст, культуролог
Юрій Шевельов у своїх працях (“Передісторія слов’янської мови.
Історична фонологія загальнослов’янської мови” (1964); “Праісторія
слов’янських мов”; “Нарис сучасної української літературної мови”
(1951); Мистецький Український Рух”; “Українська еміграційна
література в Європі. 1945-1949” тощо) розвинув поняттєві та
історіографічні основи українського мовознавства і літературознавства.
І. Кошелівець у своїх працях “Сучасна література в УРСР”, “Панорама
найновішої літератури в УРСР”, монографіях, споминах, мемуарах про
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багатьох українських письменників на основі достовірних джерел та
архівних матеріалів дає огляд історії української літератури в ХХ ст. та
ін.
Визначний український вчений-філософ, славіст, літературознавець
Дмитро Чижевський емігрував до Німеччини у 1921 р. Він автор
ґрунтовних історіографічних досліджень “Філософія на Україні (спроба
історіографії питання) ” (1926); “Нарис з історії філософії на Україні”
(1931); “Філософія Г.Сковороди” (1934). У Нью-Йорку в 1956 р. вийшла
друком його фундаментальна праця “Історія української літератури від
початків до доби реалізму”.
Найважливішою ділянкою досліджень українського історика права
Андрія Яковліва були українсько-московські договори часів
Б.Хмельницького, Виговського і пізніше. Вагомим внеском в українську
історіографію та джерелознавство є його праці “Договір гетьмана
Богдана Хмельницького з Москвою року 1654” (1927); “Статті Богдана
Хмельницького в редакції 1659 р.” (1928); “Московські проекти
договірних пунктів з гетьманом Іваном Виговським” (1933), “Договір
Б.Хмельницького” (1954) і особливо фундаментальна монографія
“Українсько-московські договори в ХVІІ-ХVІІІ віках” (1934), у яких
розглядаються історичні традиції українського державотворення.
Вчений розробляв питання юридичних відносин (договірної системи)
України і Росії в ХVІІ-ХVІІІ ст., впливу іноземного права на українське.
З 1949 у діаспорі видається Енциклопедія українознавства – одне з
найбільш українознавчих джерел правдивих відомостей про Україну та
її народ, де зібрано великий масив бібліографічних покажчиків та
рекомендаційних списків літератури. В такому обсязі фактично вперше
в одному виданні було подано системний реєстр з усіх основних галузей
україністики і в цьому його значення у формуванні джерельної та
історіографічної бази як основи розвитку науки.
Отже, українські вчені в еміграції на основі різноманітних джерел
досліджували актуальні проблеми української історії, джерелознавства,
історіографії, намагалися якомога об’єктивніше оцінювати події,
аргументувати наукові висновки.
Діяльність зарубіжних українознавчих центрів та науковців діаспори
зосереджувалася на пріоритетних дослідженнях тих проблем
української історіографії та джерелознавства, які або замовчувались,
або фальсифіковувались у радянській історіографії, забезпечувала
збереження і примноження національних традицій української
історіографії, модернізовувала їх у контексті розвитку новітньої
західної історіографії, закладала підґрунтя для наступних інтеграційних
процесів. Вчені української діаспори продовжуючи і збагачуючи
національні традиції української історіографії, внесли і вносять вагомий
внесок у розвиток українознавчої джерельної та історіографічної бази, у
пошук, виявлення і публікацію джерел з українознавства, в
обґрунтування їх об’єктивності, збереження їх автентичності.
В умовах незалежної України, росту національної свідомості
створюються якісно нові умови для збагачення історіографічної та
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джерельної бази українознавства, очищення її від фальшування та
спотворень, ідеологічних стереотипів. Вивчення основних етапів
розвитку українознавства, його джерельної, історіографічної бази
набуває теоретичного і практичного значення. З’явилася унікальна
можливість залучати документи із спецфондів архівів, розвитку
джерелознавчих досліджень. Вони ведуться в НДІ українознавства
МОНУ, в інших українознавчих центрах (Інституті української
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Інституті історії
України НАНУ, на факультетах українознавства у вищих навчальних
закладах тощо). Розширення джерелознавчих та історіографічних
досліджень сприяє поповненню джерельної бази українознавства,
введенню в науковий обіг нових джерел, зарубіжної архівної україніки,
їх комплексному використанню. Необхідна координація зусиль вчених
як з України, так і закордонних в опрацюванні фондів державних і
приватних архівів Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, США, Туреччини,
Великобританії, Франції, Швеції та інших країн, виявлення невідомих
джерел і їх публікація. Джерелознавчий та історіографічний доробок
вчених повинен більш системно, цілісно поширюватися через систему
середньої й вищої освіти, бути об’єктом спеціального вивчення в
профільних українознавчих закладах та факультетах. І хотілося б, щоб
він отримав державну підтримку в реалізації державного плану видання
“Українська книга”. Це вкрай необхідно науковцям, аспірантам,
вчителям, викладачам і студентам.
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