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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ТОТОЖНІСТЬ І ОТОТОЖНЕННЯ ЯК ЄДНІСТЬ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ
В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

С

учасний світ являє людству буття, яке постає єдністю законів, видимих не
стільки розумом, скільки душею. Наука, що керується точними даними і
перевіреними результатами, відкриває нове знання, прогресуючи зо своєю
суттю. У багатообразності й варіативності, обираючи єдиний, правильний, доступний міркам
сьогодення варіант, шлях. І дедалі більше звертаючи увагу, в міру розширення світогляду, на
можливі нановідкриття, які видаються з погляду обивателя фантастичними, акцентуючи на
потребі міждисциплінарних зв’язків й реалій відкриттів у сполученні користь-шкода.
Зазираючи вглиб Людини і пізнаючи Світ, як і відкриваючи нові світи, горизонти,
розкриваючи сутність Людини – усе наскрізно пов’язане. З особливим наголосом на власне
бутті й здоров’ї Людини, як тілесному, так духовному, вбачаючи у цьому запоруку
продовження.
Ці ж тенденції відчуває сучасна історична наука. Нові по істині можливості
відкриваються перед дослідником, котрий має свободу пошуку, різного роду документи і
методики, є сучасником новітньої доби. Інтернет і відкрите спілкування з колегами, як
українськими, так зарубіжними, дають нові можливості. А потреба суспільна на результати
історичних досліджень очевидна.
І ось тут є небезпека. Оскільки історична пам’ять в Україні і сформована, і формується.
Сформована на підсвідомому рівні усіх радощів і небезпек попереднього буття. І формується
на рівні споживача інформації. Часто, не добираючись до фахових досліджень, а тих, хто
“ближче” – оточення, журналістів, письменників, режисерів і т.д. Варто зауважити, що їхні
професійний хист і таланти безперечно заслуговують уваги і визнання. І об’єктивність
присутня в межах об’єктивного розуміння творця. Річ про тих, хто справді вважає, що
привідкриває своєю діяльність нові сторінки, висловлює нове бачення. Котре з боку історика
може бути не таким і новим. При цьому матеріали сучасних наукових досліджень є
доступними вузькому колу дослідників. Що зрештою природно. Й котрі в силу різних
обставин можуть не брати участь у популяризації знань серед широкого загалу. Тотожність
наукового знання ототожнюється із володінням історії громадянами.
До того ж, є національні історіографії, які по-різному розглядають ті чи інші питання
спільної земної історії. При цьому, як слушно зауважує академік НАНУ Валерій Смолій:
“Сьогодні очевидно, що кожна з національних варіацій європейського історієписання має
свою структуру віх і пластів минувшини, зрештою самобутню логіку сюжетів,
дослідницьких підходів і проблем” (Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 4.).
Час і кожна епоха приносять нові виклики, які людина, країна, континент, світ
намагаються вирішити і розв’язують через розуміння їх і можливості. Так, в Україні потік
історичних дисертаційних досліджень, вносячи свою вагому лепту в розвиток історичної
науки загалом, не завжди, м’яко кажучи, сприяє розвитку знання й поширенню його серед
людей. Водночас українська історіографія, за словами Валерія Смолія, “вирізняється
неповторною палітрою..., котра визначається багатьма обставинами та контекстами
представлення нашого минулого: соціокультурними розривами, включенням інших
етнокультурних елементів, належністю етнічних земель до різних цивілізаційних комплексів
та держав, геополітичним становищем, інтенсивністю й тривалістю модернізаційних хвиль
(індустріального, культурного, політичного оновлення та реформування), самобутнім
механізмом спадкоємності, себто побутуванням відмінних, інколи контраверсійних,
традицій, їх перехрещуванням, змаганням або взаємодоповненням”.
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Сьогодні звичними і затребуваними є зустрічі з істориками, центр розмови на яких
фокусується в рамках теми “Теорія-історія-суспільство: суспільна роль історії”. Так, на днях
(20.03.2013, Київ) українські та польські історики вели мову навколо книг Войцеха Вжосека
“Історія. – Культура. – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне
мислення” та Єжи Топольського “Як ми пишемо та розуміємо історію. Таємниці історичної
нарації”. Ще раніше питання новітньої польської візії дослідження історичного минулого
ґрунтовно розглядали професори Алла Киридон і Сергій Троян на сторінках “УЄС”
(Вип. 9’2012. – С. 240–247).
Зрештою, упродовж тривалого часу ведеться робота з підготовки багатотомної
синтетичної історії нашої країни в Інституті історії України НАНУ. Цьогоріч
“експериментальним майданчиком” для первісного опрацювання й обговорення висунутих
концептуальних пропозицій, публікації різноманітних розвідок з інформаційного та
методологічного супроводу академічного проекту стала рубрика в Українському
історичному журналі “Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація”.
У ній уже виступив з висвітленням формування й становлення українського ґранд-наративу в
контексті епістемологічних взірців та аксіологічних настанов різних культурних епох
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ,
відділ української історіографії Олексій Ясь (Вип. 5’2012. – С. 6–38). А доктор історичних
наук, завідувач відділу новітньої історії і політики Інституту історії України НАНУ Георгій
Касьянов та член-кореспондент НАНУ, доктор історичних наук, завідуючий сектором
досліджень з історії Київської Русі Інституту історії України НАНУ Олексій Толочко
започаткували дискусію щодо перспектив написання синтезу історії України поза канонами
мастер-наративу (“master narrative”) (Вип. 6’2012. – С. 4–24).
Паралельно ведеться робота над іншими важливими проектами. Зокрема, “Україна
найдавнішого часу – XХІ століття: цивілізаційний контекст пізнання” (Київ–Чернівці–
Тернопіль). Опубліковано першу книгу, в якій з’ясовуються сутність та особливості
цивілізаційного пізнання давньої, середньовічної і ранньомодерної України, утвердження її
соціокультурної ідентичності, до слова, представлено на сторінках “УЄС” (Вип. 10’2012. –
С. 460–466).
Посприяти формуванню історичного простору в історичному часі покликаний
започаткований Міжнародний науково-дослідницький проект “Україна–Європа–Світ:
історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку” (Вип. 5’2011. – С. 330–331) та черговий
випуск “УЄС”. Увазі пропонуються наукові результати оригінальних досліджень як
українських, так зарубіжних науковців, що торкаються проблем історії України та
зарубіжних країн, світової політики і міжнародних відносин, місця і ролі нашої держави у
світі, методології й джерелознавства, історичної біографістики, а також історії культури,
освіти і науки, рецензії та огляди найновішої літератури, що відкривають Україну світу та
світ Україні.
Тотожність і ототожнення – обдумуйте, будьте з нами на шляху Пошуку, знаходьте!
Леся Алексієвець
головний редактор,
доктор історичних наук,
професор
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СТУДІЇ
УДК 94(477)

Олександр Удод, Михайло Юрій
УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ
У статті йде мова про вплив модернізаційних чинників у ХІХ столітті на формування української нації. Розглядається проблема “Іншого”, як необхідна умова націотворчих
процесів.
Ключові слова: модернізація, етнос, нація, ідентичність, спільнота.

К

онцепція нації як уявної спільноти, запропонована Бенедиктом Андерсоном,
отримала значне визнання і приймається сьогодні широким спектром
дослідників націоналізму. Один із важливих наслідків цієї концепції полягає в
тому, що між моментом, коли нація “уявна”, тобто коли її образ, який ми умовно будемо
називати ідеологічною або ідеальною Вітчизною, виникає у представників еліти, і моментом,
коли відповідна цьому національна ідентичність утверджується серед більшості членів цієї
уявної спільноти й отримує політичне оформлення, лежить значний відрізок часу.
Щоправда, донедавна було прийнятним вбачати в націоналізмі винятково трибалізм (як
про це писав К. Поппер), архаїзм, стихійність, пережитки племінних інстинктів. До певної
міри цьому погляду сприяли самі діячі національних рухів, які намагалися відрахувати
історію своїх націй з найдавніших часів. Ідеологи націотворення вважали, що чим
найдавніша нація, тим краще, тому кожна “нація, що поважає себе”, намагалася
якнайшвидше завестися історією, яка тягнулася у глибину віків (румуни сприймали себе як
спадкоємці даків, поляки асоціювали себе з сарматами, ми, українці, перейнявши у поляків
цю легенду, також вели свій початок від сарматів, що зафіксовано в “Історії Русів”, хоча
вказувалось і на пряме походження від трипільців). Необхідною складовою ідеології
націотворення була теза про “природність націй”, що зображалися майже вічними
компонентами Божого помислу і в будь-якому випадку сприймалися як необхідний продукт
довгого, вимірюваного багатьма століттями історичного розвитку, в процесі якого
формувалися відмінні особливості національного характеру. В підсумку навіть противники
націоналізму повірили цій “давнині” і “природності” націй, але тільки зробили з неї
висновки про ворожість прогресу і цивілізації характеру національного початку.
Тільки в останні десятиліття ХХ століття зусиллями Е. Хабсбаума, Е. Геллнера,
Б. Андерсона та інших дослідників націоналізму, що розробляли так звану
“конструктивістську парадигму”, стало зрозуміло, що нації з’явилися (були “винайдені”)
зовсім нещодавно, на початку ХХ ст. Згідно з відомою тезою Е. Геллнера, не “нації
породжують націоналізм, а націоналізм нації”. Некоректно стверджувати, ніби нації
“складалися”, “визрівали” впродовж століть і “прокинулися” лише в ХІХ столітті, це суттєво
викривляє історичну перспективу. Ні, нації – продукт епохи Модерну, що прийшов на зміну
релігійним, локальним, племінним ідентичностям попередніх епох. Нація починається зовсім
не з народної ірраціональної стихії, а з групи інтелектуалів, що видумують концепцію нації і
поширюють її через систему освіти, через газети і популярну літературу. Процес формування
націй зовсім не був стихійним і випадковим, він потребував свідомих організаційних зусиль і
був досить затратним. Неграмотного селянина, що прийшов у місто з глухого села і
розмовляв на одному з місцевих діалектів, необхідно було навчити єдиній національній мові,
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при цьому переконавши його, що він належить до тієї самої нації, що й вихідці з інших
регіонів країни.
Зрозуміло, одним з головних аргументів у процесі національного будівництва була саме
“природність нації” і її багатостолітня історія. Цей аргумент виявився настільки сильним, що
не тільки неграмотні селяни, але й багато інтелектуалів не змогли тут розгледіти модерний
конструктивізм і продовжували бачити в нації певний артефакт стихійних племінних
інстинктів [32].
Водночас те, що нації сконструйовані, всупереч думці багатьох, зовсім не означає, що
їх взагалі “не існує”. Навпаки, нації існують саме тому, що вони були видумані. І багатьом
досить “природним реальностям” залишається тільки мріяти про ту ефективність, з якою
функціонують сконструйовані нації, починаючи з ХІХ століття і до сьогодення.
“Геллнер настільки стурбований тим, щоби показати, що націоналізм прикривається
маскою фальшивих претензій, що прирівнює “конструювання” до “фабрикації” і
“несправжності”, а не до “уявлення” і “творіння”. Спільноти варто розрізняти не за їх
несправжністю/справжністю, а за тим стилем, в якому вони уявляються” [2, с. 31].
Як не дивно, але саме конструктивістська концепція нації набуває завершеності.
Руйнується старе протиріччя між вільним вибором індивіда і колективною спільнотою, що
мимоволі склалася (постулат націоналізму), до якої він повинен належати. Нація
конструюється не історією, природою і безособовими силами, вона конструюється
конкретними (найчастіше високоосвіченими) індивідуумами за допомогою досить
раціональних методик і практик. Нація – підсумок індивідуальної творчості, якою буде нація
(які їй припишуть відмінні риси, який політичний устрій вважатимуть таким, що найбільш
відповідає їй) визначають конкретні люди, роблячи цілком усвідомлений вибір.
Зрозуміло, що цей вибір може бути невдалим і навіть злочинним, що траплялося в
історії ХХ ст., але такі вже ризики, які несе з собою людська історія [32].
Звичайно, окремий індивід не може своїм рішенням визначити, якою буде вся нація в
цілому. Індивід народжується у певній нації і має зважати на національну ідентичність, яка
існувала до нього і не ним створена. Водночас характер нації свідчить про те, що нації
існують для людей, а не люди – для нації. В межах націй індивідууми покликані: вирішувати
власні соціальні та політичні завдання, і тому саме від їхнього усвідомленого вибору й
залежить, якою буде та нація, до якої вони себе зараховують.
З іншого боку, не варто сприймати нації винятково в інструментальному ключі й
вважати їх вторинним додатком щодо первинної реальності конкретних індивідів. Саме на
подібному припущенні винятково інструментального характеру націй, що існують ніби
тільки для того, щоб обслуговувати індивідуальні запити, будується більша частини критики
на адресу націоналізму. Власне, нації намагаються співставити з іншими спільнотами –
більш локальними (на зразок міської чи сільської общини) або більш універсальними
(наприклад, церкви). Поряд з нацією важливими для індивідуальної ідентичності
виявляються інші типи спільнот. Досить часто в площині ненаціональних (релігійних,
регіональних) спільнот лежать й індивідуальні інтереси. Тоді чому саме нація має перевагу
порівняно з усім іншим? “Націоналісти повинні надати критерій, завдяки якому цінність
національної спільноти можна було б зрівняти з іншими типами спільнот” [5, с. 111–127].
Критики запитують: чому б тоді сімейним групам і релігійним об’єднанням, що відіграють у
житті конкретних індивідів не меншу роль, ніж відіграє їх приналежність до тієї чи іншої
нації, не надати право політичного самовизначення, якщо його вимагають для націй? Подібні
заперечення, що протиставляють інструментальну і сконструйовану націю множинності
інтересів “реального” індивіда, засновані на життєвості до цих пір метафізичності мислення.
Новоєвропейській людині ще важко мислити історичними категоріями, розпізнаючи за
кожною без винятку сутністю її “археологію” (в розумінні М. Фуко), її історичну
обумовленість. Ми свідомо визнаємо, що дещо винайдено, сконструйовано, виникло в певну
історичну епоху, але при цьому не можемо уникнути спокуси поряд з цим винаходом
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поставити певну метафізичну реальність саму по собі, яка не має історії і до якої необхідно
зводити все історично сконструйоване [32].
Винахід нації і винахід індивідуума відбулися в рамках єдиного проекту Модерну. І
саме тому самовизначення індивідуума можна поставити в один ряд саме з самовизначенням
нації, але не з самовизначенням релігійної общини, наприклад, яка зовсім не з Модерну веде
свій відлік. Індивідууми з’явилися разом з націями. Індивідуума створила індустріалізація,
вириваючи людей зі структурою традиційного аграрного соціуму, в якому суб’єктністю
володіла сім’я, церковна община, село, але аж ніяк не окрема людина. Нова, національна
ідентичність була покликана зв’язати розрізнених індивідів в нове ціле, об’єднане вже не
стільки структурою, скільки через загальну ідеологію і культуру. Нація, що формувалася,
поповнювалася індивідуумам, що виникали, і водночас стимулювала їх появу, прискорюючи
процес руйнації традиційних суспільств через культурну уніфікацію. “Повсюдний наступ
сучасності залежав від руйнації множинності слабко пов’язаних локальних структур і їх
заміщення
культурою,
заснованої
на
мобільності,
анонімності,
освіченості,
індивідуалізованості. Це стало умовою, що зробило націоналізм визначаючим і
всепроникаючим” [9, с. 86].
Паралелізм нації і індивідуума був загальноприйнятий. Нації сприймалися як збирачі
індивідів, які володіють характерними особливостями і законними інтересами. Вимоги
свободи самовизначення нації і вимоги свободи самовизначення індивіда в літературі ХІХ ст.
висувалися як єдине ціле. Одне було немислиме без іншого. “Права особистості могли
підкріплюватися аналогічним концептом національних прав, які вимагали нації як
“колективні індивідууми” [12, с. 62–90].
Водночас, розглядаючи процес формування націй на підставі модернізаційних процесів,
не можна заперечувати етнокультурний підхід, при якому, як відомо, нація визначається
через об’єктивні характеристики, що виражають етнокультурну ідентичність, такі як
історична територія, загальні міфи й історична пам’ять, масова, публічна культура.
На певному етапі і конструктивістський, і етнокультурний підходи перетинаються. Так,
згідно з етнокультурним концептом, нація має особливий аутентичний статус і націоналізм
тут означає пробудження нації і її членів до їх справжнього колективного “Я”, так що нація і
її індивіди чинять так, як їм підказує внутрішній голос цієї спільноти.
Представники етнокультуризму розглядають процес національного пробудження як
виділення національних інтересів, які снували до і поза націоналізмом, а роль
націоналістичних сил у даному контексті полягає в пробудженні нації і її членів до
усвідомлення їх справжньої колективної самості, заснованої на історичному минулому.
Стосовно досліджень в українській історичній літературі проблем становлення
української нації, то першочергово треба зазначити загальнотеоретичну працю Г. Касьянова
“Теорії нації та націоналізму” [15].
У книзі розглядаються традиційні й сучасні теорії нації та націоналізму. Висвітлюються
такі проблеми, як ґенеза націй і націоналізму; культурні, соціальні, політичні й ідеологічні
передумови виникнення націй і появи націоналізму як ідейної течії. Останній розглядається
як глобальний суспільно-політичний, культурний та ідеологічний феномен. Особлива увага
приділяється західним науковим теоріям націоналізму, майже невідомим українському
читачеві. Йдеться також про внесок української політології в розробку проблем нації та
націоналізму. Узагальнюються найсучасніші теоретичні розробки з даної проблематики.
Аналізом формування української нації в руслі етногенетичних концепцій займалися
А. Пономарьов [27], Я. Дашкевич [11, с. 8–15], Я. Ісаєвич [14, с. 16–22], звичайно, І. ЛисякРудницький [19].
Модерністську версію націогенези українського народу запропонував американський
учений. Р. Шпорлюк [33, с. 89–92]. Він вважає, що в основу аналітичної схеми, необхідної
для розгляду процесу творення “модерної української нації” можна покласти, по-перше, ідею
Б. Андерсона про “уявні спільноти”, а по-друге, думку Л. Грінфелд про те, що творення чи
формування майже всіх сучасних націй відбувалося в умовах протистояння з іншими
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націями. Процес становлення української нації розглядається Р. Шпорлюком у контексті
світової історії: поширення націоналізму, нерівномірний розвиток різних країн, виникнення
конкуренції між “передовими” і “відсталими” націями.
Але першим академічним дослідженням, в якому висвітлюється становлення
української нації була праця В. Смолія та О. Гуржія [30]. Її автори наголошували, що в їхній
праці використано традиційний понятійний апарат, прийнятий більшістю вчених країни.
Вони виходили з того, що народність є продуктом феодального способу виробництва і її
характеризують такі ознаки, як спільність мови, території, господарства й культури, а також
наявність певних рис характеру господарських зв’язків, етнічна самосвідомість. У процесі
переходу від феодалізму до капіталістичного ладу ці ознаки кристалізуються і стають
визначенішими, наповнюються ширшим якісним змістом, тобто народність переростає у
вищу етносоціальну спільність, якою є нація [16].
У даному контексті не можна не вказати на дослідження львівського історика
Я. Грицака [10], який зробив першу спробу “реформулювати” новітню “модерну” історію
України в руслі західних концепцій націогенези. Він вважає, що можна говорити про
існування двох різних типів націй – “домодерних” і “модерних”. Відповідно, коли йдеться
про нормування “модерної” української нації, варто аналізувати процеси, що розгорталися в
ХІХ – ХХ ст., коли ж ідеться про “домодерну” чи “ранньомодерну” націю – мова має йти про
XVI – XVIIст.
Звичайно, тут вказані тільки найбільш відомі дослідження з проблем націотворення
української нації. Водночас не можна обійти російських досліджень з даної проблеми. Перш
за все – це праці О. Міллера [21] й О. Неменського [26, с. 17–25], де названі автори
намагаються подивитися на дане питання з боку, але цей бік, відповідно, російський, і при
намаганнях бути неупередженими щодо прагнень українського народу бути незалежним не
тільки у соціально-політичному аспекті, а й у національному, їм ця неупередженість не
вдається.
Розглядаючи процес становлення української нації, необхідно акцентувати увагу на
тому, що ми є самодостатнім народом, який стояв на біля витоків Київської держави, що
входила у цивілізаційну сім’ю інших європейських народів. Будь-які спроби заперечити або
піддати сумніву цю аксіому приречені на провал. Але не всі з цим хочуть погодитись.
Особливо це стосується, як не дивно, не тільки російських науковців, але й представників
всього російського суспільства, починаючи від пересічного громадянина і закінчуючи
президентом держави. Без сумніву, тема України пронизана потужними емоційними
потоками і не залишає байдужими. В українських справах, як у футболі, розбираються всі.
Значна частина російського суспільства має з цього приводу свою думку. У повній
відповідності з законами функціонування масової свідомості думки ці психологічно
комфортні. Вони представляють українську реальність таким чином, що картинка, яка
склалася, підвищує російську самооцінку. Так складається стійка інерція представлення у
сприйнятті української теми.
Ставлення до України насичене далеко не випадково. З моменту розпаду СРСР у
російській свідомості живе травма, пов’язана з Україною. Травма ця періодично
загострюється і чітко дає про себе знати, але проявляється і в спокійні часи, оскільки не
викорінена і не знаходить практичного вирішення. Іншими словами, проблема незалежної
України зачіпає складний прошарок невитравлених комплексів, міфів, ілюзій, емоційних
посилань й ірраціональних очікувань.
У найзагальнішому розумінні йдеться про специфічну травму, яка переживається
імперською свідомістю внаслідок розпаду імперії. При всій казенній риториці про
непорушну дружбу радянських народів масова етнічна російська людина усвідомлювала, що
у Радянському Союзі жили “свої” і “чужі”. І перше, і друге було до певної міри умовним.
Узбеки та азербайджанці не були зовсім чужими. Тією мірою, якою вони усвідомлювали
себе радянськими людьми, приймали радянську культуру, асимілювалися, розмовляли
російською – вони були “наші”. Але це були наші, можна сказати, другого порядку. Разом з
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ними були й інші “наші” – українці та білоруси. Антропологічна близькість, життя поряд
впродовж століть, взаємопроникність культур, близькість мови, стійка русифікація у другому
поколінні українців і білорусів, що жили в російському середовищі, робили їх “нашими”
першого порядку.
Але як виявилося, це було не абсолютно. Українець і білорус успішно асимілювалися в
російському середовищі, і це було добре. Але в своєму середовищі вони зберігали
національну особливість, і це було погано. І навіть не те, що погано, але якось дивно і
безглуздо. Можна зберегти борщ і вареники, але для чого розмовляти смішною і безглуздою
українською/білоруською мовою, спотворюючи нормальну російську мову, росіянин, як
свідомий або стихійний носій імперської ідеї, просто не розумів. Відповідно, ця обставина
фіксувалася і в російській свідомості з’являлася тривога, тривога, що вона стикається з
чимось (або кимось) іншим.
Після розпаду СРСР ситуація в деяких аспектах тільки загострилася. Прийняти крах
радянської імперії як історично закономірну подію більшість традиційно орієнтованих
росіян поки не в змозі. Тим більше, що з найвищих російських трибун звучать слова про те,
що розвал СРСР – найбільша геополітична катастрофа минулого століття.
Винуваті українці і білоруси. Перш за все українці. Білоруси хоча б на рівні декларацій
говорять про союз з Росією, а Україна балансує між Сходом і Заходом, реалізуючи
стратегічний курс на незалежність. У цьому є певна абсурдність і несправедливість. Адже
українці “наші”, це майже “ми”. Але з поведінки українців очевидно, що вони так не
вважають. Відмовившись від статусу “наших”, українці зрадили спільну справу. Це як втеча,
можливо, не дуже коханої, але звичайної дружини, або дорослої вже дитини, що пішла у
самостійне життя, проти волі авторитарних батьків. Якщо є “незалежна Україна”, то немає і
не може бути повноцінної імперії. Якщо є українська нація, то немає імперського
російського народу, що включав у себе велико-мало-і білорусів. Українці, з погляду
пересічних росіян, зраджують великий принцип інакості Росії щодо Європи, велику справу
протистояння, страху і ненависті до Заходу, заповідану ще Олександром Невським. Іншими
словами, стійке існування України як справжньо незалежної держави створює гостру
проблему як для традиційно орієнтованої російської свідомості, так і для владних й наукових
кіл Росії.
Як відомо, росіяни й українці формувалися в рамках державних утворень, що
представляли якісно відмінні політичні і цивілізаційні спільноти. Золота Орда – периферійне
породження Монгольської імперії – мала стосунок до китайської і середньоазійської
культурної традиції. Велике князівство Литовське і Річ Посполита були периферією
західноєвропейської культурної традиції. Внаслідок етнокультурного синтезу росіяни й
українці всмоктали культурні установки, що суттєво відрізнялися і які відбилися в
ментальності та почали успадковуватися народами Росії і України.
На рубежі епох, які розділяли Середньовіччя і Новий час, росіяни й українці, які
мислили досить релігійно, жили в різних державах (і ця обставина закривала від них суттєві
відмінності в культурних і політичних сферах) і центрувались на спільному – вірі. Новий час
приніс з собою політичне об’єднання росіян і українців в складі Росії. Тут і виникає
складний, а досить часто і трагічний досвід сумісного життя, який дозволив двом сторонам
усвідомити не тільки спільність, але й різницю між ними. В традиційному імперському
суспільстві існує один універсальний рецепт зняття відмінностей – асиміляція. Українці –
чисельно могутній, енергійний народ, соціально рівний російському. Асиміляція йшла
повним ходом, однак з середини ХІХ ст. розгортається процес становлення української нації.
Цей процес заданий логікою розпаду традиційних суспільств і фіксує занепад традиційних
поліетнічних імперій. Ті самі процеси переживали чехи, словаки, фіни або хорвати. З іншого
боку, формування нації можна розглядати як відповідь українського народу на історичний
виклик, заданий асиміляцією. За таких умов етнос або доростає до нації, або щезає. Українці
як ціле не знайшли в собі готовності до переходу в історичне небуття, і ця колізія проходить
через усю історію нашого народу [35, с. 21–25].
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Продовжуючи розмову в даному руслі, ми хотіли б зіслатися на російського історика
О. Міллера, відомого дослідника у сфері національних проблем, зокрема українських. “До
цих пір, – пише він, – існувало два способи розповідати історію російсько-українських
відносин в ХІХ ст. В одному випадку – це історія про те, як у своєму прагненні до
самовизначення нація, подібно до трави, що пробивається крізь асфальт, обов’язково долає
всі перешкоди, створювані антиукраїнською політикою імперії. В іншому випадку йдеться
про те, як завдяки вкрай невигідному збігу обставин, польська й австрійська інтрига,
використовуючи як свідоме і несвідоме знаряддя нечисельну і чужу народним інтересам
групу українських націоналістів, розкололи єдине тіло великої російської нації, відтворене
після об’єднання в складі Російської імперії основної частини земель колишньої Київської
Русі. Не можна сказати, що прибічники цих підходів щодо теми діляться чітко за
національною ознакою, але зрозуміло, що перший характерний для української історіографії,
а другий був особливо популярний в російській дореволюційній націоналістичній літературі”
[22].
Але виникає запитання. Чому власне підхід щодо використання українських
націоналістів польською і австрійською стороною проти Російської імперії був характерним
тільки в ХІХ ст. серед російських націоналістів? Чи змінилося що-небудь у цьому підході з
боку російських дослідників і самого О. Міллера в ХІХ ст.? Дозволимо собі ще одну цитату
названого автора. “Уявімо собі, що не сталося би поділів Речі Посполитої, – пише О. Міллер.
– Це досить правомірне припущення. Тоді ми були б свідками принципово іншого шляху
формування національної ідентичності на лівому березі Дніпра і на правому. Вірогідно, ті,
хто жив на лівому березі, стали б частиною російської нації, а в Речі Посполитій
сформувалася б якась інша східнослов’янська нація, можливо, спільна для предків тих, кого
ми називаємо сьогодні українцями і білорусами” [23, с. 69].
По-перше, хочеться нагадати автору цих рядків, що в історії немає умовного способу,
по-друге, Російська імперія не могла не поділити Річ Посполиту разом з Австро-Угорщиною
і Пруссією, тому що сам принцип існування імперії – це загарбання чужих земель, а тим
більше одвічно агресивної – Російської і, по-третє, О. Міллер в опосередкованій формі
підтримує ідею своїх попередників з ХІХ ст. про те, що справді, якщо відбувся поділ Речі
Посполитої, австрійська і польська сторони “використали групу українських націоналістів…
для розколу єдиного тіла великої російської нації”.
Найбільше, що турбувало і турбує російську сторону – це те, що не відбулося асиміляції
українського народу, тоді б і не виникало питання України й українців. Тут необхідно
сказати, що в традиційному суспільстві негативне ставлення до представника іншого народу
– нормальний інструмент асиміляції. Воно не обов’язково має носити крайні форми, але
присутнє постійно, підштовхуючи мігранта до прийняття культури середовища проживання.
Тиск на “іншого” – втілення інтегративної інтенції традиційної культури. Так було
скрізь і завжди. В імперії ж ці процеси гублять симетрію. Асиміляція в народ –
імперобудівник стає санкцією держави і стверджується у свідомості цього народу як
природний і єдино можливий сценарій. Процес асиміляції в народ – імперобудівник
проходить через усю імперію традиційних імперій. Уповільнення або злом такого процесу –
свідчення близького кінця імперії.
З усього цього росіянин, який традиційно мислить (і не тільки традиційно мислить),
виходив з того, що з часом всі зросійщуться. Українська ідентичність сприймалася як
пережиток. Як щось, чому рано чи пізно приречено відійти. Відімре ж церква до настання
перемоги комунізму. В ідеологічних документах прямо про це ніде не зазначалося. Влада
обходилась формулою “розквіту і зближення соціалістичних націй”. Але реальна
національна політика радянської держави знаходилася в руслі традиційної імперської логіки,
що знаходило повне розуміння серед російського населення метрополії.
Усе було абсолютно закономірно й очікувано. Починаючи з епохи Івана Грозного,
Московське царство існувало як імперія. Спочатку імперська ідея надихала еліту Московії,
яка створювала “державу”. Далі, впродовж чотирьох століть все російське суспільство
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створювало імперію, проживало в ній, отримувало блага і несло тягар імперського існування.
Імперська свідомість увійшла у плоть суспільства, просякла собою всі рівні культури,
відбилася в масовій психології.
Як уже зазначалося, імперія – це особливий спосіб політичної інтеграції величезних
просторів, що відповідає певній стадії історичного розвитку. Але ця констатація – сухе
аналітичне судження. Для людей традиційних поглядів, що формувалися в рамках
імперського буття, імперія – цілий космос, спосіб життя, система світобачення і
світовідчуття. Саме цей космос ним обмежений, іншого вони не знають і не приймають.
Традиційна людина схильна сприймати стійке як вічне і незмінне. Тим більше, що про
вічність і непорушність СРСР їй говорила державна ідеологія. З цих позицій розпад імперії –
випадковість, протиприродний збіг обставин, результат змови ворожих сил, що знайшли собі
підмогу всередині “нашого” суспільства. І цією “підмогою” зазвичай були українці. А ось
якби вони були асимільовані…
А тепер з приводу асиміляції. В даному випадку є нагода провести паралель з подіями,
які відбувалися в Австро-Угорщині навколо єврейського питання і в Російській імперії
навколо українського.
Після кінця епохи Просвітництва, відзначеної “Едиктом терпимості щодо віденських
євреїв” від 2 січня 1782 р., правове становище євреїв невпинно погіршувалося включно до
1848 року. Їх, тим не менш, продовжували “терпіти” – “терпіли” ініціативи і підприємницьку
діяльність тих євреїв, які робили монархії корисні послуги. Але ситуація в цілому не
покращувалася і в єврейському середовищі почала переважати в інтересах виживання, ідея
асиміляції, яка трактувалась, в першу чергу, як перехід в католицизм або протестантизм [29,
с. 363–364].
Ситуація дещо змінилася після подій 1848 року, а особливо з настанням так званого
періоду австрійського лібералізму – з 1859 до кінця 1870-х років. Австрійська ліберальна
традиція завжди поєднувалася з політикою онімечення і централізму, вона спиралася на
природний союз, що склався, між асимільованими євреями, які вважалися “державним
народом” і австро-німцями. В 1877 р. лідер найбагатших віденських євреїв Г. Еллінек заявив:
“Євреї особливо близькі до німецької нації, вони – прибічники Австрії, що базується на
сильній централізованій владі” [29, с. 369]. Зрозуміло, чому Франц Йосип докладав таких
зусиль, щоб стримати поширення антисемітизму у своїй імперії.
Хоча в Конституції 21 грудня 1867 р. в параграфі 19 зазначалося: “Всі народи нашої
держави рівноправні, і кожен народ володіє невід’ємним правом на збереження своєї нації і
мови”, – на євреїв цей закон не поширювався, оскільки в Австро-Угорщині вони
самостійною нацією не визнавалися. В законі взагалі не згадувалися “євреї”, а тільки
“іудейське віросповідання”, й ідиш не мав статусу національної мови [29, с. 369]. Лише в
кінці ХІХ ст. було визнано, що євреї утворюють народ: сьомий том офіційної енциклопедії
“Народи Австро-Угорщини”, що вийшов 1883 року, був цілком присвячений євреям. Однак
питання про те, чи мають право євреї Австро-Угорської імперії вважати себе нацією поряд з
іншими, залишалося предметом гарячих суперечок протягом 1880-х років.
У читача може виникнути запитання, а до чого тут євреї? І справді. Але, як бачимо,
незважаючи на те, що заради виживання вони змушені були погоджуватися на асиміляцію,
незважаючи на те, що при цьому займали досить значне місце як у соціально-економічній
сфері, так і культурній Австро-Угорської імперії, їм було відмовлено у статусі нації і власної
мови. Чи не бачимо ми щось подібне, тільки в більшому і гіршому масштабі в становищі
українців у Російській імперії?
Хоча на перший погляд може видаватися зовсім інша картина. “Українцям, які офіційно
вважалися росіянами, в принципі була відкрита будь-яка кар’єра – за умови, що вони
володіли російською мовою. Не було перешкод і в дітей від змішаних шлюбів росіян і
українців. Українці виділялися і не принижувалися і за конфесійними ознаками”, – пише
Андреас Каппелер [1, с. 134–135]. Щоправда, з приводу останнього, він забув додати одну
річ – якщо українці сповідували православ’я.
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Варто зазначити, що культурна та історична специфіка України, так само, як і
особливий патріотизм українців були до певної міри прийнятні в очах прибічників концепції
великої російської нації доти, доки не вступали з цією концепцією в протиріччя. Більше того,
в першій половині ХІХ ст. українська специфіка викликала живий інтерес у Петербурзі та
Москві як більш яскравий, романтичний варіант російськості [13, с. 173–190].
Літературні твори на “малоросійському діалекті”, що відображають специфіку
місцевого життя, викликали цікавість у Петербурзі й Москві як частину російської
літератури, але спроба трактувати цей “діалект” як окрему від російської, самостійну
українську мову була для прибічників концепції великої російської нації неприйнятною.
Український націоналізм заперечував малоросійську ідентичність, яка могла мирно
співіснувати з загальноросійською, і створював свій образ ідеальної Вітчизни, провокуючи
конфлікт і з польським, і з російським. Українська ідея “забирала” у російської не просто
частину національної території, але “Київ – мати міст російських”, місце православної віри і
державності, а також позбавляла ідеологічної підстави в конфлікті з польським рухом.
Виклик з боку інших націоналізмів сприймався імперським урядом і російською
суспільною думкою як виклик “ззовні”, тоді як загроза українського націоналізму для
прибічників загальноросійської нації була диверсією зсередини “національного” тіла.
Включно до царювання Олександра ІІІ, відомого як завчасно приреченого на провал
спробою проведення русифікаторської асиміляторської політики в масштабі всієї імперії,
русифікація на окраїнах носила обмежений характер. Це могло бути, якщо скористатися
терміном Е. Тадена, адміністративна русифікація в дусі політики Йосипа ІІ в АвстроУгорській імперії, спрямована на забезпечення більш сприятливих умов функціонування
централізованого урядового апарату. В певних умовах русифікація могла носити характер
репресивної міри, своєрідного покарання за нелояльність, як це було в Царстві Польському
після повстань 1830–1831 і 1863–1864 рр. Але в обох випадках завдання тотальної мовної
асиміляції місцевого населення не ставилося. Внаслідок репресії проти польської культури в
Царстві Польському, тобто на території з переважанням етнічно-польського населення,
могли бути предметом торгу, на відміну від таких самих і більш жорстких заходів у
Південно-Західному і частині Західного краю, тобто на “одвічно руських землях”, тому що
тут вони були засобом зросійщення, яке трактувалося як відновлення справжнього характеру
цих земель, викривленого полонізацією [22]. Як відбувалися ці репресії щодо українського
народу, ми покажемо на “мовному” прикладі. Вже напередодні 1862–1863 рр. у царської
бюрократії кінцево утвердився погляд, згідно з яким навчання грамотності усього населення
західних окраїн мало відбуватися на “загальноросійській” літературній мові. Українська
мова повинна була залишитися на становищі діалектів, як мова для “домашнього вжитку”.
Спроби поляків використати латиницю для української однозначно сприймалися як
прагнення перетягти українців на свій бік, а в тих, хто уже мислив націоналістичними
категоріями, вбачали бажання “розколоти” загальноросійську націю, що формувалася. Без
сумніву, у політиці щодо української мови поєднувалося прагнення нейтралізувати спроби
поляків, і з допомогою алфавіту також, провести на цьому просторі цивілізаційний кордон по
кордоні Речі Посполитої 1772 року й асиміляторський план об’єднання всіх східних слов’ян
імперії в межах “загальноросійської нації” [20, с. 90].
Після повстання 1863 року і прийняття Валуєвського циркуляру і Емських інструкцій
1876 року, що різко обмежили дозволену сферу застосування української мови, влада
продовжила спроби регулювання українського мовного простору. Вона прагнула регулювати
питання орфографії там, де українська була дозволена, і цензура інструктувала видавців, що
за зразок правопису мала бути прийнята етимологічна орфографія “Зібрання творів на
малоросійському діалекті” І. П. Котляревського [28], переслідуючи мету не дати збільшити
дистанцію між російською і українською нормами. В Емських інструкціях спеціально
заборонялася так звана кулішівка, тобто фонетична орфографія, розроблена П. Кулішем. З
точки зору влади, вона становила не що інше, як збільшення розриву між
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“загальноросійською мовою” і “малоросійським діалектом” з допомогою формальних
графічних засобів.
Ставлення влади імперії і великоросів до українців передбачало інтеграцію, засновану
на принципі рівності індивідів з одночасною відмовою в інституалізації цієї групи як
національної меншини, тоді як стосовно неслов’ян, а також західних слов’ян (поляків)
принцип індивідуальної рівності заперечувався, але їх статус національної меншості не
ставився під питання.
У той самий час, коли українець не приймав загальноросійську ідентичність, він, на
відміну від представників інших етнічних груп, ставав в очах прибічників концепції великої
російської нації відступником. У межах цієї концепції правильною була формула “одним
українцем більше – отже, одним росіянином менше”. “Обурливий і безглуздий софізм, ніби
можливі дві російські народності (натяк на відому статтю М. Костомарова “Дві російські
народності”, де він говорив про малоросіян і великоросіян як про дві російські народності) і
дві російські мови”, – чітко визначав сутність своїх тривог з приводу українофільства
головний гонитель М. Костомарова М. Катков [17, с. 276]. Отже, сприйняття українського
національного руху абсолютно відрізнялося від сприйняття інших національних рухів в
імперії.
Таким чином, боротьба з українським рухом безпосередньо стосувалася питання про
цілісність великоруського народу, а також питання про те, які території і яке населення
складе ядро імперії, яке передбачалося консолідувати в російську націю [22].
Ми зробили цей доволі великий відступ, щоб показати реальний стан речей з приводу
наведених слів Андреаса Каппелера про так звану рівність українців і росіян. Єдине, що не
сказане А. Каппелером, це те, що українцям було відмовлено на право бути нацією. Але,
незважаючи на жодні перешкоди, нація українського народу формувалася, і в деталях це
описано українськими істориками, що спирались у своїх дослідженнях на відому книгу
Мирослава Гроха, де йдеться про особливості становлення націй у Європі.
Та є дві обставини, які заважали до кінця сформуватися українській нації в складі
Російської імперії. Перша – це репресії імперської влади щодо українського національного
руху і друга – це відчуття відсутності, до певної міри, “іншого” щодо російської сторони з
боку українського народу, того ж національного руху. Перша обставина загальновідома і
описана в дослідженнях. А ось щодо другої, то тут варто зупинитись більш детально.
Підтвердженням справедливості такого висновку можуть бути петиції на адресу царя, уряду,
звернення і накази виборців депутата Державної думи від України. В цілому в них присутній
широкий спектр тем економічного, фінансового, політичного, культурного, національного,
релігійного характеру, що піднімалися перед владою жителями всіх українських губерній в
роки революції 1905–1907 рр. При цьому майже з двох тисяч документів [6] лише в третині
автори говорять про себе в тому чи іншому зв’язку як про “малоросів”. У переважній
більшості петицій і наказів їх дописувачі прямо ідентифікують себе з “руськими людьми” і
“людьми руського походження”. Звичайно, ми тут можемо послатися на гру термінології і на
те, що українські автори у своїх зверненнях, петиціях тощо під вищевказаними термінами
мали на увазі свою українськість. Але даний факт говорить про розмитість відчуття
“іншого”.
Тому є нагода поговорити саме про проблему “іншого”. Теза передбачає антитезу. Для
самовизначення і самоідентифікації окремо взятої особистості необхідний “інший”,
порівняно з яким вони ніби вираховують контури свого образу. Я зможу встановити свою
особистісну ідентичність, установивши ті складові, які виділяють мене з середовища інших
людей. Тут, як зазначав Е. Гусерль, “Я” конституюється по контрасту з “Ти”. Водночас мені
необхідно, щоби інші також сприймали мене як іншого щодо них.
Подібним чином образи націй, народів, держав, формуються на перехресті взаємних
мотивацій до само- і взаємопізнання один іншого. З питання “хто я?”, яке людина задає собі
й іншим, випливає інше питання: “на кого я подібна?”. Відповідно, на питання: “хто ми?”,
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яке той чи інший народ задає собі, випливають питання: “на кого ми подібні?” і чим ми
відрізняємося від “них”, тобто “інших?”.
Інакше кажучи, ідентифікація досягається шляхом співставлення, порівняння з іншими
людьми, що належать до якоїсь іншої, сторонньої спільноти. В цьому розумінні ідентичність
включає певний образ з кордону, межі, що відокремлює себе від інших, своїх і чужих, друзів
і ворогів тощо. На цьому перетині виникають симпатії, антипатії, неприйнятне або
товариське ставлення, ненависть, образ ворогів і/або товаришів тощо. Тут “інший” відіграє
роль своєрідного референтного тла для самоствердження.
Інакше кажучи, сенс і призначення ідентичності проявляються за допомогою образу або
образів ворогів. Як і будь-яка така конструкція, вона, природно, містить уявлення про
антипод. Можна погоджуватися або не погоджуватися з моральними, виховними чи іншими
настановами, але, як зазначав К. Шмітт, “те, що народи групуються за протилежностями
“товариш-ворог”, що ця протилежність і сьогодні дійсна і дана як реальна можливість
кожному народу, що існує політично, – це розумним чином заперечувати неможливо” [34,
с. 43].
У такому розумінні поняття ворог просякнуте ідеологічним, політичним, публічним
початком, воно тісно пов’язане з поняттями “протиріччя”, “конкуренція”, “конфлікти”,
“агресія”, “боротьба”, “війна”, що трактуються як зіткнення протилежних сил, організованих
політично. Не випадково грецьке слово polemіos, що означає ворог, походить від
однокорінного слова polemos, що означає війну в прямому розумінні слова.
Мабуть, у людській природі є потреба мати ворога жорстокого і непримиренного, який
має бути знищеним. Опозиційність, конфліктність, ворожість – це такі самі природні форми
прояву відносин між людьми, як і взаємна симпатія, солідарність тощо. Інстинкт
самозбереження й інстинкт боротьби складають дві сторони однієї медалі.
Згідно з законом протиріччя і за аналогією з протиставленням “ми-вони”, “свої-чужі”,
“товариш-ворог”, ідентичність обов’язково має бути підкріплена образом супротивника,
зовнішнього ворога, який є могутнім стимулятором досягнення консолідації і ефективності
людських спільнот. Як встановлено історичними, антропологічними й етнографічними
дослідженнями, практика використання людськими спільнотами сторонніх, чужих, образу
“Іншого”, “Не-ми” як інструменту самоідентифікації або “офірних цапів” стара як сам світ.
Вона сягає своїм корінням у родоплемінне минуле людства. Спільний ворог, реальний або
уявний, нерідко був початком, що забезпечував єдність і згуртованість племені або народу.
Тому якщо не було реального ворога, який би справді загрожував цій єдності й
згуртованості, то його, відповідно, придумували, конструювали.
Його раптове щезнення з певної причини, як правило, створює у племені, народу,
країни відчуття порожнечі. За відсутності реального ворога його роль часто виконує уявний
ворог. Зокрема, К. Лоренц описує поведінку самців риб, які у випадку відсутності
зовнішнього суперника, що претендує на контрольовану територію, можуть перенести свою
агресію на власну сім’ю і знищити її [7, с. 9].
Отже, присутність зовнішнього ворога, “чужого”, необхідна для стійкого існування
найпростіших спільнот. Тому у будь-яких конфліктах взагалі і війнах зокрема неправильно
бачити певну аберацію, певне відхилення від норми, тим більше, певний атавізм, результат
не подоланих реліктів неандерталізму в людині тощо. Вони становлять цілком природні
прояви людської природи і тому зберігаються як крайні засоби розв’язання проблем, що
виникають між людьми, поки існують самі люди і людські спільноти.
Принцип пошуків і конструювання ворога присутній у всі часи та у всіх народів. Коли в
сім’ї, колективі, країні справи йдуть погано, часто виникає спокуса знайти винуватців всіх
бід ззовні. Офірними цапами, як правило, виступають різноманітні релігійні, національні та
інші меншини, а на міжнародному рівні яка-небудь іноземна держава, яка буде планувати
завоювання або пригнічення країни.
Головна функція контр-іміджу полягає у ідентифікації ворога, від якого йде загроза.
Чужий – завчасне джерело небезпеки, страху. Пари “ми-вони”, “свої-чужі”, “свій-інший”
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відіграють роль регуляторів взаємовідносин між групами, колективами, спільнотами людей і,
відповідно, у питаннях національної ідентифікації.
Якщо “Інший” “розмитий”, нечіткий, тоді власна ідентифікація також буде розмитою,
як це трапилося з формуванням української національності тієї частини українського народу,
що перебувала в складі Російської імперії. Звичайно, тут були й інші чинники, але основним
був образ “Іншого” і, як побачимо, зовсім інша ситуація склалася для тих українців, що
перебували у складі Австро-Угорщини.
Австро-Угорщина, загальновідомо, була багатоетнічною імперією. В 1840-і роки
Австрія – “перша серед рівних” державоутворюючих “націй” імперій – взяла курс на
онімечення населення і зміцнення централізму. Однак цей курс був неприйнятним “другої
серед рівних” – Угорщини. У відповідь на заміну Віднем латини як офіційної мови
німецькою Королівство Угорщини оголосило державною угорську мову. В імперії почалася
“битва мов”, під знаком якої проходили вся друга половина ХІХ – початок ХХ ст. і в яку
були втягнуті всі народи, що населяли її.
Напруження не спадало навіть після прийняття у грудні 1867 р. австрійським
парламентом нової конституції, яка була чинна в державі, зокрема в Галичині, до розпаду
Австро-Угорської імперії. Її декларативність була очевидною. Так, попри проголошені
рівність громадян перед законом і доступність державних посад однаково для всіх, в уряді
львівського намісника не було жодного українця. Всі вищі посади в державі для українців
теж були недосяжні.
Ухваливши на папері рівноправність усіх народів, конституція насправді запровадила
поділ націй на панівні й поневолені. До останніх належали чехи, українці та словенці;
панівними стали німці, поляки й італійці. Невдовзі після прийняття конституції поляки
почали домагатися втілення своєї національної програми територіального федералізму. З
цією метою у 1871 р. для Галичини створили окреме міністерство, що його очолив поляк
І. Горохольський. Ішлося про відокремлення Галичини і надання їй зовні характеру суто
польської провінції Австрійської держави. Цьому, безумовно, значною мірою сприяла так
звана Галицька резолюція, прийнята Віднем у 1867 р., за якою поляки в Галичині набували
особливого статусу.
Відтоді не лише політичні, а й культурні права українського населення, здобуті в
революції 1848 р., послідовно нівелювали. В Австрії між українським народом і урядом
стояла польська шляхта, а пізніше польське громадянство, яке й було головним ворогом
політичних прав і свобод українства. Уряд відігравав роль своєрідного третейського судді,
який то захищав права гнобителів, то лякав їх за допомогою гноблених. Проблему
ускладнювала відсутність у системі політичних цінностей галицьких українців ідеї
незалежної Української держави, яка з’явилася лише в останнє десятиріччя XIX ст. Правову
платформу українського визвольного руху становили: національно-культурницька програма;
ідея соборності українського народу; концепція незалежної держави.
Політичний гніт західних українців поєднувався з національним. Зокрема, хоча
Галичину, передусім Східну, заселяли переважно українці, “політична, економічна і
культурна перевага цілком належала полякам. Австро-угорський уряд спирався в Галичині
на польську аристократію, яка відігравала важливу роль. У її руках перебували всі місцеві
адміністративні посади, суд і поліційне управління. З цього приводу один польський автор
відверто заявляв, що “Галичина лише формально вважалася австрійською провінцією, з
австрійською конституцією, австрійськими законами, австрійським правосуддям та
адміністрацією, насправді ж все управління краєм, здійснення правосуддя і представництво
краю перейшли до рук шляхтичів, які, обійшовши конституційні закони, впровадили в
Галичині порядки терору, хабарництва і прямого насильства” [18, с. 343].
З особливою рішучістю антиукраїнська політика здійснювалася в галузі освіти. Навчали
у Львівському університеті, інших вузах, професійно-технічних закладах Галичини
польською мовою. Великої полонізації зазнали також середні школи, або гімназії. У 1914 р. у
провінції налічувалося 96 польських і лише 6 українських гімназій, тобто по одній на кожні
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42 тис. поляків і 520 тис. українців. У початкових школах польських класів було втричі
більше, ніж українських [8, с. 346].
Українці зазнавали дискримінації на всіх рівнях. Так, у 1907 р. польські культурні
заклади отримали вдесятеро більшу фінансову підтримку, ніж українські [8, с. 346].
Інвестиції направляли, звичайно, у західну, польську частину провінції. На кожному кроці
українці натикалися не лише на байдужість, а й на активний опір уряду.
Корінне населення регіону не мирилося зі своїм важким становищем, ведучи вперту
боротьбу за кожну установу, кожну посаду, кожне призначення, по суті, за кожне українське
слово. На кривду і визиск воно відповідало все активнішим спротивом. Істотну роль у
численних акціях протесту відігравали українські політичні партії, різноманітні організації, в
тому числі й молодіжні, громадські діячі.
Під могутнім натиском народних мас Австро-Угорщини, в тому числі й
західноукраїнських земель, правлячі кола імперії Габсбургів змушені були швидше провести
реформу виборчої системи до парламенту (рейхсрату). Відповідно до закону від 28 січня
1907 р. було впроваджене загальне виборче право, щоправда, недосконале. Ліквідувавши в
1907 р. куріальну систему, уряд Австро-Угорщини зберіг низку цензів, що обмежували права
простих трудівників. Новий виборчий закон не скасував старої системи дискримінації
українського населення. Так, німці обирали одного депутата від 40 тис. осіб, а українці – від
102 тис. [8, с. 348]. У рейхсраті та в місцевих сеймах продовжували домінувати австрійські,
угорські, польські, румунські великі землевласники та підприємці, урядовці. Тому трударі
Галичини протягом 1907–1914 рр. не припиняли боротьби за загальне виборче право до
крайового сейму та органів місцевого самоврядування.
Яскравим виявом радикалізації національної боротьби українців стала справа
польського графа Анджея Потоцького, натхненника та організатора антиукраїнської
політики. Як намісник Галичини він мав широкі права, котрі давали йому змогу бути не
стільки конституційним австрійським намісником, скільки самодержавцем краю. Зробивши
Галичину своєю вотчиною, А. Потоцький привселюдно заявив, що тепер для українців
влаштує друге Берестечко. Слово у графа не розходилося з ділом. Під час виборів до
Галицького сейму 1908 р. у селі Коропець (нині Монастириського району Тернопільської
області), від якого балотувався граф Казимир Бадені, було вбито селянина Марка Каганця.
Перед тим він звинуватив претендента на депутатський мандат у виборчих махінаціях,
зокрема у викраденні бюлетенів. На очах у всього села до М. Каганця підійшло троє австроугорських жандармів і багнетами закололи його. “Це була остання крапля, – писав у ті дні
Гнат Хоткевич, – котра переповнила чашу народного терпіння” [8, с. 348]. Одним із
виразників глибокого обурення широких верств українства нестерпною сваволею галицької
адміністрації став 23-річний студент Львівського університету Мирослав Січинський. 12
квітня 1908 р. він трьома пострілами смертельно поранив мучителя українського народу
Потоцького. Ця подія дала сильний поштовх антиукраїнським настроям. У Львові за
абсолютного невтручання поліції відбулися українські погроми. Шалену антиукраїнську
пропаганду почала польська преса.
Можна констатувати, що на початку XX ст. польсько-український конфлікт із боротьби
між двома національними елітами, за словами Ореста Субтельного, виріс у конфронтацію
між двома народами, що набирала загрозливих масштабів [31, с. 290]. Радикалізація
національного руху – як українського, так і польського – неминуче ставила на порядок
денний питання: хто стане господарем у Східній Галичині? Доки питання влади не було
остаточно вирішене – поляки робили все, щоб там утриматися. З цією метою вони навіть
порозумілися з росіянами. Польська адміністрація в Галичині мала підтримувати місцевих
москвофілів, аби знищити український національний табір [25, с. 44–45], діючи за
принципом: “Пусьціць Русіна на Русіна” [8, с. 65]. Така ситуація змушувала українців
зміцнюватися ідейно й організаційно, щоб належним чином протистояти польським
зазіханням.
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Отже, можна сказати, що перед Першою світовою війною галицькі українці завдяки
широкій громадсько-політичній і культурній діяльності перетворилися на самосвідому
національну спільноту, метою якої було самостійне політичне життя [24].
І ця спільнота була набагато більш викристалізована як нація порівняно з аморфністю
тієї частини українців, що перебували в складі Російської імперії. Ця викристалізованість
спостерігалася в діяльності керівництва ЗУНР порівняно з керівництвом з Центральної Ради і
Директорії. Ця національна ідентичність українців Західної України проявляє себе більшою
мірою, ніж в інших регіонах України, а особливо на Сході та Півдні.
Безпрецедентна швидкість, з якою національна ідея оволоділа народами і завдяки якій
вона стала на початку ХХ ст. безумовною нормою, була б неможлива без фундаментальних
змін у народній свідомості в Новий час [4, с. 231]. Спеціалісти в галузі національних
відносин майже одностайні в розумінні природи цих змін. В умовах, коли у людей
похитнулась віра в те, що “Святе Письмо відкриває… шлях до істини” і що ієрархія в
суспільстві визначена наперед Богом, вони, будучи вирваними модернізацією з соціальнорольових осередків до індустріального станового суспільства, стикаються в новому для них
світі з ідеєю нації, яка “хай буде вічно” [35].
Цій ідеї судилося стати для нового соціально дифузного, анонімного, атомізованого
світу секулярною релігією. “Нація”, яка за природою своєю є, як показав Б. Андерсон,
“уявною спільнотою”, вкорінюючись у масовій свідомості завдяки діяльності інтелектуалів,
перетворювалась потім у фундамент соціокультурного зв’язку і з групової інтеграції в
реальну підставу продукування багаточисленних образів “Іншого” – етносів, культур,
конфесій [6, с. 51].
Український народ, наслідуючи ті самі принципи, що й інші європейські народи,
завдяки модернізаційним процесам, у протистоянні з владою Російської й Австро-Угорської
імперій як з “Іншими”, створивши себе “уявною спільнотою” почав називатися на початку
ХХ ст. українською нацією.
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Александр Удод, Михаил Юрий
УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ В ХІХ ВЕКЕ
В статье идет речь о влиянии модернизационных преобразований в ХIХ веке на
формирование украинской нации. Рассматривается проблема “Другого” как
необходимое условие нациообразовательных процессов.
Ключевые слова: модернизация, этнос, нация, идентичность, общество.
Olexandr Udod, Mykhaylo Yuriy
TERMS OF UKRAINIAN NATION BECOMING IN THE 19TH CENTURY
The article refers to the impact of the modernization factors in the 19th century on the formation of Ukrainian nation. There is also examined the problem of the “Other” as a
necessary condition for nation-creating processes.
Key words: modernization, ethnos, nation, identity, community.
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Ярослав Секо
ШІСТДЕСЯТНИКИ: У ПОЛОНІ ПОНЯТТЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ
У статті проаналізовано окремі аспекти міфу шістдесятників, робиться
спроба простежити елементи саморефлексії шістдесятників,
які перетворилися у категорії наукового аналізу при вивченні
шістдесятництва. Показано зміни в уявленнях шістдесятників
щодо себе.
Ключові слова: міф шістдесятників, шістдесятництво, покоління шістдесятників, “фізики”, “лірики”, дисиденти.

І

сторія шістдесятництва досі не написана. І марно чекати цього найближчим часом.
Суспільство, принаймні певна його частина, живе дискусією з тими, хто назвав себе
“шістдесятниками”. До неї можна по-різному ставитися: суперечка поколінь,
конфлікт “батьків і дітей”, або ж просто – моралізаторство тих “кому за шістдесят”. Але її не
можливо не помітити, як і її вплив на історичні дослідження. Науковці одразу попадають в
підготовлену для нього понятійну павутину, яка, за строком давності, може й не здатна
упіймати, однак, видимість утруднює.
Феномен “шістдесятництва” і “шістдесятників” науково ще не осмислено. А той пласт
знань, яким користуємося, є лише міфом про шістдесятників, авторства шістдесятників. Саме
цей міф на сьогодні є головним об’єктом історичних досліджень.
Міф – це не завжди зі знаком мінус. На думку Леоніда Зашкільняка, кожен людський
колектив, група формуються на підставі спільних уявлень про самих себе і те, що їх об’єднує
[1, с. 23]. Міф як оповідь, система уявлень, що втратили свої індивідуальні риси, а тому
здатна бути основою колективних цінностей, лежить в основі сучасних країн, соціальних
інститутів, спільнот тощо. Літературознавець Тамара Гундорова відзначає, що наша
культурна свідомість тримається на певних міфах, а свідомо створені міфи допомагають
організовувати культурний, історичний, ідеологічний простір. Прикладом такого
міфогенного явища є шістдесятництво [2, с. 12].
Міф шістдесятників є консолідуючою основою багатьох інтелектуалів, громадських та
політичних діячів різного рівня, в якому виражено їх світовідчуття та коди діяльності. Під
міфом польський історик Єжи Топольський розуміє висловлювання, котрі щось
повідомляють нам про світ і при цьому здобули стихійно чи завдяки діям суспільних та
політичних сил статус фактографічних або символічних істин – неверифікованих,
“знерухомлених” і більш чи менш сакралізованих [3, с. 208]. У нашому випадку важлива
думка про те, що створення міфу є результатом діяльності. Те, що шістдесятники виявилися
спроможними сформувати власний міф, є, насамперед, ознакою інтелектуальної зрілості.
Важливо, аби міф не був вигадкою. У його основі має лежати дійсна, реальна історія,
живі люди. І нехай засоби передачі історії не адекватні й різняться в деталях (історію Ісуса
Христа, як відомо, описали чотири євангелісти), все ж, це єдина умова, аби не опинитися в
світі ілюзій та фальшивих цінностей. На думку російської дослідниці Г. Торунової,
“шістдесятники стали живою легендою, створивши свою систему міфів, збудовану на базі й
у боротьбі з радянською міфологією” [4]. Хрущов зруйнував культ Сталіна, аби на його місці
створити власний. Шістдесятники руйнували міф комунізму з позицій свободи й створили
свій міф свободи.
У даній статті мова йтиме лише про окремі складові цього міфу, робиться спроба
простежити елементи саморефлексії шістдесятників, які перетворилися у категорії наукового
аналізу. При цьому, такі важливі питання як колективне авторство міфу, мотиви його
створення, цілеспрямованість чи стихійність формування матимуть лише часткове
висвітлення. Якщо бути точним, то в даній статті аналізуватиметься лише авторська версія
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міфу шістдесятників – як презентують шістдесятники себе, тоді як версії їх критиків,
послідовників, науковців матимуть допоміжне значення.
Міф шістдесятників є зразком історіографічного міфу. Такі міфи, на думку
Є. Топольського з’являються через два основні процеси. Перший – це потрапляння до
історичної нарації відомостей, що не підтверджуються надійними джерелами (а також не
вірне використання інформації з джерел). Другий – властивість людського мислення, що
полягає в небажанні піддавати власні настанови перевірці, а це призводить до
“знерухомлення” більших чи менших наративних цілостей, або ж їх догматизації
(міфологізації) [3, с. 210]. У нашому випадку варто говорити про другий процес, у результаті
якого самооцінка шістдесятників виробляється через осмислення, і не критичне засвоєння
пережитого досвіду 1960-х рр.
Міф шістдесятників творився у процесі творчості. Вірші Є. Євтушенка й
А. Вознесенського, пісні Б. Окуджави, романи В. Аксенова, фільми М. Хуциєва – лише
найтиповіші зразки. Втім, у випадку творчості, творення міфу – побічний продукт. Швидше
– це матеріал для міфу. Справжнім джерелом міфологізації є інтерв’ю, мемуарна проза,
виступи шістдесятників, у яких закладено фрагменти осмислення власного досвіду,
саморефлексії щодо нього. Саме в цих жанрах проявляється не стільки людська сутність,
скільки те, ким людина хоче бути. Адже специфіка біографічних речей у тому, що вони, наче
дивани, обтягнені любов’ю до себе. Як уважає Г. Торунова, “ті, кого ми називаємо
“шістдесятниками”, були молодими в молоду епоху і встигли дозріти; в тому, що вони самі
цей час створювали і прикрашали. Вони органічно увійшли в міфологічну систему свого
часу, самі цю систему перетворили і, в підсумку, самі стали міфологічними героями” [4].
Найперше, що відрізняє шістдесятників – пафос щодо себе: “Кто были мы
шестидесятники? / На гребне вала пенного / в двадцатом веке как десантники / из двадцать
первого”1 (Є. Євтушенко). Михайлина Коцюбинська мислить шістдесятництво як
“виокремлення себе з аморфної маси середньоарифметичного радянського громадянина – як
мислячого індивіда, як українця і як громадянина всесвіту” [5, c. 6]. Така висока позиція
визначає потребу в закріпленні статусу шляхом міфологізації життєвого досвіду.
Розгляд міфу, варто розпочати з імені. Історія терміну “шістдесятники”, на перший
погляд, може здатися цікавішою, аніж історія шістдесятників. При всій буденності сучасних
практик вибору імені, потрібно пам’ятати, що ім’я дається людині без її згоди, і є проявом
влади над нею з боку батька сім’ї чи вождя. У цьому акті простежувалася ідея спадковості й
досвіду, а також задавався мотив служіння людини. Зречення імені – рівносильне відмові.
Існує практика отримання нового імені в зрілому віці (наприклад, монашество), що стає
символом нового, особливого шляху. Але в цьому випадку, наречення здійснюється
людиною вищого щабля посвяти. Новообраний папа Римський, не маючи вищого за себе зпоміж людей, бере нове ім’я самостійно, і навіть у цьому проявляється його право бути
непомильним авторитетом у питаннях віри. Відомі випадки свідомого розриву людини зі
своїм середовищем, через прагнення змінити світ, також починалися з самовільної зміни
імені/прізвища (що не конче призводило до позитивних наслідків). Історія знає чимало
випадків від єгиптянина Аменхотепа ІV, з його містичними шуканнями, до революційних
фанатиків Ульянова і Джугашвілі. Сучасну не сакральну практику зі зміною імені
демонструють авантюристи всіх мастей і заробітчани. Але в їх ситуації мова йде про маску
типу графа Монте-Крісто, аніж про сутнісну зміну.
Повернемося до шістдесятників. Вони самі дали собі ім’я. І зробили це вимушено, як
іще багато чого в своєму житті. Вимушено, бо нікому було це зробити. Вперше про
“шістдесятників” заговорив літературний критик Станіслав Рассадін. У січні 1960 р. в
журналі “Юность” вийшла його стаття “Шістдесятники” з аналізом творів молодих поетів
А. Вознесенського, Є. Євтушенка та інших. При цьому, саме слово було “приблизним
псевдонімом часу” і не мало поколіннєвого смислу [6]. Василій Аксьонов пригадував: “Стас
1
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Рассадін першим вимовив це слово. Це не просто хлопці, сказав він Катаєву, коли ми в
ресторані відзначали п’ятиліття журналу “Юність”, це – шістдесятники. Тоді в журналі
вийшов мій перший роман. І ось Катаєв наливає стакан, підходить до мене і говорить: “П’ю
за вас, старий” [7].
При цьому, пробні варіанти – “нова хвиля”, “нова генерація”, “четверте покоління”
швидко відпали [8]. Водночас, поняття “шістдесятник” не абсолютизувалося. Звідси
обережне застереження Ліни Костенко: “Ми тоді були молоді і не знали, що ми
“шістдесятники”. Не можна саморубрикуватися, не можна самим давати собі звання. Так
було і з “Розстріляним Відродженням”. Саме такі люди несли високовольтну лінію духу” [9].
Шістдесятники – молоді поети, а згодом – прозаїки, художники, актори, співаки,
об’єднані молодістю, спільним життєвим досвідом і проблемами. Іван Дзюба так пояснює
вживання слова: “Термін “шістдесятники” спершу стосувався тих представників нового
покоління, які стали в більш чи менш виражену опозицію до рутинного стану речей, до
панівних поглядів і шукали нових шляхів у мистецтві та правдивого розуміння суспільних
проблем, не зупиняючись перед критикою політичного режиму. Поняття “шістдесятник”,
“шістдесятництво” асоціювалися з певним еталоном громадянської сміливості,
інтелектуальної незалежності й етичної відповідальності” [10, с. 511].
Говорячи про “імена” не можливо не згадати рядки Б. Слуцького: “Что-то физики в
почете. / Что-то лирики в загоне”1, адже самі себе шістдесятники поділили на “фізиків” і
“ліриків”. До ліриків не обов’язково відносилися представники гуманітарних професій, а до
фізиків – точних і природничих наук. Це радше два відмінні світогляди шістдесятників [11,
с. 105]. Лірики, відзначаючи глибокий розрив між науково-технічними успіхами суспільства
та станом свободи, захищали пріоритети духовного начала в людині, утвердження в
суспільстві ідеалів свободи, рівності, соціальної справедливості, демократії. Натомість
фізики апелювали до необхідності поліпшення матеріального становища, житлових умов,
розширення споживацького кошика, захисту здоров’я тощо. Як зазначає історик А. Шубін,
“суперечка “фізиків і ліриків”, розгорілася на кухнях і в курилках, але не призвела до
формування скільки-небудь оформлених партій. Швидко два загони інтелігенції зрозуміли,
що при всій різниці філософій у них спільний супротивник” [12, с. 35].
Уже в 1964 р. окремі представники середовища заговорили про кінець шістдесятництва.
У щоденнику Леся Танюка, в записі за 5 січня читаємо: “Зі смертю Симоненка скінчився
етап, що його поіменовано було шістдесятництвом” [13, с. 6]. Думка продовжується в записі
за 10 січня: ”... А в спілці діється щось несусвітне. “Шістдесятники” стає лайливим словом...”
[13, с. 7]. Ірина Жиленко доповнює картину: “Термін “шістдесятники” тільки народжувався і
вживався переважно з негативним забарвленням нашими недругами поряд з іншими
ярликами: “піротехники”, “штукарі”, “верлібристи”, “космічно-гіперболічні” поети тощо”
[14, с. 123].
З початком 1970-х рр. до терміну зверталися рідше. Лише на початку 1990-х, не без
самопіару “шістдесятників”, відбулася його реінкарнація. При цьому все більше починають
говорити про шістдесятників як покоління. Продовжу думку І. Дзюби: “Але поступово,
мірою вигасання автентичного “шістдесятницького” духу, поняття це девальвувалося,
контингент “шістдесятництва” розширювався методом самопроголошення, критерії
розмивалися; зрештою, тепер “шістдесятниками” називають себе всі охочі з покоління, яке
пройшло через 60-ті роки минулого століття” [10, с. 511].
Письменнику Анатолію Гладіліну приписується назва “діти ХХ з’їзду” стосовно
творчих людей свого покоління [15]. Можливо, саме в ньому варто шукати витоки
пануючого нині поколіннєвого підходу. Втім, цей же термін приписується також
Є. Євтушенко, який виступив його пропагандистом в 1970-х та в період перебудови [8].
Виразно поколіннєвий підхід знаходимо в економіста Євгенія Ясіна: “Я гадаю, багато
людей мого покоління у той час пережили відчуття внутрішнього розкріпачення, вони
1
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захотіли свободи і виявилися готовими щось зробити, щоб вона була. Не тільки для себе, для
свої співгромадян. І в шістдесяті роки багато із них щось для цього зробили. Вони, напевно, і
є шістдесятниками” [7; 16, с. 363].
Саме представники не мистецьких спеціальностей, у 1990-х виявилися
найзацікавленішими в наданні нового змісту слову “шістдесятник”. Ще б пак, високі
гуманістичні ідеали, обрамлені естетично витонченою аурою мистецького нонконформізму,
попри відносну незаангажованість політикою, є привабливим прихистком для багатьох
нинішніх громадських і культурних діячів. Вони дозволили, хоча б ретроспективно, надати
прожитому цінність, шляхом вписання у власну біографію нових яскравих сторінок.
Прикладом цього є книга А. Адамовича “Мы – шестидесятники”, що побачила світ 1991 р.
[17].
Зупинимося на деяких особливостях генераційного підходу. Під соціологічним
поколінням розуміють спільноту людей приблизно одного віку, з однаковими культурними й
соціальними орієнтаціями і моделями поведінки. Покоління шістдесятників об’єднував
спільний досвід знакових подій, які мали місце в період їх політичної й культурної
соціалізації, тобто в період між шістнадцятьма і двадцяти п’ятьма роками – ХХ з’їзд КПРС,
угорське повстання та його придушення радянськими військами, протести в Польщі. Це
чітко відрізняло шістдесятників від попереднього покоління, соціалізація якого припала на
вітчизняну війну [18, с. 371].
Основу покоління шістдесятників складали люди, народжені в період з 1931 по 1940 рр.
Проте, не всю молодь можна віднести до шістдесятників, через різне сприйняття. Багато
залежало від соціального оточення, в якому відбувався процес подорослішання. У
тогочасному радянському суспільстві мали місце великі соціальні й культурні відмінності з
соціально просторової точки зору: між столицею і провінцією, між селом і містом, між
різними рівнями ієрархічної структури поселень. Цим пояснюється те, що соціальні інновації
зароджувались у великих містах, в основному в Москві й Ленінграді, й впливали на інші
частини країни лише через кілька років. До цього варто додати, що шістдесятниками були
насамперед люди з освітою [18, с. 373].
Євгеній Ясін виділив такі суспільні групи шістдесятників, які зіграли різну роль на
різних етапах історії: 1) художня інтелігенція; 2) частина партійної, радянської і
господарської номенклатури, що зрозуміла неминучість реформ, їх ліберальну й
демократичну спрямованість (М. Горбачов, А. Яковлєв, Б. Єльцин, Г. Попов та ін.);
3) дисиденти; 4) частина поміркованої інтелігенції, яка не вступала відкрито в боротьбу зі
владою, очікуючи на кращі часи [16, с. 364].
Виходячи з генераційного підходу, стає очевидною неможливість зведення
шістдесятництва виключно до мистецького явища. Шістдесятництво охоплювало всі сфери
суспільного буття. Сама сутність тоталітаризму – абсолютний контроль над усіма сферами
життя, передбачала, що реакція на детоталітарні процеси носитиме всеохоплюючий
характер, а не обмежуватиметься певними суспільними верствами. Природно, що швидкість
протікання цього процесу та масштаб не могли бути скрізь однаковими. Найповніше,
найвиразніше, а тому й найконфліктніше, цей процес проходив там, де ступінь несвободи
був найбільшим – в ідеології, мистецтві, суспільному та партійному житті.
Представники “канонічного” шістдесятництва, здається, переважною більшістю
прийняли поколіннєвий підхід. Однак, ця підтримка, як на мене виявилася не без
внутрішньої каверзи. Для початку цитата з інтерв’ю Є. Євтушенка на радіостанції “Ехо
Москва”: ”... якось після бурних засідань в нашому парламенті в роки перебудови мені
подзвонив Михаїл Сергєєвич Горбачов. Він сказав: “Ми тут з Раїсою сидимо й згадуємо, як,
приїхавши до Москви, вперше слухали ваші вірші в столовій. І ми пам’ятаємо, наскільки
западали слова поетів вашого покоління в наші душі. Ваш виступ став, можливо, одним із
переломних моментів мого життя, коли я вперше задумався про те, що так жити не можна”.
Я горджуся своїм поколінням. Адже це Гагарін і Сахаров, Капіца і Ландау, потужніша
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плеяда шістдесятників, творчість Окуджави і Галича, Аксьонова і Висоцького, Ахмадуліної і
Казакова...” [19].
Що тут не звичного? Як на мене, Є. Євтушенко розділяє “автентичних” шістдесятників
і покоління “шістдесятих років”, якому шістдесятники якщо не дали ім’я, то, принаймні,
стали його візитівкою. Іншими словами: можна належати до покоління шістдесятників, але
не бути шістдесятником. В усній мові таке розділення губиться, і “покоління
шістдесятників” стає стійким висловом, який некритично ретранслюється в публіцистиці й
мас-медіа.
Проте, маємо іншу реакцію, презентовану словами Євгена Сверстюка: “Говорять про
“міт шістдесятників”. Цей міт об’єднує людей, яких нема підстав об’єднувати. Бо він
створюється з історії людей справді героїчного покрою, але також і з розмов про себе деяких
людей, які практично не мають чого сказати... Не можна вибудовувати ряд з імен Стуса,
Мельничука і Сапеляка” [20, с. 237].
Іван Дзюба висловлюється критичніше: “Між іншим, тепер навіть соромно
використовувати таке окреслення – шістдесятники – по-перше, тому що про це так багато
говорять, по-друге, з огляду на те, що шістдесятниками себе називає надто велика кількість
людей. Тепер виявилося, що кожна людина, якій виповнюється нині шістдесят років,
вважається шістдесятником, хоча тоді, у шістдесяті роки, вона й була нашим противником”
[21, с. 109].
Не випадково в українській версії “міфу шістдесятників” поколіннєвий підхід не
користується підтримкою. І навіть коли вживається слово “покоління”, то контекстуально
мається на увазі не покоління як щось соціологічне, а тому аморфне, а лише певне коло
людей близьких духом. Дослідниця Л. Тарнашинська, як мені здається, розглядає саме в
такому прошістдесятницькому контексті їх покоління: “покоління шістдесятників – як сума
окремих особистостей, ядром якої, безперечно, є неповторна індивідуальність” [22, с. 11].
Ліна Костенко замість покоління пропонує оперувати іншими поняттями – “плеяда” та
“когорта”: “Шістдесятники були когортою. Вони були поєднані спільними переконаннями та
чесністю. Вони справді любили один одного та поважали один одного. Я не знаю другого
такого покоління. Ну може ще Київська школа, ну може ще вісімдесятники. А далі такого
вже не було” [9].
Як бачимо, в українському випадку, поняття шістдесятників значно вужче, і
наближається до поетичного стусівського осмислення: “Бо мало нас. Дрібнесенька щопта /
Лише для молитов і сподівання...”1. Можливо, за різними підходами до осмислення
шістдесятників, ховаються світоглядні відмінності між російськими і українськими
шістдесятниками. Як гіпотезу, можна розглянути наступне міркування. У російській версії,
шістдесятники осмислюються як “сіль землі”, завдання яких “зробити солоним” своє
покоління. Така собі варіація в притаманних російському духу месіанських категоріях.
Українська версія навпаки, займається відгородженям, пошуком сокровенного, взірця
чистоти. Такий прихований сепаратизм відбиває індивідуалістичне начало, на противагу
російському колективізму.
Головна вада генераційного підходу в неможливості визначити єдиний канон людейшістдесятників. Як результат, відбувається відмова від намагання розглядати діяльність
шістдесятників як рух (який має більш-менш окреслену структуру) на користь усіляких
загальних інтерпретацій типу феномен, явище, дух тощо. А це – вірний шлях до
міфотворення. Шістдесятництво за рівнем свого суспільного розуміння нагадує історію з
піфагоровими штанами. Усі знають, що вони “рівні на всі боки”. Але про те, який зв’язок цієї
лірики з класичним “квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів”, знають хіба-що
спеціалісти. Так і з шістдесятництвом. Під це визначення автоматично попадають особи типу
І. Світличного і В. Чорновола, В. Висоцького і Є. Євтушенко. Під нього “підганяють” осіб
типу М. Горбачова, Л. Кравчука, генерала КДБ чи сільського вчителя... Усі намагаються
1
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влізти в штанці шістдесятництва. А відтак питання його суті залишається відкритим. Наведу
кілька прикладів. Дехто Владімір Чижик, високо оцінюючи процеси 1960-х пише: “...Саме
головне, ми сперечалися, сперечалися, сперечалися. Той славний час співпав і з нашим
чудовим віком від 25 до 35 років. У ті роки сформувались естетичні і етичні уподобання і
мої, і моїх друзів. Ми, звичайно, не були в числі творців нової суспільної моралі, але були
дуже активними споживачами нових ідей... І я і мої ровесники-друзі термін “шістдесятники”
з гордістю відносимо і до себе” [23]. А ось фрагмент інтерв’ю з професором Річардом
Косолаповим: “Так, вважаю себе, як і ви, “шістдесятником”. Але чомусь у числі таких у нас
значаться лише люди зразка Євтушенко – Карякіна, Бурлацького – Арбатова, але забувається
ще один типаж. Маю на увазі тих, хто входив у зріле життя, в політику з іншою ідейною
підготовкою і іншим моральним зарядом. Для мене це військове дитинство, школа
“Капітала” і заново відкритих ранніх робіт Маркса, спілкування з майбутніми “новими
лівими” в Сорбонні, справи і промови Кастро і Гевари. Погодьтеся, це було також
“шістдесятництво”, яке, на жаль... травилося і давилося у нас в країні, але “шістдесятництво”
науково-романтичне, а не ліберально-прагматичне, яким ще недавно кичилися “демократи”
[24].
Звичайно, що така всеохопність викликала потребу вироблення чіткіших критеріїв. Уже
класифікація Є. Ясіна, при всій своїй суперечності, дає змогу побачити в шістдесятництві
насамперед світоглядну особливість. Шістдесятники створили особливе, внутрішньо
неоднорідне середовище, яке скріплювалося через читання, переписування і поширення
самвидаву, сміливість розмов. Філософ Абдусалам Гусейнов визначає шістдесятників, як
“сукупність людей і цінностей”: “Це були конкретні, відомі по іменам люди, котрі знали
один одного і підтримували, які сповідували певні цінності й були згуртовані навколо них”.
Шістдесятники створили особливий публічний простір, який за суттю був “паралельним
полісом” (вислів В. Гавела), що знаходився всередині офіційного полісу” [25]. Свої роздуми
А. Гусейнов підводить до висновку про індивідуалізм шістдесятництва: “Воно було втілене в
індивідах, їх особистих відносинах, вчинках, функціонувало так, як ніби було етичним
станом” [25].
Одне з ключових місць у легенді шістдесятників займають відносини з тими, кого
назвали дисидентами. Про якусь узгодженість поглядів і критеріїв говорити не доводиться.
Так, дисидент Л. Алєксєєва, вважає себе “частиною шістдесятників” [11, с. 345]. З іншого
боку, цитата з Р. Корогодського: “Поняття “шістдесятники” широке. А були ще й
дисиденти…” [26, с. 45]. Останні мисляться як передовий загін. Шістдесятники осмислюють
себе в категоріях культури, інтелектуального опору, що найповніше виражено в триманні
“дуль у кишені” (фиги в кармане), а всі відмінності в поглядах, за відомим висловом
А. Синявського, були виключно стилістичними.
Звідси намагання шістдесятників виділитися на фоні дисидентів. Абдусалам Гусейнов
пише про відмінність шістдесятників “за своїм становищем і самосвідомістю” і від
офіційного суспільного прошарку, представленого партійними діячами і наближеними до
них гуманітаріями, і від контрсуспільства, представленого дисидентами. “Тілом вони були з
першими, а душею з другими. Шістдесятники мали легальний статус, діяли в офіційно
практикованих формах активності, але при цьому знаходилися під важко прихованою
підозрою, нагадуючи своїм становищем буржуазних спеціалістів на початкових етапах
радянської влади. Для партійної номенклатури вони були швидше терпимими, аніж
бажаними” [25].
Важлива деталь – шістдесятники, на відміну від дисидентів, не мислили себе поза
радянською системою. М. Коцюбинська писала про виховання шістдесятників у межах
тоталітарної системи. Вони несли на собі родимі плями середовища, яке їх породило,
перейшовши різні стадії його усвідомлення, так і не зумівши переступити через усі його
заборони. “Породження існуючої системи, шістдесятники, як правило, не підносилися до її
радикального заперечення” [5, с. 6].
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Відмова від активного виступу, осмислювала у літературних категоріях. Так,
Роман Іваничук писав про “валенродизм” шістдесятників. Їх внутрішню опозицію описано у
романі “Мальви”: “Йти на рожен і чесно вмирати – геройське діло. Таких героїв хвалять і
шанують, про них складають пісні-ашуги. Користь від їхніх подвигів немала – так. Ці
безумці – то світочі, без яких жоден народ не міг би стати народом, бо його зневажали б за
покору. Хтось мусить дати спалити себе на кострищі, хтось мусить вмирати напоказ без
страху і каяття. Та це лише частина боротьби за волю. Є інші герої, які роблять другу
половину справи. Їх не шанують, їми гидують, але без них не може звершитися перемога.
Вони мусять принижуватися, називатися рабами і слугами, цілувати ноги своїм
покровителям. І за це насильство, яке вони чинять над собою, треба їх шанувати. Бо
приносять користі не менше. Вони проникають у саме серце ворога і точать його. А плата їм
за це – ганьба від людей. Слава – першим. Тільки запам’ятай: той не любить своєї
батьківщини, хто хоче нагороди за любов до неї” [27, с. 42].
Євгеній Євтушенко називає шістдесятників, які відстоювали права дисидентів,
захищали їх право говорити про те, що відбувалося в СРСР – підписантами. Підписанти
платили владі за цей захист – постійними опалами, зневагою, підвищеною цензурою [19].
Загалом, дискусія щодо розмежування шістдесятників і дисидентів доволі пізня, і, як на
мене, стала одним із чинників появи у 1990-х роках поняття “шістдесятництва” як “спроби
узагальнення певного досвіду” [26, с. 45], і входження до тлумачних словників як
“сукупності ідей і поглядів інтелігенції 60-х років 20 ст., що виражали прагнення до
демократизації країни” [28].
Поява “шістдесятництва” мала важливе значення. Після розпаду СРСР і появи
незалежних країн, варто було з’ясувати стосунки, закінчити перервану розмову між тими,
хто пішов в офіційну культуру, й тими, хто став дисидентом. “Шістдесятництво”, як
практика спільного опору до 1965 р., знімало питання. Звідси уявлення про
“шістдесятництво” або “шістдесяті” як про спільні витоки, атмосферу. Ірина Жиленко пише:
“Шістдесятництво – не течія, і тим паче – не “школа”. Це був рух опору інтелігенції, дух
бунтарства, що об’єднував абсолютно різних – і за манерою віршування і за жанром, і навіть
за родом діяльності – людей. Але, безперечно, основою шістдесятництва був пошук нового:
нових виражальних засобів і нового світогляду” [14, с. 123].
А далі – як у картині Васнецова – роздоріжжя. Одні стали дисидентами, а інші – надали
слову “шістдесятник” понадчасового змісту. І виявилося, що шістдесятником можна бути і в
1970-х, і в 1990-х і в 2000-х. І посмерто увійти в анали історії шістдесятником. Бути
шістдесятником у 1990-х рр. стало ознакою певного прожитого досвіду, елементом
мемуаризації свідомості. Ковдрою шістдесятників накрилися всі, хто раніше не готовий був
відкрито висловлювати незгоду з владою, але був готовий “читати і слухати” [29, с. 336].
Як бачимо, навіть самоназва “шістдесятник” еволюціонувала від конкретного учасника
руху (при всій неструктурованості руху) до досвіду. Звідси, напевно, беруться емоційні
заяви, про те, що “ніякого шістдесятництва немає, а були і є яскраві особистості” [26, с. 36].
Проблема “імені” є ключовою складовою міфа “шістдесятників”. Водночас, звернемо
увагу на інші елементи. Шістдесятники визначили власний дрес-код, популяризувавши, і,
навіть, сакралізувавши його в творах. Тема зв’язку між одягом, або ширше – предметами
побуту, та світоглядом активно розробляється вченими. Одяг, зовнішній вигляд, стиль
поведінки і спосіб життя – є “частиною послідовного комунікативного коду” [30, с. 21].
Критик шістдесятників Юрій Гудзь, вважає, що шістдесяті почалися з моди – намагання
бодай зовнішньо виокремитись з примусових канонів морального кодексу будівника
комунізму, з вбивчої одноманітності, “радянського способу” життя [31, с. 140].
Людміла Алєксєєва так характеризувала тогочасну моду: “Багато чоловіків в нашому
колі відростили бороди і носили сведри ручної в’язки з різноманітними малюнками,
авангардистськими чи примітивістськими, а то й язичницькими символами. Сведри ці
в’язалися за розмовами в кампаніях, у нас на очах. Під сведр за звичай одягалася клітчата
сорочка, що мала назву “ковбойка”. Один до одного чоловіки зверталися не інакше як
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“старий”. Це звертання увійшло в побут після знайомства з творчістю Е. Хемінгуея,
популярність якого серед інтелігенції стрімко зростала. Майже в кожному будинку висів
його портрет з бородою і у в’язаному сведрі. Ми стали говорити уривчастими фразами, як
герої роману “І сходить сонце” [11, с. 106].
Образи “типових” шістдесятників виринають у радянській мультиплікації та
кінематографії. Звернемо увагу на зовнішній вигляд мультиплікаційного персонажу з “Троє
із Простоквашино” (режисер В. Попов, 1978 р.). Тамтешній папа – шкіперська борідка,
в’язаний сведр із зигзагоподібним візерунком, палить люльку. Інтерес до техніки і намагання
втекти від “суеты городов” (В. Висоцький) – ознаки типового “фізика”. Аналогічний образ
“фізиків” знаходимо в культовому фільмі “Москва сльозам не вірить” (режисер –
В. Меньшов, 1979 р.) в епізоді з відпочинком за містом. У тому ж фільмі, епізод біля
пам’ятника Маяковському, де А. Вознесенський читає вірші – данина “лірикам”. Вечір поезії
у Політехнічному інституті на якому читає вірші Є. Євтушенко відображено в “Заставі
Ілліча” (режисер М. Хуциєв, 1964 р.). Усі ці зразки були канонізовані в якості автентичних,
типових. Не випадково, сьогодні навіть є спокуса визначати шістдесятників в якості
“молодіжної субкультури” [32].
Шістдесятники створили власний словник – систему понять, здатних об’єднувати
людей між собою, створювати дискурс епохи й відчувати причетність до неї. Втім, ключове
поняття – “оттепель” (відлига), шістдесятникам дісталося в спадок від І. Еренбурга. Важливу
роль у системі координат шістдесятників відіграє “ХХ з’їзд партії”. Цікаву інтерпретацію
даного терміну подає дослідник Александр Шубін, розглядаючи цей “з’їзд як особу”. На
його думку, існує два різних явища. Одне – ХХ з’їзд партії, який відбувся в лютому 1956 р. А
інше – “ХХ з’їзд партії”, який впливав на розвиток суспільства впродовж пів століття, який
“жил и здравствовал, подобно своеобразной личности” [12, с. 37]. “Читаючи літературу
доперебудовного часу, ми знаходимо там “ХХ” з’їзд”, якому надавалися риси політичного
суб’єкта. Ця особа була поставлена в один ряд з іншими особами – Марксом, Енгельсом,
Леніним, якоюсь мірою зі Сталіним та Хрущовим – і поряд із ним давала накази, розробляла
рішення, так чи інакше відгукувалася на сучасні події в 1960-і й 1970-і” [12, с. 37].
Основними апологетами такої міфологізації виступають шістдесятники. Історик
Рой Медвєдєв так описує наслідки з’їзду: “Подібного ніколи не було в ХХ столітті.
Упродовж трьох годин відбувся перехід від одного режиму до іншого. Тобто був
тоталітарний режим... Раптом усе рухнуло на наших очах, за кілька годин... Виник новий
авторитарний режим, абсолютно інший” [33, с. 93]. Для контрасту наведемо думку про ХХ
з’їзд “не шістдесятниці”, учасниці з’їзду робітниці Анни Каретникової: “Для нас, простих
робітників, заключні слова Н. С. Хрущова були сильним потрясінням... Я до цього часу не
розумію, навіщо це потрібно було виносити саме тут, на ХХ з’їзді партії” [33, с. 101].
Серед інших слів можна назвати “компанія” – коло людей, об’єднаних тісним
спілкуванням. “Компанії з’явилися в певний період як соціальний інститут, необхідний
суспільству, – пише Л. Алєксєєва, – у нашого покоління була психологічна, духовна, а
можливо і фізіологічна потреба відкрити свою країну, свою історію і самих себе. У той час
це можна було зробити тільки одним способом – через живе спілкування. Компанії
розвивали свої власні форми літератури, журналістики, музики, гумору. Вони виконували
багато функцій, часто замінюючи людям неіснуючі, недоступні чи з різних причин
неприйнятні установи – видавництва, лекторії, виставки, дошки оголошень, сповідальні,
концертні зали, бібліотеки, музеї, юридичні консультації, гуртки в’язання, крою і шиття,
торгові палатки, бари, клуби, ресторани, кафе, служби знайомств, а також семінари з
літератури, історії, філософії, лінгвістики, економіки, генетики, фізики, музики й
образотворчого мистецтва” [11, с. 91].
До специфічних термінів відносяться “самиздат” (самвидав в українській редакції),
“культ особи”, “празька весна”, “сталінізм”, “соціалізм із людським обличчям”, місця
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зібрань – “курилки”, “Маяковка”1, вже згадувані “шістдесятник”, “підписант”, “діти ХХ
з’їзду” тощо. Винахід і поширення цих слів – справа рук шістдесятників, так само як і
впровадження їх в публіцистичний та науковий простір як складових міфу та об’єктів його
дослідження.
Якщо створення словника відбувалося в 1960-х рр., то в 1990-х шістдесятники почали
формувати власну бібліотеку (з класиками як і належить), кінотеку, художню галерею,
завдання котрих матеріалізувати міф. Певним підсумком цього можна вважати відкриття
музеїв, що логічно з огляду на їх функцію. Як писав, нобелівський лауреат О. Памук, “якщо
ми візьмемо речі, за які нам соромно, і виставимо їх у музеї, вони вмить обернуться на речі,
якими треба гордитися”2.
Ще одним неодмінним атрибутом компаній шістдесятих була гітара, яка замінила
“буржуазний” саксофон стиляг. З іншого боку, акустичний варіант гітари, відмежовував
шістдесятників від нового віяння Заходу – електрогітар. Ритми бардівської пісні
Б. Окуджави, А. Галича, Ю. Візбора, згодом – В. Висоцького, розійшлися із західною
бітломанією. Це, окрім іншого, дозволяло відкинути звинуваченя в “преклонении перед
Западом”.
Не наважуюся стверджувати категорично, але, здається, саме спів під гітару, став
характерним почерком пізнього етапу творчості російських шістдесятників і егалітаризував
їх середовище. Бо поезія – річ не певна. Згадуються слова Б. Лепкого, що поезію читає хібащо “хлоп чи недоморена вчителька”. Інша річ – пісня, яка “жить и строить помагает”. Саме
завдяки бардівській пісні вдалося сконструювати міжчасовий міст між російською
культурою “срібного віку” і новою культурою. Такий симбіоз створив доволі цікаву
еклектичну реальність. У контексті українського шістдесятництва, відсутність бардівської
пісні призвела до меншої інтегрованості їх творчості в свідомість українців.
Літературоцентричність першої половини ХХ ст. омузикальнилася. Думки, що
турбували душі посередністю художнього слова, у другій половині століття виражалися
засобами рок- або поп-музики. Не випадково, молодіжними гуру Заходу стають музиканти
типу Джона Леннона чи Боба.. Ділана. Таку ж суспільну функцію виконували барди. Цікаво,
що американський оглядач Роберт Шелтон, у номері “New York Times” за 28 жовтня 1963 р.
порівняв молодого Б. Ділана з Є. Євтушенко [34]. “Час поетів” плавно змінився “часом
бардів”.
Шістдесятники створили легенду, в яку охоче повірили. Днем народження оголошено
ХХ з’їзд КПРС, а кінцем шістдесятництва – 1968 р., коли після розгрому “празької весни”,
згасли останні надії на реформи в СРСР. Наступні, “довгі” 1970-і рр. оголошено епохою
“застою”, яка 1985 р. змінилася “перебудовою” (ще одне слівце із словника). Можна сказати,
що після 1968 р., коли настав час обирати, “шістдесятництво” зникло, але шістдесятники
залишилися. У цих хронологічних межах шістдесятники репрезентували себе в якості
сирітського покоління. Віталій Коротич в одному з інтерв’ю картався: “Напевне,
найстрашніше в моєму житті те, що наше покоління було сирітським, у нас не було
нормального літературного процесу. Я багато раз думав, що фізично міг жити у літературі,
де поруч ходили б Маяковський, Гумільов, не залякана Ахматова, не зламані Булгаков,
Зощенко, Тичина і Рильський... Ми не мали цих вчителів, у нас їх забрали. Вони були забуті,
розтоптані, розштовхані по кутках” [35, с. 8].
Цей елемент легенди, старанно культивований шістдесятниками, варто проаналізувати
детальніше. Адже, шістдесятники з властивим їм апломбом зробили все, щоб деформувати
уявлення про свій час. Складається враження, що до них нічого не було – ні розуміння
людської індивідуальності, ні поняття особистості... І вони, шістдесятники, наче
ботічеллівська Мадонна, вийшли з морської піни. Важко пояснити мотиви, за якими поза
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“Маяковка” – площа імені Маяковського в Москві, популярне місце зібрань прихильників поезії.
Памук О. Музей невинності: Роман / Пер. з турецької. – Харків: Фоліо, 2009. – 671 с.
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увагою опинилися учасники дискусій 1956–1960-х рр. Чому голос попередників заглушений
пафосом шістдесятників.
А, як відомо, спочатку була дискусія... ХХ з’їзд КПРС поляризував суспільство, партію,
інтелігенцію на два табори – охранителів і прогресистів (реформістів), на захисників системи
від змін і прихильників її зміни [12, с. 10]. Так, в авангарді прихильників змін стали
журналіст І. Дедьков, історик Л. Краснопєвцев [12, с. 24]. Їх дискусія, як і самі учасники,
виявилися поза кадром. Біблійний Яків знову забрав первородство в Ісава. Передовий загін
зачинателів дискусії, відомий за іменами І. Еренбурга, В. Померанцева, В. Дудінцева,
осмислюється шістдесятниками хіба-що в якості предтеч. Умовно, цей період можна
закінчити травнем 1960 р., смертю зацькованого владою Б. Пастернака. Загалом у проміжку
1957/8 рік, – час дискусії навколо роману Б. Пастернака “Доктор Живаго”, і листопадом
1962 р. – виходом “Один день Ивана Денисовича” А. Солженіцина, котрий стане культовим
для дисидентів, з’являється молода поезія – перший творчий паросток шістдесятників.
Самоусвідомлення себе як сиріт змушувало шістдесятників займатися своєю
генеалогією, пошуками давніх традицій для відновлення роду. Шістдесятники, на думку
М. Коцюбинської, “починали на спустошеному, знелюдненому, зденаціоналізованому полі”
й інтуїтивно прагнули передусім, як слушно підкреслив у своїй Нобелівській лекції поет
Й. Бродський, до “відтворення неперервності культури” [5, с. 6].
У цьому контексті варто розглянути алюзії шістдесятників щодо духовного рідства з
“шістдесятниками” ХІХ ст. – народниками. Ця аналогія виникла на основі історичних
паралелей з олександрівською Росією. Лібералізація режиму, в обох випадках, сприяла
активному збуренню молоді, вираженого екзистенційним конфліктом “батьків і дітей”. Так,
проводилися аналогії між герценівським “Колоколом” і “Новым миром”. Іван Світличний, у
обґрунтуванні шляхів розвитку молодіжного національного руху, прямо апелював до
народницької практики “ходіння в народ”.
Однак, за винятком паралелей, існували розбіжності. Характерно, що досвід народників
не отримав широкого висвітлення в творчості. Російські шістдесятники потягнулися до схем
“срібного віку”, а українські – “розстріляного відродження”. Не варто забувати, що
шістдесятники були вихідцями з народу, тому “ходіння в народ” було безсенсовим. Замість
заглиблення в мужицький побут, шістдесятники цікавилися “зоряними інтегралами”.
Достатньо згадати, хоча б, розширення простору в Ліни Костенко, з її київською Венецією,
чи концертом Ліста на Подолі.
Сирітство закінчується потенційним безпліддям. Творчість, духовний зрив
шістдесятників не знайшов розуміння у нащадків, а навпаки – потужну критику й
заперечення. Проте, ця критика, може стати предметом іншої розвідки. Самі шістдесятники
говорять про відсутність імен в літературі й мистецтві після них. Для прикладу наведемо
вичерпну характеристику сучасної культури актрисою Аллою Демидовою: “Я не вважаю, що
шістдесятництво вичерпано. І помічаю, що кращі спектаклі... сьогодні роблять саме
шістдесятники, а не так звана “нова хвиля”. Тому що молоді одержимі й самонадіяні в своїй
короткостроковій молодості. А зараз час вимагає об’єму, відповідальності. Розкрити подію
об’ємно здатні биті шістдесятники” [36].
Значно цікавішим, і дивнішим виглядає намагання шістдесятників дистанціюватися від
спадку дисиденства, про що було сказано вище. Крім того, поза контекст шістдесятників
виводяться особи масштабу А. Солженіцина, І. Бродського, піддаючись найбільшому
покаранню – замовчуванню. Що це, боязнь конкуренції, чи комплекс вини перед тими, хто в
своїй опозиційності не зупинився, а пішов далі? Чи лише особисті образи? Відомо,
наприклад, про непрості відносини між Є. Євтушенком і Й. Бродським, заримовані першим
із них у рядках-посвяті другому: “Мёртвым нам не уйти, как живым, / от кровавого русского
римства. / Мы с тобою не договорим. / Мы с тобою не договоримся”.1
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У цьому контексті знаходимо цікаву інтерпретацію шістдесятників у Арсенія
Тарковського: “Все-таки не правда, ніби шістдесятники завжди трималися разом. Як на мене,
особливої дружби між ними ніколи не спостерігалося. Просто влада надто намагалася не
дати їм розбігтися, тому що тих, хто збився в кучку, легше бити” [37].
Як результат, відбувається осмислення себе як єдиного покоління в другій половині
ХХ ст. Складається враження, що шістдесятники знаходять свою ідентичність, а звідси –
єдність у вічному протистоянні. Спочатку з владою, потім – з наступними поколіннями. У
цій рогатці, напевно, варто шукати мотиви творення власного образу. Шістдесятники
нагадують борзих, інстинктивно готових захищати своє. І якщо протистояння з владою і
наступними поколіннями можна зрозуміти, то маразмом для шістдесятників стане
протистояння з історією.
Загалом, легенда шістдесятників має чимало аспектів, зокрема, спонтанність появи.
М. Коцюбинська писала: “Шістдесятники – то спонтанний вияв духовного дозрівання,
нового мислення, нової системи цінностей, нового осмислення національного досвіду в
надрах тоталітарної системи” [5, с. 5]. Для Алли Демидової шістдесятники це “стихійний,
швидше емоційний і творчий рух. Настрій. Порив. Вітер перемін” [36]. “Поет, який виступає
проти!”, – так резюмував появу шістдесятників Євген Сверстюк, називаючи такі їх ознаки:
1) юний ідеалізм, який просвітлює, підносить, єднає; 2) шукання правди і чесної позиції;
3) неприйняття, опір, протистояння офіційній літературі й всьому апаратові будівничих
казарми [38, с. 25]. На думку іншого Євгена – Євтушенка, покоління шістдесятників
об’єднувало “відчуття народу”, “відчуття громадянськості” [19]. Прикладів такого
самоосмислення можна навести чимало. Але нам важливо зрозуміти, що використання таких
абстрактних характеристик, прикметників, смислових образів є стандартним набором для
формування історіографічного міфу. Як пише Є. Топольський, при його створенні
відбувається насичення частин нарації надмірною риторикою. Це відбувається за допомогою
класичних риторичних засобів та наративних фактографічних деформацій [3, с. 276].
Попри такий логічний і вивірений проект, останнє, що зробили шістдесятники – все
перемішали. Ще в 1960-х були спроби прояснити деталі. Зокрема, критик Лев Анненський
вважав назву “шістдесятник” не коректною. Вже в 1990-х він пояснював це згортанням
ліберальних процесів у 1960-х рр., вінцем яких стала “Празька весна”: ”...Тому мені і не
подобалося слово “шістдесятники”. Я говорив: “ну, тоді вже ми “п’ятдесятники”, тобто діти
ХХ з’їзду партії – ось це точніше. У 53-у ми плакали, в 55-у розкрили очі, а в 1956-у
зрозуміли, що наш час настав. А закінчилося воно в 63-у. Так що ми – “п’ятдесятники”. І
якби не було однойменної секти, можна було б так і називатися” [39].
Таке ставлення простежується й у інших представників. В. Аксьонов у оповіданні “Три
шинелі і ніс” також назвав себе “п’ятдесятником”. І. Дзюба, відмежовуючись від усіляких
класифікацій і рамок, заявив, що він не тільки шістдесятник, а “сімдесятник, вісімдесятник,
дев’яностик і так далі” [40, с. 68]
Не без іронії Андрій Бітов писав: ”... я шістдесятник лише тому, що мені за шістдесят;
мої перші діти народилися в шістдесяті, і Ленінград знаходиться на шістдесятій паралелі”
[41]. Пафос шістдесятих у 2000-х рр. плавно перейшов у апатію. В процесі саморефлексії,
колишні сумніви стали джерелом скепсису щодо власних досягнень. “Гординя, що
затягнулася”, – так визначив історико-літературне самопочуття шістдесятників їх “хрещений
батько” С. Рассадін [8]. “Я не знаю, що таке шістдесятники, – говорив М. Хуциєв, – ми
робили свою справу – і все” [7].
Лише шкільна програма з історії, з притаманною їй поняттєвою категоричністю, може
відповісти на питання: хто такі шістдесятники? Покоління чи/і яскраві особистості? Хто
шістдесятник, а хто “примкнувший к ним”? Користуючись терміном “шістдесятник”,
здається, маємо справу з поняттєвим Нереєм – так легко змінюються його смислові значення
в залежності від контексту. Це лише одне з питань, яке ставить перед дослідником міф
шістдесятників. Погоджуюся з Л. Тарнашинською, що “шістдесятництво мусить відмовитися
від міфологізації своєї сутності, що всі ми – як представники тієї доби, так і дослідники –
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мусимо відійти від міфу – міфу шістдесятництва, який вже, звісно, ввійшов у нашу
свідомість разом з іменами, і з ореолом – не завжди позитивним – довкола них. Але не
забуваймо, що будь-яке розвінчання міфу є творенням... нового міфу. Тож чим більше
акцентів буде розставлено у вивченні цього феномена, тим чистішим і стереоскопічнішим
буде той оновлений і, безперечно, потрібний усім нам міф” [22, с. 581].
Зверхньо дивитися на міф серед сучасних учених не прийнято, і є ознакою поганого
тону. Творення шістдесятниками свого міфу відбувається паралельно до творення міфу про
шістдесятників їх опонентами. Таке міфотворення з обох боків ускладднює наукове
пізнання, тим більше, що обидва міфи перебувають на стадії активного формування. Як
результат, на сьогодні образне осмислення шістдесятництва домінує над поняттєвим. А коли
так, то оцінки замінюються симпатіями чи антипатіями.
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ШЕСТИДЕСЯТНИКИ: В ПЛЕНУ СМЫСЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В статье проанализировано отдельные аспекты мифа шестидесятников, прослеживаются элементы саморефлексии шестидесятников, которые стали катего-
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риями научного анализа при изучении шестидесятничества, показаны изменения в представлениях шестидесятников относительно себя.
Ключевые слова: миф шестидесятников, шестидесятничество, поколение шестидесятников, “физики”, “лирики”, дисиденты.
Yaroslav Seko
REPRESENTATIVES OF THE 1960S (SHISTDESYATNYKY):
IN THE CAPTIVITY OF CONCEPTUAL DESIGNS
In the article analyzes some aspects of the myth of the representatives of the 1960s (shistdesyatnykiv), attempts to trace the elements of self-reflection shistdesyatnykiv,
which turned into a category of scientific analysis in the study of the representatives of the 1960s. Show changes in the way the representatives of the 1960s to
ourselves.
Key words: myth of the representatives of the 1960s (shistdesyatnykiv), representatives of
the 1960s, generation of the 1960s (shistdesyatnykiv), “physics”, “lyrics”, dissidents.
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ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІВОРАДИКАЛЬНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ
(ДРУГА ПОЛОВИНА 1930-Х РР.)
У статті проаналізовано організаційну структуру, кількісний склад та
основні напрями політичної діяльності ліворадикальних організацій в Тернопільському воєводстві. Окреслено їх участь у
суспільно-політичних процесах краю. Відображено антикомуністичні настрої громадсько-політичних об’єднань, духовенства та державних органів.
Ключові слова: ліворадикальні організації, політична діяльність, комуністична партія, польська поліція, громадські об’єднання.

C

учасна українська історична наука тяжіє до вивчення регіональної
проблематики, тож у сферу зацікавлень дослідників закономірно потрапляють
малодосліджені сторінки суспільно-політичного життя міжвоєнного періоду.
Водночас нових оцінних суджень потребують комуністичні організації, аналіз діяльності
яких сприятиме формуванню неупереджених підходів до визначення їх місця і ролі в історії
західноукраїнського регіону. Увага сучасних дослідників прикута здебільшого до організацій
національно-демократичного спрямування, в такий спосіб заповнюються історіографічні
прогалини радянського періоду. Початок 1990-х рр. засвідчує згасання інтересу до вивчення
ліворадикальних організацій, натомість упродовж останніх років ця проблематика знову
актуалізується. Неупереджені підходи до відображення діяльності комуністичних структур
сприятимуть комплексному аналізу суспільно-політичних процесів міжвоєнного періоду в
Західній Україні. З огляду на це студіювання політичної діяльності ліворадикальних
об’єднань у Тернопільському воєводстві протягом другої половини 1930-х рр. видається
актуальним.
Історіографічну базу для вивчення ліворадикального руху становлять напрацювання
українських істориків радянського періоду, зокрема, М. Панчука [11], Ю. Сливки [16; 23],
І. Васюти [10; 18], І. Шумейка, П. Яцківа [1], О. Цибка [15], М. Кравця [2], в яких, однак,
надмірно увиразнено ідеологічний компонент. На наш погляд, ґрунтовне вивчення
першоджерел сприятиме об’єктивності висновкових положень, саме тому основу наукової
розвідки становлять архівні документи [6–8; 9; 12–15; 19; 22; 24–26]. Синтез сучасних
методологічних підходів до інтерпретації зазначених джерел відкриває нові можливості в
об’єктивному історичному пізнанні.
Політичну діяльність ліворадикальних організацій Тернопільщини у другій половині
1930-х рр. визначали рішення з’їзду Комуністичної Партії Західної України (КПЗУ) та
Конгресу Комуністичного інтернаціоналу. На цих форумах вироблено тактику та стратегію
поведінки послідовників марксистської ідеології за нових умов геополітичної кон’юнктури,
враховуючи суспільно-політичні та соціально-економічні особливості окресленого регіону.
ІV з’їзд КПЗУ, що проходив упродовж 28 жовтня – 5 листопада 1934 р. у Ворзелі біля Києва,
напрацював низку тактичних рекомендацій щодо залучення нових членів партії із сільських
та міських робітників, сприяння їх активній участі у профспілкових та інших легальних
громадських об’єднаннях. Керівництво партії вважало це запорукою поширення
комуністичної пропаганди. Від Тернопільської партійної організації вимагали розгорнути
масову
роботу
на
фільварках,
створити
відділення
професійних
спілок
сільськогосподарських робітників [1, с. 44–48].
Слід зауважити, що Тернопільська делегація була позбавлена представництва на
партійному з’їзді, оскільки напередодні польською поліцією розгромлено окружний комітет
КПЗУ, внаслідок цього не відбулася конференція з обрання делегатів [2, с. 250].
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На відміну від з’їзду, VII Конгрес Комуністичного Інтернаціоналу влітку 1935 р.
визначив для провідників комуністичного руху стратегічні завдання, які полягали у
створенні єдиного антифашистського народного фронту [3, с. 393–397]. На думку польського
історика Г. Зелінського, його функціонування мало важливе значення з огляду на фашизацію
санаційних урядів Другої Речі Посполитої та стало закономірною реакцією на поширення
антисанаційних настроїв у суспільстві [4, s. 240–241].
Перехід до антифашистської риторики аж ніяк не передбачав перегляду засадничих
ідеологічних постулатів, а навпаки, актуалізував окремі положення майже столітнього
“Маніфесту комуністичної партії”. Засновники нового руху К. Маркс і Ф. Енгельс в останній
фразі зазначали: “Комуністи вважають ганебною справою приховувати свої погляди і
наміри. Вони відкрито заявляють, що їх цілі можуть бути досягнуті лише шляхом
насильницького повалення всього чинного суспільного ладу. Нехай панівні класи
здригаються перед Комуністичною Революцією. Пролетарям нічого втрачати, крім своїх
ланцюгів. Вони ж здобудуть увесь світ. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!” [5, с. 6].
Однак тернопільські ліворадикали, зрештою, як і всі західноукраїнські, змушені були
проводити підпільну політичну діяльність, зважаючи на переслідування польської поліції.
Так, місцеві комуністи замінили відкритість на ретельну конспірацію, активно
використовуючи псевдоніми, паролі, явки тощо [6, арк. 82–82 зв.]. Водночас політичні цілі
залишалися незмінними і їх досягнення відкрито загрожувало державності Другої Речі
Посполитої.
Перш ніж аналізувати заходи, проведені ліворадикальними об’єднаннями у другій
половині 1930-х рр., доречно ознайомитися з організаційною структурою та партійним
апаратом. Зауважимо, що в розпорядженні поліції знаходилися детальні відомості про
ліворадикальні осередки, керівні органи, структуру, членів та прихильників комуністичної
ідеології. На кінець червня 1937 р. місцева поліція Тернопільського воєводства відзначала,
що в краї функціонував окружний і 25 районних, повітових, міських комітетів та 54 осередки
КПЗУ. Комуністична спілка молоді Західної України (КСМЗУ) складалася з окружного і 5
повітових, міських комітетів та 22 осередків. До структури Міжнародної організації
допомоги революціонерам (МОДР) входили 6 повітових, міських комітетів та 6 осередків.
Загальна чисельність членів зазначених організацій становила 764 особи [6, арк. 106–107].
Тернопольські окружні комітети КПЗУ і КСМЗУ з центральними комітетами
підпорядковували низку повітових структур, зокрема, Тернопільську, Золочівську,
Зборівську, Бережанську, Скалатську, Теребовлянську, Копичинецьку, Збаразьку,
Борщівську, Заліщицьку і Перемишлянську. В окреслений період політична діяльність
ліворадикальних організацій була млявою, базувалася на ініціативності окремих активістів,
яким вдалося уникнути арештів під час ліквідації польською поліцією низки комуністичних
об’єднань [6, арк. 99]. Цікаво, що серед керівного складу та найактивніших ліворадикальних
функціонерів у Тернополі 15 осіб належали до єврейської національності, а 5 – були
українцями [6, арк. 102 зв.–103].
На території Тернопільського повіту зафіксовано діяльність комуністичних осередків у
Настасові, Великій Березовиці, Долішньому Івачеві, Мар’янівці, Микулинцях, Малашівцях,
Дітківцях, Чистилові, Ігровиці, по два осередки в Горішньому Івачеві та Казимирові [6,
арк. 99–99 зв.].
На початку 1937 р. в Бучацькому повіті функціонували повітові комітети КПЗУ та
КСМЗУ, 11 партійних осередків, з яких 3 – в місті, міський комітет комсомолу в складі 3 осіб
та один модрівський осередок. Поряд з тим в Золотому Потоці та Язлівці працювали міські
партійні комітети та піонерські організації. Варто зауважити, що бучацькі ліворадикали
підпорядковувалися Станіславівському окружному комітету [6, арк. 98; 7, арк. 80]. До складу
районного партійного комітету в Бучачі входили: Йозеф Гауптер, Фісхель Шломюк, Міна
Стерн, Оскар Неубергер. Осередок комсомолу в Золотому Потоці складався з Саломона
Бюлера, Альфреда Шютзера, Отто Шварца, Йозефа Гюбшера, Фішеля Гласберга, Бернарда
Зеновера. В Язлівці осередок комсомолу сформували Ярослав, Олександр, Володимир та
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Йозеф Ружицькі, Ян Саранчук, Володимир Завадовський, а в Бучачі до осередку молодіжки
належали Етка Мюлеровна, Саля Бергстоф, Ельо Бергер [6, арк. 100 зв.–101].
У 1937 р. в Золочеві нараховували 2 партійні осередки, а на території повіту – 5.
Загальна кількість членів партії становила 22 особи. Водночас на території повіту
зафіксовано діяльність двох осередків МОДРу – в Золочеві і Сасові [7, арк. 104 – 106, 109–
109 зв.]. Інше джерело повідомляло про 8 осередків ліворадикальних організацій з 20
членами. Зауважимо, що в липні 1937 р. місцева поліція ліквідувала районний комітет
КПЗУ [6, арк. 99 зв.–100].
Кілька комуністичних осередків базувалися в Заліщицькому та Зборівському повітах.
Керівництво зазначеними структурами належало переважно до компетенції осіб єврейської
національності. Водночас у звітах поліції вказано про відсутність будь-яких комуністичних
організацій на території Збаразького повіту [6, арк. 99 зв.–103 зв.].
У Підгайцях місцевий комітет КПЗУ розгалужувався на жіночу, транспортну та
освітянську секції. Партійний та комсомольський комітети підпорядковували по 7 осередків
в місті та кілька – в селах повіту. Активністю відзначався комітет МОДРу [6, арк. 98 зв.]. До
міського комітету КПЗУ в Підгайцях входили 6 осіб єврейської та один польської
національності. Комітет комсомолу складався тільки з євреїв [6, арк. 101–102 зв.].
У Теребовлянському повіті місцеві ліворадикали організували структуру із шести
осередків з 20 членами. Керівний склад ліворадикальних організацій формували євреї [6,
арк. 99 зв.–103].
Комуністичні організації в Чорткові станом на середину 1937 р. перебували в занепаді,
оскільки вони не могли в повній мірі оговтатися після поліційної ліквідації 1935 р. Всього на
території міста польська поліція нараховувала 60 членів та прихильників КПЗУ [8, арк. 110].
Однак поодинокі активісти єврейської національності на свій розгляд проводили політичну
діяльність: вони працювали в середовищі місцевих профспілкових організацій [8, арк. 107,
109].
Активній політичній діяльності чортківських ліворадикалів перешкоджав поділ на
“троцькістів” і “сталіністів”. У місті сформувалися дві групи осіб, переважно єврейської
національності. Кожна з них працювала автономно, вербуючи нових членів та розширюючи
коло прихильників. Подекуди угрупування протистояли, переманюючи до своїх лав так зв.
опонентів [8, арк. 107, 109].
Районний комітет КПЗУ в Борщові очолював Микола Хабінець, його заступником був
Давид Кофлер, а секретарем-скарбником – Самсон Рейблер. Шулім Фелд обіймав посаду
секретаря Бережанського районного комітету КПЗУ, своє членство засвідчували Рубін
Рейхстейн, Мендель Тюр [6, арк. 100–100 зв.].
Комітет місцевої КСМЗУ в Камінці Струмільовій складався з двох євреїв і одного
поляка. В Скалаті районний комітет КПЗУ очолював Ярослав Ківелюк, одним із членів був
Аба Лемперд. Відомо, що комсомольською організацією керували двоє євреїв. На чолі
партійного комітету в Товстому стояв Казимир Ляхович, а також Дмитро Сокольський та
Іван Горбайчук [6, арк. 101–102 зв.]. Слід зауважити, що повітові комітети в Камінці
Струмельовій та Бродах підпорядковувалися Львівському окружному комітетові [6, арк. 97–
98].
На початку осені 1939 р. організаційна структура ліворадикальних організацій
охоплювала 5 повітових та 7 районних комітетів КПЗУ разом із 13 осередками. В Тернополі
функціонував окружний комітет комсомолу, який підпорядковував 7 повітових, 9 районних
та 17 осередків [9, арк. 18].
Отже, в другій половині 1930-х рр., незважаючи на репресивні заходи місцевої поліції,
комуністи краю розбудували структуровану партійну мережу, яка функціонувала за
жорсткими правилами ретельної конспірації. Побіжний аналіз етнічної складової засвідчує
перевагу осіб єврейської національності в ліворадикальних організаціях. Це суперечить
прийнятій в радянській історіографії догмі про домінування українців як послідовників
комуністичної ідеології в регіоні. Очевидно, нагромадження фактографічного матеріалу з
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окресленої проблематики дозволить в майбутньому подолати стереотипність в
інтерпретаціях національної ознаки ліворадикального руху.
Досягнення політичної мети передбачало реалізацію низки локальних завдань, які
належало розв’язати тернопільським комуністам. Насамперед керівництво партії вимагало
забезпечити ідеологічну пропаганду як основу формування суспільної свідомості та
перегляду моральних цінностей. На думку українського філософа М. Поповича,
ліворадикали опанували мистецтво переконання малоосвіченої громадськості, акцентуючи
увагу на гострих аспектах соціальної несправедливості [5, с. 7–15]. Цікаво, що більшість
неписьменних становили селяни Тернопільського воєводства: на 100 жителів від 10 років і
старших 32,1 не вміли читати та писати [10, с. 185].
У філіях, читальнях, гуртках комуністи вели роз’яснювальну роботу серед робітників і
селян, прагнули впливати на фінансову політику керівних органів культурно-освітніх
установ, поповнювати їх бібліотеки комуністичною літературою [11, с. 98]. У квітні –
травні 1936 р. ліворадикальні організації виступили на захист “Просвіт” Поручина, Рекшина
та Стриганців Бережанського повіту. Мотивацією таких кроків було те, що у свідомих селян
начебто відсутній організаційний досвід, цим користаються націоналістичні елементи та
духівництво [12, арк. 33].
Ліворадикали домагалися контролю над читальнями “Просвіти” для концентрації в них
нелегальної комуністичної літератури. ЦК КПЗУ розглядав поширення марксистськоленінської літератури та пропагандистську роботу як важливу форму піднесення класової
свідомості “трудящих”. Водночас керівництво КПЗУ вимагало від місцевих комітетів
дотримуватися найсуворіших принципів конспірації у збереженні та поширенні партійної
літератури, точного обліку в окружних організаціях і системної інформації про її
надходження [11, с. 83–84].
Проникаючи в різні суспільно-політичні формації Тернопільщини, ліворадикали
домоглися значного зростання свого впливу на УСРП. Прокомуністична опозиція в УСРП у
лютому 1935 р. провела конференцію та створила окрему організацію під назвою Радикальна
селянська опозиція [1, с. 58–59].
12 вересня 1935 р. Політбюро ЦК КПП прийняло постанову, за якою профспілкову
лівицю ліквідовано. Всі її члени повинні були вступити до загальних профспілок. Цим
посилено вплив комуністів на професійний рух [11, с. 141].
Весною 1936 р. місцеві комуністи організували та очолили в Скалаті відділення
профспілки робітників шкіряної промисловості. Однак невдовзі, зважаючи на поліційні
репресії, вона так і не запрацювала належним чином [6, арк.50].
У 1936 р. особи, які відбули покарання за комуністичну діяльність Маргулєз Андзя,
Міна Гляссгаль, Салька Еккгауз, Давид Сигал, Саломон Старозумник-Клюгман та інші
партійці й комсомольці стали членами Товариства Робітничих Університетів (ТУР) і під
виглядом належності до легального товариства проводили пропагандистську роботу [13,
арк. 4].
На початку 1937 р. в Боратині Бродівського повіту місцеві комсомольці провели
конференцію, на якій закликали активістів ставати членами легальних організацій, таких як:
“Просвіта” та “Сільський господар”, працювати на користь компартії, остерігаючись
викриття [7, арк. 3–4].
Слід зауважити, що ліворадикальні організації не мали легального становища, а їх
членів та прихильників переслідувала польська поліція, тож для вирішення політичних
завдань комуністичні формування мали використовувати чинні легальні громадські
об’єднання. Керівництво партії рекомендувало активістам входити до складу зазначених
структур і проводити обережну, приховану політичну агітацію. В середині 1937 р. комуністи
активно використовували практику проведення пропагандистської діяльності в легальних
організаціях, як наприклад, “Каменярі”. Прихильники ліворадикальної ідеології проникали в
організацію, де проводили розмови на теми колонізації Західної України поляками, перемоги
соціалістів чи інших представників лівої ідеології на виборах у різних країнах, переваги
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суспільного устрою УРСР та інші. Водночас керівництво КПЗУ давало вказівку
прихильникам ініціювати створення освітніх і драматичних гуртків. Як бачимо, такий спосіб
пропагування комуністичної ідеології відзначався ефективністю, хоча й мав латентні форми
вияву: комуністи не вели активної партійної роботи, не вербували членів та не створювали
осередків, остерігаючись донесення та пізнішої ліквідації. Очікуваним результатом було
поширення марксизму серед неосвіченого сільського люду [6, арк. 72].
У 1937 р. комуністи Золочівського повіту використовували у своїй діяльності легальні
організації, як-от: Єврейський драматичний клуб імені Абрамовича та профспілка кравців.
Поліційний звіт засвідчував проникнення комуністів до інших легальних громадських
об’єднань та їх вплив не більше, як на 20% членів [7, арк. 104 – 106, 109–109 зв.].
Зазначимо, що таку практику ліворадикали активно використовували, впливаючи на
громадські об’єднання краю. Однак діяльність деяких громадських організацій засвідчує
відхилення від окресленої тенденції. Так, у складі Дітківецького “Сільського господаря” був
один комуніст із 60 членів; в Боратинському “Кружку рідної школи” – 2 з 70; в Борщівській
Єврейській читальні – 5 з 98; в Заліщицькій профспілці “Сила” – 8 з 96. Натомість
ліворадикали домінували в таких об’єднаннях, як: “Просвіта” в Настасові, де серед 150
членів 135 виявляли симпатію до комунізму, в Мар’янівській “Просвіті” (з 20 – 14), в Бучачі
серед чотирьох галузевих профспілок загальною чисельністю 199 членів 120 засвідчували
прихильність до комуністичної ідеології. На основі відомостей польської поліції
середини 1937 р. про 46 легальних об’єднань краю чисельністю 3002 члени можна
стверджувати, що комуністи та їх прихильники становили більше 38% або 1145 осіб [6,
арк. 108]. Опираючись на зазначені факти, М. Панчук стверджував: “У 1937 р. комуністи
визначали зміст і характер діяльності 46 культурно-освітніх, кооперативних і спортивних
об’єднань Тернопільського воєводства” [11, с. 99]. Закономірно, що наведене та схожі
тенденційні, ангажовані традиціями радянської історіографії узагальнення мали на меті
підкреслити значущість комуністичних організацій в суспільно-політичному житті краю.
Чортківські ліворадикали зіткнулися з низкою проблем: організовані ініціативи
викликали спротив членів профспілки, окремі провідники профспілкового руху,
прихильники комуністичної ідеології, боялися провокаторів, оскільки влада переслідувала
комуністів і кілька чільних діячів було відправлено до Берези Картузької [8, арк.107, 109]. За
даними польської поліції, серед 25 членів пекарської профспілки комуністи впливали на 4
особи; із 27 членів профспілки транспортників – на 3; із 74 членів єврейської профспілки
працівників торгівлі – на 7; із 57 членів профспілки шкіряної промисловості – на 5; із 52
членів громадської організації “Гордонія”, молодіжного крила єврейської партії Гітахдут, –
на 4 [8, арк. 111].
Прихильність керівництва Тернопільської профспілкової ради до комуністичної
ідеології стало приводом для її розпуску в липні 1937 р. [8, арк. 16]. Така ж доля спіткала
секцію столярів профспілки будівельників Тернополя [14, арк. 40].
Восени 1937 р. тернопільські ліворадикали використовували в своїй діяльності
профспілку шапкарів, особливо створений відділ кравців при ній. Тоді ж створено окружний
комітет Комуністичної спілки для роботи зі шкільною та позашкільною молоддю [6, арк. 88,
90].
10 жовтня 1937 р. в домі Соломона Схора на вулиці Чацькій, 2 в Тернополі на
комсомольському зібранні секретар Мозес Конігсберг прозвітував про роботу в місцевій
профспілці працівників торгівлі. Він відзначив, що організація осередку комсомолу серед
спілчан поки не видається можливою. Інший промовець, Пінкас Ейзенберг, окреслив свою
роботу в колі єврейської молоді, запевнивши, що створив кілька осередків, які конкурують з
єврейськими націоналістичними структурами. Наступний доповідач задекларував намір
створити драматичний гурток в єврейському спортивному робітничому клубі. Окрім іншого,
обговорювали питання міжнародних відносин та загрози фашизму, обумовивши необхідність
боротьби з ним [8, арк. 99].
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У кінці 1937 р. ліворадикали створили 30 осередків в Тернопільському воєводстві на
базі громадської організації “Каменярі” [8, арк. 102].
На початку 1938 р. згідно з постановою суду було закрито раду профспілок “за
комуністичну діяльність, яка загрожує спокоєві і порядкові громадськості”. Водночас
припинено роботу читальні “Просвіти” в Долішньому Івачеві, оскільки “там відбуваються
зібрання комуністичного напрямку, члени її налаштовані комуністично, що загрожує
спокоєві та публічній безпеці” [15, с. 97–98].
Отже, тернопільські комуністи проникали в різні легальні формації краю,
використовували їхні можливості для ведення відкритої та прихованої політичної агітації,
намагаючись формувати світоглядні орієнтири мешканців воєводства відповідно до
марксистської ідеології. Буз сумніву, ліворадикали досягали в цьому напрямку успіхів, однак
визначити їх вплив на громадські об’єднання складно. Опрацьовані матеріали окреслюють
тенденцію, напрям діяльності комуністичних елементів. Відомості про фінансову складову
цього процесу послужили б основою для більш ґрунтовних узагальнень щодо місця
ліворадикальних організацій в суспільно-політичному житті регіону.
Друга половина 1930-х рр. характеризувалася важким соціально-економічним
становищем у всій Другій Речі Посполитій, особливо в Тернопільському воєводстві, оскільки
станом на 1938 р. 91% українського населення Тернопільської області було зайнято в
сільськогосподарському виробництві [16, с. 166]. Ч. Бжоза та А.-Л. Сова вказують на значне
погіршення умов усього суспільства, однак зауважують, що найбільшою мірою постраждало
сільське населення [17, s. 206]. Поряд з цим, на початку 1936 р. в Польщі налічувалося понад
400 тис. безробітних, із них 14 340 у Тернопільському воєводстві [11, с. 146]. В такий спосіб
комуністи отримали можливість маніпулювати свідомістю селян, актуалізуючи почуття
соціальної несправедливості та беззахисності виробників сільськогосподарської продукції.
Традиційно ліворадикали скеровували ідеологічну пропаганду на робітників підприємств
краю.
У 1934 р. з ініціативи комуністичних агітаторів робітничі страйки охопили низку
підприємств Тернопільського воєводства, зокрема, в Бучачі – на лісопильному заводі, в
Теребовлі та Копичинцях – на будівельних підприємствах [11, с. 178].
На початку 1935 р. страйкували сільськогосподарські робітники на фільварку Опаль у
Застінці Тернопільського повіту. Влітку того ж року поденники у Великому Глибочку та
Івачеві Горішньому Тернопільського повіту вимагали збільшення зарплатні до 1 злотого і
зменшення робочого дня до 8 годин [18, с. 180–182]. Того ж року страйкували будівельники
в Чорткові та деревообробники в Бродах. Поодинокі сільськогосподарські страйки відбулися
в Бучацькому та Тернопільському повітах [18, с. 195, 198–199].
У вересні 1936 р. Тернопільський окружний комітет КПЗУ закликав селян та
сільськогосподарських робітників вимагати збільшення заробітної плати і скорочення
робочого дня шляхом створення страйкових комітетів, масових зібрань, висувати конкретні
вимоги [19, арк. 71].
2 квітня 1936 р. комуністи Західної України ініціювали спільно з іншими партіями
протестаційний страйк, зокрема, в Тернополі відбулося зібрання за участю близько 3 тис.
осіб [1, с. 94].
Влітку 1936 р. страйковий рух сільськогосподарських робітників охопив Заліщицький,
Борщівський, Тернопільський, Підгаєцький та Чортківський повіти. В другій половині
1936 р. страйкували робітники млинів та столярських майстерень Чорткова. В Тернополі
протягом 13–26 жовтня комуністи зорганізували страйк 300 робітників швейних
підприємств, які в результаті домоглися підвищення заробітної плати на 15–50% [2, с. 208,
210–211]. Загалом в 1936 р. у Тернопільському воєводстві страйкували постійні робітники та
поденники 15 маєтків [18, с. 194].
1 травня 1937 р. робітники, які працювали на будівництві цукрового заводу, під
впливом комуністичної пропаганди відмовилися працювати [15, с. 80]. Протягом 15–
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25 серпня 1937 р. в Скалатському повіті тривав селянський страйк, організований
комуністичними агітаторами [6, арк. 50].
Упродовж 1937 р. спостерігалася низка страйків у Тернопільському воєводстві, як-от:
будівельників у Борщеві, селян у Бережанському, Копичинецькому, Теребовлянському,
Підгаєцького, Бучацького повітів [2, с. 217–219; 20, с. 278].
Місцеві адміністрації прагнули приборкати селянські виступи та попередити їх
виникнення надалі. У звіті за серпень 1937 р. тернопільський воєвода повідомляв
Міністерство внутрішніх справ, що для припинення страйку в Бучацькому та Підгаєцькому
повітах сконцентровано близько 400 поліцаїв, перекинуто 12-ту дивізія піхоти [1, с. 119].
Наприкінці 1938 р. відбувся суд у Чорткові: кількох осіб засудили до 1 року ув’язнення,
інших – до 6 місяців, інкримінуючи їм організацію та підбурення до протестів у Бучацькому,
Чортківському та інших повітах [21, s. 3]. Показові судові процеси мали продемонструвати
рішучість влади в боротьбі з ініціаторами та провокаторами страйків селян.
На початку березня 1939 р. прийнято Постанову Ради міністрів Польщі про зміцнення
польського елементу в Західній Україні [16, с. 152]. За допомогою “Секретаріату
порозуміння польських
громадських організацій”
упродовж 1937–1938 рр.
в
Тернопільському воєводстві було створено 824 купецькі, 290 ремісничих і 92 промислові
польські заклади. У кінці 30-х рр. польський уряд ініціював масове переселення польського
міського населення з центральних областей Польщі в промислові райони Західної
України [16, с. 156, 158]. В такий спосіб польська влада створювала не тільки приводи для
гострої політичної критики, а й до поширення комуністичної пропаганди, націленої на
протестні настрої української громадськості воєводства.
Партійні функціонери намагалися використовувати будь-які можливості, в тому числі й
соціального характеру, для досягнення своїх політичних цілей. Під час селянських страйків,
які охопили окремі території Тернопільського воєводства, комуністичні агітатори намагалися
використовувати невдоволення селян для ескалації їхнього протистояння з польською
адміністрацією [9, арк. 18].
Тернопільські комуністичні організації свідомо загострювали і без того напружені
соціально-економічні настрої в Тернопільському воєводстві. Використання радикальних
гасел про соціальну справедливість та рівність, заклики до рішучих дій на захист інтересів
“трудящих” все ж знаходили відгук громадськості краю, що виявлявся в перманентних
страйках.
Досягнення політичної мети вимагало від ліворадикальних організацій розгортання
політичної діяльності, скерованої на протиставлення польській владі та розвиток соціальних
конфліктів. Комуністичні формування 7 листопада 1935 р. в Зборівському та інших повітах
Тернопільського воєводства провели збори та демонстрації, присвячені черговій річниці
революції [15, с. 64].
На зборах робітників, організованих комуністами, що відбулися 14 липня 1935 р.,
ухвалили таке рішення: бойкотувати вибори до сейму і сенату, декларуючи в такий спосіб
протест проти прийняття нової Конституції [15, с. 66].
Влітку 1936 р. у Збаразькому повіті розповсюджено листівки із закликом до активних
революційних дій, зміни суспільного устрою, побудови справедливого соціалістичного
ладу [22, арк. 6, 10, 11].
Упродовж січня – квітня 1937 р. комуністи Золочівського повіту поширювали
агітаційну літературу, проводили конференції, вербували нових членів, створювали партійні
осередки, закликали до проведення страйків, антиподаткових акцій тощо [7, арк. 104 – 106,
109–109 зв.].
6 січня 1937 р., за вказівкою партії, на телеграфних стовпах Кута Товстенського
розвішено листівки із закликами про допомогу дітям іспанських робітників та селян, а також
про відмову від сплати податків, які начебто витрачають на озброєння польської армії [6,
арк. 36–37]. Зауважимо, що в 1936 р. ліворадикальними організаціями Тернопільського
воєводства зібрано 6,5 тис. злотих на допомогу іспанськими робітникам [1, с. 142]. Поряд з
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цим партія вимагала від комсомольських структур підбирати кандидатури добровольців для
боротьби з фашизмом в Іспанії. Вони мали бути відданими комуністичній ідеї та
представляти інтелігенцію [6, арк. 82 зв.]. У квітні 1937 р. Оз’яша Сухмана, члена КСМЗУ,
відправили на громадянську війну в Іспанії [7, арк. 12].
28 березня 1937 р. проведено збори 20 членів КПЗУ на єврейському кладовищі в
Бродах. Участь у ній взяв Саломон Брочинер, делегат зі Львова, який привіз комуністичну
літературу і доручив роздати іншим членам партії [7, арк. 17].
У середині 1937 р. найактивніша діяльність ліворадикалів Бережанського повіту
зосереджувалася на роботі зі шкільною молоддю за посередництвом піонерських
організацій [6, арк. 97 зв.].
Комуністи налагодили відправку окремих активістів з Тернопільського воєводства за
кордон через секретаря Централі об’єднаної партії Гітахдут Поалей Сіон. За інформацією
польської поліції, цього секретаря, Давида Франкеля, КПЗУ спеціально ввела до складу
єврейської партії, щоб через нього вирішувати зазначенні питання [8, арк. 108].
2 жовтня 1937 р. на полі для скачок під Загребеллям біля Тернополя проведено зібрання
секретарів осередків КСМЗУ за участю: Станіслави Тейхман, Саломона Схора і Хави
Спрехер. Під час заходу С. Тейхман вигосила промову про ситуацію в Радянській Росії. 9–
10 жовтня того ж року члени комсомолу з Тернополя Герман Гітлер, Герман Гейман, Ісаак
Вагнер і Пінкас Ейсенберг збирали серед симпатиків і членів КПЗУ в місті внески на
“Червону допомогу” [8, арк. 99].
Тернопільські комуністичні активісти закупляли харчі для місцевих в’язнів, кількість
яких у середині 1937 р. становила 23 особи [6, арк. 82 зв.]. В жовтні 1937 р. місцеві
ліворадикали намагалися вплинути на свідків у справі кількох колег єврейської
національності з метою пом’якшення покарання підсудних [8, арк. 100]. В грудні того ж року
партійний актив збирав підсудним колегам кошти для організації захисту. Частину суми
(30 злотих) зібрали своїми силами, іншу – отримали із закордону через активіста з Івачева
Горішнього [8, арк. 102].
У кінці жовтня 1937 р. комуністична діячка на псевдо “Марійка” отримала доручення
від партії налагодити контакти у Великій Березовиці, Острові, Буцневі. В той же час в
Настасові та Івачеві Долішньому партійна організація працювала значно відлагодженіше та
успішніше [8, арк.101].
Постанова Комінтерну, прийнята в серпні 1938 р., передбачала розпуск КПП, КПЗУ та
КПЗБ. З-поміж головних підстав рішення зазначалося, що вони висували лозунг права націй
на самовизначення та відокремлення, а для Західної України та Західної Білорусії –
возз’єднання з Радянськими Україною і Білорусією. В цьому, мовляв, полягала загроза
безпеці СРСР, оскільки зазначені партії намагалися посварити Польщу та СРСР і, взагалі,
прагнули роз’єднати польський народ з національними меншостями в боротьбі проти
наступу фашистської реакції [23, с. 17]. Вже 26 травня 1939 р. Секретаріат ВККІ прийняв
рішення про необхідність відновлення КПП, а разом з нею – КПЗУ, з цією метою було
створено Тимчасовий керівний центр КПП для підготовки з’їзду партії [23, с. 89].
Після розпуску КПЗУ активна політична діяльність ліворадикальних елементів
продовжувалася через участь у легальних організаціях. Однак в окремих сільських
місцевостях Бучацького і Збаразького повітів Тернопільського воєводства збереглися і
повноцінно функціонували партійні осередки з огляду на відсутність належної
поінформованості про суть рішення Комінтерну. На початку грудня 1938 р. комуністи
Бучацької партійної організації, враховуючи досвід роботи колег в інших повітах, перенесли
роботу в легальні організації, створивши в них своєрідні комуністичні фракції та групи [1,
с. 155–156].
Наступним рішенням комуністи краю передбачали зближення з іншими політичними
партіями, наприклад, із Стронніцтвом Людовим [24, арк. 76, 89]. Під час виборчої кампанії
до органів місцевого самоврядування, які відбулися наприкінці 1938 р. – на початку 1939 р.,
представники ліворадикальних організацій тісно співпрацювали з низкою політичних,
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громадських та профспілкових структур, узгоджували списки кандидатів. Це стало
запорукою проходження провідників та прихильників комуністичної ідеології до місцевих
органів влади. Зокрема, в с. Настасів Тернопільського повіту ліва опозиція отримала 7 із 30
мандатів радників і 12 із 30 мандатів заступників радників [1, с. 157].
Місцеві ліворадикали вдавалися до різноманітних форм політичної активності:
розбудовували організаційну структуру, залучали нових членів, вживали заходи на
підтримку політичних в’язнів, організовували акції протесту, співпрацювали з іншими
громадськими та політичними об’єднаннями краю, пропагували переваги альтернативного
суспільного ладу, побудованого на комуністичних цінностях. Як бачимо, незважаючи на
розпуск, комуністи Тернопільського воєводства зберігали політичну життєздатність.
Ліворадикальні організації, як, зрештою, й інші громадські та політичні об’єднання
Тернопільського регіону, перебували під пильним наглядом місцевої поліції. В січні 1936 р. в
селі Галич Підгаєцького повіту місцева польська поліція виявила і конфіскувала значну
кількість комуністичної літератури, ризначеної для розповсюдження на території воєводства.
Водночас встановлено, що роль кур’єрів виконували Б. Аппель та Ш. Бен, які контактували з
Л. Повкером, комуністом із Підгаєць [19, арк. 101].
На початку 1937 р. польська поліція ініціювала широку кампанію боротьби проти
ліворадикального руху, який загрожував державній безпеці [1, с. 113]. А вже в
середині 1937 р. поліція звітувала про часткову ліквідацію структурних ланок КПЗУ в
Бродівському повіті, зокрема, повітових комітетів партії і комсомолу, так званих
“кравецького”, “інтелігенції”, “столярсько-слюсарського” осередків у Бродах, одного
осередку КСМЗУ в Старих Бродах, місцевих комітетів “Піонєра” та Революційної шкільної
молоді в Бродах [7, арк. 19]. В 1938 р. польська поліція ліквідувала осередок КПЗУ в
Долішньому Івачеві, заарештувала 8 членів [25, арк. 13 зв.].
Підготовку комуністичних організацій Тернополя до відзначення Міжнародного дня
солідарності трудящих (назву подаємо зі збереженням тогочасних орфографічних та
граматичних норм – авт.) в 1938 р. було зірвано превентивними арештами місцевої поліції.
Ліворадикальні провідники припинили будь-які підготовчі заходи, остерігаючись репресій
поліції, натомість зосередилися на перевірці партійних функціонерів щодо співпраці з
поліцією [26, арк. 25 зв.].
Розгалужена мережа конфідентів, постійний моніторинг суспільно-політичного життя,
репресивні заходи – саме ці чинники найбільшою мірою перешкоджали розвиткові
ліворадикального руху в краї.
Комплексний підхід до окресленої проблематики зобов’язує проаналізувати домінантні
аспекти відносин комуністичних структур з українськими, польськими націоналістичними та
іншими організаціями, проаналізувати ставлення місцевого населення й духівництва до них.
Реакція національно-демократичних сил Західної України на розгортання комуністичними
організаціями
антифашистського
фронту
проявилась
у
створенні
єдиного
антикомуністичного фронту. Активну участь у цьому процесі взяло греко-католицьке
духовенство, яке вважало, що боротьбу проти загрози комунізму повинна очолити церква. За
ініціативою клерикалів було створено комітети боротьби з комунізмом. Греко-католицька
церква виступила за згуртування всіх молодіжних, націоналістичних та клерикальних
товариств: КАУМ, “Соколи”, Український спортивний союз “Україна” тощо – навколо
“Лугів” [16, с. 241–242].
У середині 1937 р місцева поліція в Тернополі констатувала зменшення активності
ліворадикальних організацій, серед причин називали антикомуністичну спрямованість
легальних організацій, які декларували згубний вплив комунізму. Особливо активними в
цьому напрямку були як українські, так і польські праві громадські й політичні формування,
а також духовенство двох обрядів [8, арк. 16 зв.–17].
Цікавим у зазначеному контексті видається такий факт: на початку 1937 р. Петро Пуш,
війт Мар’янівки Тернопільського повіту, збирав кошти на оборону комуністів,
заарештованих за бійку з націоналістами в Настасові; загалом він передав 62 злотих рідним
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затриманих. Зауважимо, що на одному із зібрань ліворадикали обговорювали бійку,
застерігаючи актив від терористичних атак на націоналістів, оскільки це могло зашкодити
заарештованим товаришам на суді. Більше того, наголошували на смерті особи на прізвище
Міруцький в результаті ексцесу. Наведені відомості містились у повідомленні конфідента
поліції, який, окрім цього, зазначав, що йому погрожували розправою, якщо дізнаються про
його співпрацю з поліцією. Інформаторові були також відомі факти вбивств комуністами
свідків у справах підсудних комуністів [6, арк. 41, 56, 99].
Ліворадикальні діячі на своїх нарадах виносили рішення про ліквідацію окремих осіб і
доручали виконання конкретним функціонерам. Так, восени 1937 р. Тернопільські комуністи
вирішили ліквідувати Юліана Глухого та Петра Кубая. Виконавцем визначили делегата ЦК
КПЗУ Миколу Довбуша (псевдо – Микита з Івачева Долішнього). Після реалізації
задуманого його планували вивезти за кордон, звідки він мав вислати до місцевої поліції своє
фото і зізнання у скоєному і таким способом уберегти інших партійців від переслідувань [6,
арк. 90–91].
Беручи до уваги те, що особи, яких ліворадикали вирішили знищити, мали українські
прізвища, можемо тільки припустити їхню приналежність до націоналістичних організацій. З
іншого боку, щоденні поліційні зведення окресленого періоду описували злочини, де
підозрюваними і потерпілими були почергово українці, євреї та поляки. Мотиви скоєних
проступків поліція розглядала без політичного підтексту. Ймовірно, політичним підґрунтям
протистоянь було ототожнення комунізму з його провідниками, здебільшого євреями.
Напевно, з огляду на це ліворадикальний рух апріорі сприймався як чужинський. Тож
можемо допустити думку про значну численність злочинів, лейтмотив яких становила
політична неприязнь або нетерпимість.
Спротив ОУН суттєво впливав на політичну активність комуністів украї, зокрема, в
середині 1937 р. польська поліція окреслювала діяльність ліворадикалів тільки в напрямку
збору коштів для потреб політичних в’язнів та допомогу іспанським борцям із фашизмом [6,
арк. 96].
Представники радянської історіографії І. Шумейко та П. Яцків, стверджували, що
“ундовці” потай писали доноси в поліцію на ліворадикальні організації та їхню пресу,
“оунівці” разом з польською поліцією вчиняли напади на комуністичних активістів,
спалювали агітаційну літературу, влаштовували погроми єврейських робітників. Політбюро
ЦК КПЗУ закликало всі партійні осередки активної боротьби з ОУН-УВО аж до “фізичного
відпору, роззброювання боївок і т.д. включно” [1, с. 30–31].
Місцеві комуністи зазнавали утисків та збройних нападів з боку оунівців. Так, О. Цибко
в монографії “Революційна боротьба трудящих Західної України за возз’єднання з УРСР
1934–1939 рр.” подає інформацію про низку вбивств комуністичних діячів. Зокрема, в
с. Соснівцях Підгаєцького повіту застрелено заступника голови “Просвіти”, комуніста Петра
Семенюка, в Козові озброєні оунівці погрожували місцевому комуністу Василеві Федорчаку,
в Бережанах вбито прихильника комуністичної ідеології Івана Басару [15, с. 98–99].
17 жовтня 1937 р. в Острові відбулася партійна нарада, де обговорювали перехід до лав
націоналістів Йозефа Ляховського, який захопив значну кількість комуністичної літератури.
Було прийнято рішення про виключення його з партії, водночас увиразнено необхідність
ретельнішої конспірації та перевірки кадрів [6, арк. 112].
У липні 1937 р. Бродівські комуністи проводили акцію зі збору коштів на закупівлю
вогнепальної зброї для окремих членів місцевих партійних осередків [7, арк. 18]. Очевидно,
ліворадикальні організації мали в своєму розпорядженні озброєну структуру для оборони від
формувань антикомуністичного штибу або нападу на них.
У середині 1939 р. політична діяльність ліворадикальних організацій краю перебувала в
занепаді. Це стало результатом активної роботи конфідентів поліції, її репресивних дій,
кримінальної відповідальності за комуністичну агітацію, а також взаємною недовірою в
середині партійних структур через підозри на співпрацю з поліцією. Окрім того, поліцією
воєводства в червні проведено низку операцій з ліквідації ліворадикальних осередків, яка
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підірвала організаційну структуру. Водночас давалося взнаки засудження чільних
провідників комуністичної ідеології. Уповільненню політичної діяльності ліворадикального
руху в значній мірі сприяла відкрита антикомуністична діяльність інших легальних
угруповань, як польських, так і українських [9, арк. 18]. До прикладу, побіжний аналіз
організаційної структури ОУН на території краю засвідчував значне переважання над
ліворадикльними формуваннями. В окреслений період націоналісти мали Окружну
екзекутиву в Тернополі, 12 повітових, 55 районних, 196 осередків. Водночас вони прагнули
домінувати в інших громадських об’єднаннях воєводства [9, арк. 19]. Як бачимо,
антагоністичні настрої українських і польських громадсько-політичних об’єднань краю,
підсилені антикомуністичною скерованістю духовенства обох конфесій, суттєво впливали на
активність політичної діяльності ліворадикальних структур.
Упродовж другої половини 1930-х рр. комуністичні організації Тернопільського
воєводства реалізовували політичний напрямок, окреслений рішеннями IV з’їзду КПЗУ та
Конгресу Комінтерну, що характеризувався переходом до антифашистської риторики.
Представники та прихильники комуністичної ідеології розбудували широку мережу
регіональних структур та осередків, на які покладали виконання політичних завдань та
поширення марксистської ідеології серед населення краю.
Варто відзначити агресивну політичну критику ліворадикальними структурами
польського владування в регіоні. Комуністи акцентували увагу громадськості на тому, що
складне матеріальне становище – це наслідок соціальної несправедливості, в якій завжди є
винні та відповідальні. В такий спосіб вони підбурювали селян та робітників до відкритого
протистояння з владою, неспроможною задовольнити їхні потреби. Виступи робітничого
люду, який висував матеріальні вимоги до власників виробництва чи місцевої адміністрації,
супроводжувала поява комуністичних агітаторів з їх намаганнями перевести конфлікт в
політичну площину.
Комуністична риторика не знайшла адекватного сприйняття серед місцевого населення.
Було актуалізовано пошук альтернативних шляхів ідеологічної пропаганди – діяльність за
посередництвом інших організацій. В цьому напрямку ліворадикали досягли серйозних
успіхів: набували членства в низці громадських і політичних об’єднаннях Тернопільського
воєводства, проводили через них обережну комуністичну агітацію, використовували їх
легальне становище для вирішення партійних завдань.
Розгортанню масштабної політичної діяльності ліворадикальних організацій у краї
перешкоджали репресії польської поліції, активний антикомуністичний спротив інших
громадських і партійних формувань, особливо українських націоналістів. Жорстке
протистояння двох полярних ідеологій було закономірним. Відзначимо, що ліворадикали
поступалися націоналістичним формуванням організаційно і чисельно. Більше того, значний
вплив на свідомість і моральні підвалини місцевого населення мало духовенство обох
конфесій, що аж ніяк не сприяло просуванню комуністичних цінностей. Незважаючи на це,
ліворадикальні структури продемонстрували феноменальну політичну життєздатність. На
наш погляд, логічним поясненням цього може бути суттєве фінансове забезпечення
комуністичного руху. Відомості щодо обсягів грошової асекурації ліворадикальних
організацій вагомо доповнили б висновкові положення нашої розвідки. Тож фінансовий
супровід політичної діяльності комуністичних структур становить перспективу подальших
досліджень.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ТЕРНОПОЛЬСКОМ ВОЕВОДСТВЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1930-Х ГГ.)
В статье проанализировано организационную структуру, количественный состав и
основные направления политической деятельности леворадикальных организаций в Тернопольском воеводстве. Очерчено их участие в общественнополитических процессах края. Отображено антикоммунистические настроения общественно-политических объединений, духовенства и государственных органов.
Ключевые слова: леворадикальная организация, политическая деятельность, коммунистическая партия, польская полиция, общественные объединения.
Volodymyr Misko
POLITICAL ACTIVITIES OF RADICAL LEFT ORGANIZATIONS IN TERNOPIL PROVINCE
(SECOND HALF OF THE 1930S)
There have been analysed organizational structure, quantitative contingent and main trends
of political activities of the left radical organizations in Ternopil Province in the article. There has also been traced their participation in social and political processes of the territory. Anticommunist mood of public political associations, clergy
and state authorities has been reflected.
Key words: left radical organizations, political activities, communist party, Polish police, public associations.
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Микола Москалюк
ЗАГАЛЬНИЙ НАРИС СТАНОВИЩА ТА РОЗВИТКУ ОБРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Стаття присвячена ключовим проблемам дослідження основних тенденцій розвитку обробної промисловості в українських губерніях Російської імперії у зазначений період.
Ключові слова: обробна промисловість, губернія, Російська імперія,
промисловий розвиток, підприємництво.

У

досліджуваний період найпоширенішими галузями обробної промисловості
українських губерній Російської імперії були: цукрова, горілчана,
борошномельна і тютюнова. Даною проблематикою свого часу займалися такі
дослідники, як В. К. Гульдман [3], І. О. Гуржій [4], В. В. Крутіков [19], О. О. Нестеренко [20],
А. П. Сегеда [33–34] та інші. Проте дана тематика залишається актуальною і на сучасному
етапі її дослідження. Разом з об’єктивними факторами, дією економічних законів ринкового
суспільства, які покликали до життя велику фабрично-заводську промисловість, існував і
суб’єктивний – протекційна політика уряду. Причому суб’єктивний чинник у Російській
імперії був досить дієвим.
У свою чергу підприємницькі кола під опікою уряду, набираючи дедалі більшої
економічної сили, активно тиснули на держапарат, змушували його поглиблювати ринкові
перетворення. Таким чином, політика насадження і патронату у пореформену добу
об’єктивно сприяла швидкому розвитку обробної промисловості.
У 60-х роках ХІХ ст. по всіх українських губерніях Російської імперії, за неповними
даними, налічувалося 2147 промислових підприємств (без винокурних), з кількістю
робітників до 85800 чоловік [20, с. 8].
Реформа 1861 р. розчистила ґрунт для утвердження ринкової економіки в Росії, а отже і
в українських губерніях. Але після реформи зберігалися пережитки кріпосництва, тому
розвиток ринку в Російській імперії і Україні пробивався через товщу не знищених
кріпосницьких пережитків, які затримували розвиток продуктивних сил, поглиблювали всі
суперечності в економіці. У пореформенні десятиріччя здійснювалися такі економічні
перетворення, які в деяких країнах Європи займали цілі століття. Це було цілком
закономірно, тому що в Російській імперії використовувалися результати технічного
прогресу, готові організаційні форми виробництва, іноземний капітал.
Під дією загальних економічних законів ринку цей розвиток проходив нерівномірно –
роки піднесення змінювалися періодами спадів і криз. Вже у 1873–1876 рр. промислова криза
охопила Російську імперію, в тому числі й українські губернії, а потім, після деякого
промислового пожвавлення, криза повторилася у 1880–1886 рр. Тут особливе місце займає
період промислового піднесення 90-х років XIX ст., який привів до зміни матеріальнотехнічних умов виробництва і значного зростання продуктивних сил.
Головним результатом та рушієм усіх перемін, що відбувалися у пореформену добу в
народному господарстві, стала велика промисловість і залізничний транспорт, що
розвивалися з дивовижною швидкістю. Створена мережа залізниць – принципово нового
засобу сполучення порівняно з традиційними для доби феодалізму – дала потужний поштовх
зростанню обробній промисловості, консолідувала економічно розрізнені райони в єдиний
економічний простір, енергійно втягувала в ринковий процес найглухіші і найвіддаленіші
закутки імперії. Залізниці, будучи самі породженням ринкової епохи, впевнено потягли за
собою все народне господарство, значно прискоривши розвиток цілого ряду галузей
обробної промисловості.
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Одним з важливих факторів, що значною мірою зумовили високі темпи розвитку
обробної промисловості в 90-і роки XІX ст., було прискорене будівництво залізниць. Певне
значення мали також протекційний заборонений митний тариф 1891 р., державні замовлення,
приплив іноземного капіталу та ін. В цей період Російська імперії, в тому числі й українські
губернії, зробили значний крок в економічному розвитку [33, с. 77].
Швидкими темпами зростала кількість робітників. Якщо у 1860 р. їхня кількість в
українських губерніях становила 85,5 тис., то на початку XX ст. – 360 тис. чоловік.
Таким чином, незважаючи на значні залишки кріпосництва, які гальмували ріст
продуктивних сил, розвиток галузей обробної промисловості відбувався дедалі
прискоренішими темпами. Закономірним результатом цього розвитку був ріст фабрик і
заводів. Створювалися різні галузі промисловості. Будування залізниць і пожвавлення
внаслідок цього діяльності чорноморських портів пробуджують до життя Донецький басейн
з його підприємствами.
Наприкінці 90-х років XIX ст. ринкова промисловість в українських губерніях досягає
свого найвищого розквіту. На цей час Донбас вкривається густою сіткою залізниць.
В Україні у пореформений період неухильно зростала кількість промислових
підприємств та сума вартості виробленої ними продукції. Так, якщо у 1869 р. в українських
губерніях нараховувалося 3712 фабрик і заводів, у 1897 р. їх уже було 8063. Тобто число їх
зросло більше, ніж у 2 рази. За цей час вартість фабрично-заводського виробництва виросла з
71,5 млн крб. до 439,2 млн крб., або більше, як у шість разів [4, с. 20–21]. Проте
зустрічаються дані про закриття у цей період фабрик і заводів з різних причин, зокрема в
1900 р. у Києві та Київській губернії було закрито 26 промислових підприємств [39, арк. 31–
31 зв.]. Ці дані свідчать про те, що зростання промисловості України відбувалося, в
основному, не за рахунок збільшення кількості промислових підприємств, а внаслідок
створення нових потужних підприємств і розширення виробництва на існуючих
підприємствах.
З року в рік зростала кількість новозбудованих підприємств в Україні. Згідно із
“Списком фабрик і заводів” за 1902 р., в Україні з 2424 найбільших підприємств було
побудовано: у 1861–1880 рр. – 505 (20,8%), 1881–1890 рр. – 469 (19,4%) і 1891–1900 рр. –
1043 (43%). Найбільше новозбудованих підприємств припадало на Катеринославську
губернію. Тут такі підприємства на 1900 рік становили 61,5% [4, с. 21]. Це було зв’язано із
швидким розвитком промисловості, зокрема важкої індустрії на півдні України.
У 1893 р. у Волинській губернії нараховувалося 1672 великих і малих промислових
підприємств. Домінуюче місце тут займали цукрові і винокурні заводи та фабрики [2, с. 312].
В 1896 р. всіх фабрик і заводів у Житомирському повіті губернії нараховувалося 74. В
1907 р. у губернії існували такі повіти, які домінували по виробництву цукру:
Житомирський, Новоград-Волинський, Старокостянтинівський, Заславський, Острозький,
Дубенський, Рівненський і Кременецький [25, с. 34]; у 1912 р. – Житомирський, НовоградВолинський, Старокостянтинівський, Ізяславський, Дубенський, Рівненський і Острозький
[26, с. 82] і в 1913 р. – Житомирський, Новоград-Волинський, Старокостянтинівський,
Ізяславський, Дубенський, Рівненський і Острозький [27, с. 82].
У 1896 р. у повітах Волинської губернії нараховувалося 3 заводи по виробництву скла,
6 винокурних, 5 смоляних, 11 шкіряних, 1 свічковий, 35 маслобійних, 2 пивоварних і 17
цегельних заводи [5, арк. 13 зв.]. Таким чином, левова частка підприємств належала саме
обробним галузям промисловості.
Значно прискорилися темпи розвитку обробної промисловості в Київській губернії та
Києві. В другій половині XIX ст. він став економічним центром Правобережної України.
Найбільш розвиненою галуззю обробної промисловості в місті була харчова (цукрорафінадна, борошномельна, кондитерська, винокурна, пивоварна, тютюнова). Потужними
промисловими підприємствами були цукро-рафінадний завод на Деміївці, млин на Поділлі,
пивоварний завод на Кирилівській вулиці, тютюнові фабрики С. Когена, М. Когена та інші
[16, с. 115].
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Значний розвиток промисловості в українських губерніях, в основному у домінуючих її
галузях, робили її важливою складовою частиною російського промислового і фінансового
капіталу.
Всіх фабрик і заводів, які діяли в 1894 р. у Подільській губернії, нараховувалося 5314,
де працювало 25685 робітників. Загальна сума виробництва становила 32148059 крб. [2,
с. 1642]. У 1899 р. на Поділлі було 52 фабрики різного типу, де робітників нараховувалося
понад 100 чоловік на кожному із підприємств. Найбільш розвиненими були цукрові заводи,
яких нараховувалося в цей період 44, винокурних – 79, існував 51 паровий млин, 2157
водяних, 1327 вітряних, 23 млини, які приводилися в рух тягловою силою (тваринами) і 499
крупорушки. Суконних фабрик було 42, тютюнових – 13 [2, с. 1642]. Отже, найбільше було
винокурних підприємств.
В 1863 р. у Харкові були такі фабрики і заводи із обробної промисловості: 5 тютюнових
фабрик, 1 пивоварний завод, 6 салотопних, 4 вовняних, 1 маслобійний [9, арк. 1 зв.]. У 1870 р.
тут існували 15 тютюнових фабрик, які виготовили продукції на суму 32947522 крб., на яких
працювало 24 робітники; 3 пивоварних заводи із виробництвом продукції на 76990 крб. і 40
робітниками; 1 крупорушка з виробництвом у 11050 крб. і 4 робітниками; 1 горілчаний завод
з виробництвом продукції на суму 195500 крб. Всіх промислових підприємств у місті було
86. Сума виробленої продукції становила 2625579 крб. 26 коп. і кількість робітників
нараховувалася у 2992 особи [11, арк. 277 зв.].
На Харківщині у 1863 р. існувало 25 винокурних заводи, 5 пивоварних, 2 паперові
фабрики. У Сумському повіті губернії у поміщиків було: 11 винокурних заводи, 2
пивоварних, 1 суконна фабрика, 13 цукрових заводи. В Ізюмі – 1 салотопня, 2 шкіряних
заводи [9, арк. 1–13 зв.]. Проте у 1874 р. в Ізюмському повіті губернії нараховувалося 7
винокурних заводи із 164 робітниками; 1 пивоварний з 4 робітниками; 1 шкіряний із 3
робітниками; 4 парових млини нараховували 21 робітники; 1 маслобійня з 5 робітниками.
Всіх підприємств по виробництву промислової продукції було 35, які виготовили продукції
на суму 378662 крб. 78 коп. і нараховували 449 робітники [13, арк. 2]. У 1874 р. в Ізюмі було
7 обробних підприємств з сумою виробництва у 230425 крб. [13, арк. 21]. У 1865 р. в
Охтирському повіті губернії нараховувалося 20 винокурних заводи, 5 цукрових, 1
салотопний і 2 пивоварних [10, арк. 298–298 зв.]. Таким чином, найбільша кількість
відводилася винокурним та цукровим заводам. Всіх фабрик і заводів у Харківській губернії
1874 р. нараховувалося 645, у тому числі й по обробній промисловості [12, арк. 13–14]. Як
видно із наведених статистичних даних, у Харківській губернії переважали, в основному,
підприємства харчової промисловості, хоча важлива роль у цьому контексті відводилася
галузям легкої промисловості.
У 1876 р. Міністерство державного майна звернулося до Харківського губернатора з
проханням повідомити про механічні заклади по переробці продукції обробної
промисловості, так як дана інформація мала бути оголошена до відкриття Всеросійської
промислово-художньої виставки, яка проходила у Москві в 1881 р. [14, арк. 1].
Говорячи про Полтавську губернію, варто зауважити, що всіх фабрик і заводів у 1878 р.
нараховувалося 796 із сумою виробництва у 6571387 крб. і 6128 робітниками. Зокрема,
динаміка розвитку обробних підприємств показує, що тут було 7 тютюнових фабрик, 72
винокурних заводи, 18 крупорушок, 7 шкіряних, 21 пивоварних, 4 горілчаних і 1 цукровий
завод [41, арк. 12–13]. Із цього видно, що домінуюче місце в обробній промисловості
Полтавщини відводилося підприємствам харчової галузі.
На Полтавщині в 1893 р. було 4078 фабрик і заводів. Більша частина промислових
закладів була незначною і мала кустарний характер [2, с. 1659]. Також тут у 1901 р. існувало
ряд обробних підприємств і заводів, які були підзвітними фабричній інспекції, зокрема
канатне, картонне підприємство, фабрика по виробництву сигаретного паперу, типографії,
паровий млин, макаронна та кондитерська фабрики, крохмальний, винокурний, пивоварний і
цукровий заводи, за роботою яких постійно спостерігала фабрична інспекція [40, арк. 122 зв.
–144].
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У 1893 р. фабрик і заводів у Чернігівській губернії нараховувалося 1077. Загальна сума
виробництва становила 21662984 крб., робітників було 17231 чоловік [2, с. 2478].
Промисловість, в основному, була кустарного характеру. Із підприємств обробної
промисловості відзначалися своїм виробництвом цукрові та рафінадні заводи, винокурні,
маслобійні і борошномельні.
У 1906 р. у Чернігівській губернії нараховувалося 2374 фабрики і заводи, на яких
працювало 40801 робітник. Загальна сума виробництва у цьому році становила 39995355
крб. [24, с. 5]. У 1907–1910 рр. в Російській імперії, в тому числі й на Чернігівщині, був
промисловий застій. Але у 1910 р. промисловість починає зростати. В 1913 р. на
Чернігівщині вже працювало 337 великих підприємств, або на 32 більше, ніж у 1906 р.
Відбувалася подальша концентрація виробництва. В 1913 р. 34 підприємства випустили
75,8% від усієї промислової продукції. На них працювало 18150 робітників [18, с. 31].
У пореформений період Катеринославська губернія швидко перетворювалася на
промисловий центр Півдня країни. Так, якщо в 1861–1870 рр. тут було засновано 4 нових
промислових підприємства, то у 1871–1880 рр. – 30, у 1881–1890 рр. – 57, у 1891–1990 рр. –
164. Розвивалася, головним чином, видобувна і обробна промисловість. Сприяло цьому
розпочате в 70-х роках ХІХ ст. будівництво залізниць, а особливо введення в експлуатацію у
1884 р. Катеринославської (нині Придніпровської) залізниці, яка з’єднала Донецький
кам’яновугільний і Криворізький гірничорудний басейни [17, с. 18].
Промислових підприємств у 1897 р. на Катеринославщині за даними Казенної палати
нараховувалося 728 з річним оборотом у 15395 тис. крб.; торговельних закладів – 7260 з
оборотом за рік у 96458 тис. крб. Промислових закладів, за даними старшого фабричного
інспектора – 804, зокрема, борошномелень було 192 [35, с. 22].
Характеризуючи промисловість Катеринославщини варто відмітити, що на початку ХХ ст. у
губернії було 139 підприємств по переробці харчових продуктів і 59 – мінеральної продукції та ін.
Всього нараховувалося 426 крупних промислових підприємств [1, c. 64]. За даними Казенної палати
в 1913 р. у губернії існували 27 винокурних і пивоварних заводи. Отже, як видно із наведених даних,
у губернії на початку ХХ ст. обробна промисловість відігравала одну із провідних галузей регіону.
Усіх фабрик і заводів у Таврійській губернії в 1893 р. було 387 із 5067 робітниками та
виробництвом у 4794917 крб. [2, с. 2147]. Значним промисловим центром Півдня була Одеса,
в якій налічувалося в другій половині XIX ст. близько 500 заводів і фабрик переважно
середніх розмірів. Найбільшою була питома вага підприємств харчової (24% від загальної
кількості) і текстильної (9%) промисловості [19, с. 59].
Наприкінці XIX та на початку XX ст. Херсонська губернія стала одним із великих
центрів кустарної та ремісничої промисловості на півдні України. Головними галузями її
були харчова, швейна, обробка волокна. В 1861 р. у губернії було 129 винокурних заводи, 31
пивоварний та 52 тютюнові фабрики [7, арк. 69]. Також у цей період тут існувала така
кількість пивоварних заводів: у губернських містах – 8, а в повітах – 102; з продажу напоїв: у
повітах – 8, а в містах – 1003; горілчаних: у містах – 13, в повітах – 2684 заводи. Оптових
складів із продажу напитків існувало 14 [6, арк. 9].
Далі варто навести динаміку розвитку обробної промисловості Одеси за різний період.
В цьому плані слід відмітити, що загальна сума виробництва в Одесі у 1880 р. становила
26556622 крб., перебільшуючи виробництво 1879 р. на 9397 крб., або на 53%, а 1877 р. –
15648824 крб. [21, с. 4–6]. Відбулося збільшення виробництва продукції цукрових,
борошномельних та пивоварних підприємств. Проте одночасно відбувається зменшення
тютюнового виробництва. Пояснюється це тим, що відбувалася велика конкуренція у даній
галузі виробництва.
У 1883 р. сума виробництва становила в Одесі 25790049 крб. Всіх фабрик і заводів у
цей час було 208, сума виробництва на яких досягала 25883221 крб. і робітників
нараховувалося 5306 чоловік [22, с. 2]. У 1884 р. в Одесі було 221 підприємство, де
виготовили продукції на 27055909 крб. [8, арк. 24–25], у 1885 р. – 219, із сумою виробництва
22876077 крб. і 5991 робітниками [8, арк. 72–73].
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Обороти фабрик і заводів в Одесі у 1888 р. становили 26495487 крб. Із кількості
обробних підприємств, які збільшили своє виробництво, слід назвати винокурні, пивоварні,
борошномельні, цукрові та інші [1, с. 5]. У 1889 р. тут було 310 підприємств. Зокрема,
зменшили обороти свого виробництва тютюнові фабрики та винокурні заводи [28, с. 3].
У 1890 р. в Одеському повіті Херсонської губернії існувало 1535 промислових
підприємств, у тому числі 1408 знаходилися у волостях. Виробництво сягало 1020500 крб.
Робітників нараховувалося 8315 осіб [36, с. 53]. В Одесі у цей період було 332 підприємства.
Виробництвом відзначалися цукровий завод, джгутова фабрика та борошномельні [29, с. 6].
У 1891 р. в Одесі було вже 442 підприємства із виробництвом більше, ніж 1000 крб. [30, с. 6],
у 1892 р. – 464, сума виробництва яких сягала 32603138 крб. [31, с. 5] і 1895 р. – 433
підприємства [32, с. 4].
Кількість промислових закладів в Одеському повіті у 1912 р. становила 1776, у тому
числі із характером фабрично-заводського виробництва був 401 заклад, кустарних і
ремісничих – 1375. Всіх робітників нараховувалося 4379 осіб, з яких у закладах фабричнозаводського типу було 1968 осіб, а в дрібних – 2411 [37, с. 7].
У 1893 р. у Херсонській губернії всіх фабрик і заводів (крім Одеси й Миколаїва)
нараховувалося 13663, сума виробництва становила 18652212 крб. і робітників було 22287
[2, с. 2413]. Зокрема, у 1897 р. на Херсонщині було 20 винокурних заводи і 7 тютюнових
фабрики [23, с. 11-12]. У 1898 р. на Херсонщині нараховувалося 1522 промислових
підприємства із 35795 робітниками, які виробили продукції на 86133875 крб., зокрема із цієї
кількості підприємств 10 були харчовими, які в цей час виготовили продукції на суму
41114614 крб. і нараховували 546 робітників [38, с. 4; 16]. У 1909 р. в Одесі підприємства
харчової промисловості виготовили продукції на 5296491 крб., зокрема тютюнової – на
4513570 крб., борошномельної – 10943127 крб., олійної – 2987487 крб. [15, арк. 38]. За
свідченням фабричної інспекції в 1910 р. на Херсонщині існували такі обробні підприємства:
Херсонський і Миколаївський борошномельний заводи, Одеський дріжджо-винокурний
завод, Одеський цукровий завод.
Швидкий розвиток ринкових відносин в обробній промисловості українських губерній
обумовив зростання її питомої ваги в промисловому виробництві Російської імперії. Згідно з
даними за 1884 р. на Україну припадало 20% загальної кількості промислових підприємств
Російської імперії і 22,5% вартості виробленої ними продукції, а в 1897 р. – близько 21%
підприємств всієї імперії і понад 15% вартості їх продукції.
Революція 1905–1907 рр. похитнула основи панування не лише поміщиків і
самодержавства, а й великих промисловців. Підприємницька активність послабилася.
Зменшилися вкладання в господарство, що призвело до обмеження витрат на
переустаткування і тим більше на нове будівництво. Зросли вимоги щодо повернення вкладів
з приватних акціонерних банків і ощадних кас. За цих умов неминучим стало зниження
промислового виробництва і товарообороту, що перервало розпочате в 1904 р. пожвавлення
економіки.
Таким чином, загальна картина економічного розвитку Російської імперії, включаючи
українські губернії, в першому десятиріччі XX ст. характеризується тим, що криза, яка
почалася наприкінці 1899 р., змінилася в 1904 р. невеликим піднесенням, зумовленим
російсько-японською війною. Проте вже наприкінці того ж року, у зв’язку з руйнівним
впливом війни і неврожаїв, які мали місце в ряді губерній, піднесення змінилося депресією –
все це негативно відбилося на розвитку промисловості, у тому числі і обробної, сприяючи
поглибленню депресії і кризи. Лише в 1907 р. почалося нове, але дуже короткочасне,
піднесення промислового виробництва. Наприкінці 1907 р. виникла нова промислова криза з
наступною депресією, яка тривала до кінця 1909 р.
Зростання виробництва в 1906–1907 рр. в одних галузях обробної промисловості
поєднувалося із застоєм в інших. Проте вже наприкінці 1907 р. торгово-промислова
кон’юнктура почала погіршуватися. А в 1908–1909 рр. з’явилися ознаки чергової
економічної кризи в легкій промисловості. Разом з тим ця криза не відзначалася великою
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глибиною: скорочення виробництва в більшості галузей обробної промисловості було
незначним. Наприкінці 1909 р. намітилося пожвавлення в промисловості, а вже в 1910 р.
почалося промислове піднесення.
Промислове піднесення було зв’язане також з підготовкою до назріваючої Першої
світової війни. Царський уряд асигнував великі кошти на підготовку до війни, на побудову
військових заводів і т. д. Протягом тільки 1909–1910 рр. на саме лише будівництво
військово-морського флоту і на будівництво стратегічних залізниць було асигновано понад
375 млн крб. [20, с. 110–111].
Загалом протягом 1900–1913 рр. Російська імперія, в тому числі й українські губернії,
піднялася на більш високий щабель індустріального розвитку: промислова продукція в країні
зросла у 2 рази, а кількість робітників у промисловості – в 1,5 рази. Однак для докорінних
змін в економіці країни цього було недостатньо. Російська імперія, як і раніше, залишалася
аграрною країною. У 1913 р. в імперії у загальному обсягу продукції промисловості і
сільського господарства на частку промисловості припадало 40%. Стосовно українських
губерній цей показник був дещо кращим – 48,2%.
Промислове піднесення в Російській імперії 1910–1913 рр. було перерване Першою
світовою війною. Війна внесла певні зміни в структуру і динаміку промислового
виробництва. В ряді галузей, особливо тих, що виконували воєнні замовлення, зазнала змін
номенклатура продукції, виникли нові виробництва, в них помітно почало зростати
виробництво продукції для фронту. У зв’язку з перебудовою роботи промисловості на
військовий лад значно скоротилося виробництво машин і обладнання.
Отже, промислове підприємництво посідало важливе місце у поміщицькій економіці не
тільки українських губерній, а й Російської імперії в цілому. Його формування розпочалося
ще в дореформений період, але свого розквіту воно досягло уже після скасування кріпацтва.
Спеціалізація диктувалася, в першу чергу, природно-кліматичними умовами. Фабричнозаводська промисловість у більшості регіонів України розвивалася слабо, натомість
потужний розвиток одержала обробна промисловість: цукрова, винокурна, тютюнова,
борошномельна. Тому на Правобережжі поширеним було цукроваріння та винокуріння. У
поміщицьких господарствах Лівобережжя розвивалися обробні галузі, що давали можливість
оптимального використання продуктів землеробства: цукрові, винокурні, пивоварні заводи,
млини. На Півдні домінувало землеробство, обробні ж галузі відігравали другорядне
значення. Промислова переробка сільськогосподарських культур була представлена
винокурінням та борошномельством. Саме промислова продукція приносила підприємцям
найвищі прибутки. Фабрично-заводська промисловість підкоряла собі селянські промисли,
витісняла міське ремесло. Вона стала визначальним фактором порайонної промислової
спеціалізації.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНСКИХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – В НАЧАЛЕ ХХ В.
Статья посвящена ключевым проблемам исследования основных тенденций развития обрабатывающей промышленности в украинских губерниях Российской
империи в указанный период.
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GENERAL SKETCH OF CONDITION AND DEVELOPMENT OF MANUFACTURING
INDUSTRY IN THE UKRAINIAN PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND
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Article is devoted to the key problems of research of the main trends of the manufacturing
industry in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the abovementioned period.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Стаття містить аналіз демографічних процесів на території Донбасу у
роки Другої світової війни. Визначаються причини і характер
соціальних конфліктів в умовах воєнного часу.
Ключові слова: демографія, депортації, урбанізація, конфлікт, Донбас.

Д

руга світова війна стала причиною масових переміщень населення на території
України. Бойові дії спричинили великі людські втрати, здійснення мобілізації,
евакуації, переміщення населення з міст до сільської місцевості. Певною мірою ці
проблеми висвітлювалися у роботах М. Алфьорова [32], А. Михненко [39; 40; 41],
М. Баглікової [33], Л. Суюсанова [41], В. Бондаренко [34]. У даному дослідженні
проаналізовано основні причини переміщень населення із окресленням мотивації щодо зміни
місця проживання представниками певних соціальних груп.
У 1939 р. чисельність населення Донбасу становила близько 4,9 млн осіб. Кількість
населення Ворошиловградської області досягла 1,84 млн, а Сталінської – 3,1 млн осіб.
Міське населення реґіону у порівнянні з 1926 р. зросло в 4 рази й склало 74 % від усіх
жителів Донбасу. При цьому 61,9 % складали мешканці віком від 15 до 59 років, тобто
працеспроможне населення. Разом з цим у 7 разів зросла кількість міст, а щільність
населення досягла 78 осіб на 1 км2, що було найвищим показником в Україні [32, с. 10].
Найбільше у реґіоні проживало українців і росіян, дещо менше були представлені греки,
євреї, татари. Протягом 1939–1940 рр. кількість українського населення в Донбасі
продовжувала збільшуватися за рахунок трудових міграцій. У 1939 р. було здійснено
організований набір серед селян і безробітних Західної України для вугільної промисловості
Донбасу. З цією метою з шахт, де планувалося розмістити новоприбулих, переводилися на
інші місця роботи найбільш “злісні карні елементи”, які могли б дискредитувати радянську
владу. Крім того, органам НКВС було поставлено завдання вербовки своїх агентів серед
працівників, які прибували із західноукраїнських областей [28, с. 66–67].
24 жовтня 1939 р. на станцію Сталіно прибув перший ешелон з безробітними із Західної
України. Із загальної кількості прибулих 682 особи поступили у розпорядження комбінату
“Сталінвугілля” і були розміщені у Сталінському і Макієвському районах. Але ці працівники
несвоєчасно були розподілені по комбінатах “Сталінвугілля” і “Ворошиловградвугілля”, а
також по трестах і шахтах комбінату “Сталінвугілля”. Це призвело до того, що частина
робітників, які мали переїхати до Ворошиловграду, залишилися у Сталіно. Тому комбінат
“Сталінвугілля” замість 490 осіб прийняв 682. Серед прибулих було 484 євреї, 69 поляків,
1 німець, 125 українці, 2 росіянина, 1 білорус. Під час зустрічі із новоприбулими
чорноробочий коксохімзаводу № 2 м. Сталіно Гречка наголосив, що у “Польщі вони були
безробітними по 8 років і жили, а на шахтах вони і 8 днів не проживуть”. З цього приводу
службовець шахти Серіков сказав: “Яку допомогу радянська влада хоче отримати від євреїв і
поляків, їм у нас дико. У нас все дорого і у магазинах пусто. Вони швидко розбіжаться” [30,
с. 810–813]. Загалом протягом 1939–1940 рр. з території Західної України, Північної
Буковини і Бесарабії у вугільну промисловість України було спрямовано близько 38 тисяч
осіб [32, с. 11].
Про умови роботи на деяких підприємствах Донбасу можна зробити висновок з наказу
народного комісара внутрішніх справ УРСР від 19 січня 1940 р. у частині “Про стан
агентурно-оперативної роботи на оборонних заводах Ворошиловградської області”. Тут
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вказувалося, що стан частини цехів аварійний. На заводі “Донсода” у цеху кальцинованої
соди можливий обвал залізобетонного даху, оскільки несуча конструкція кородувала на 80–
90 %. У цеху каустичної соди, внаслідок просідання стіни, можливе руйнування всієї будівлі.
Димова труба цього цеху мала відхилення від вертикальної вісі на 1 метр і у будь-який
момент загрожувала обвалом. На заводі № 59 протягом 1939 р. було 16 вибухів, більше 300
займань і 4 пожежі, під час яких загинули 3 і були поранені 11 робітників [31, с. 96].
До цього варто додати, що житлові умови у багатьох містах продовжували
погіршуватися. Обсяги житлової площі з 1928 р. по 1940 р. на одну людину скоротилися у
середньому по країні з 5,7 м2 у 1928 р. до 4 м2 у 1940 р., а у деяких містах, в тому числі й на
території Донбасу – до 2,5 м2. Часто поблизу заводів, що будувалися, жител взагалі не було,
люди жили у бараках, землянках. Санітарні умови були неприйнятними, часто спалахували
епідемії.
Умови праці та проживання в Донбасі тягнули за собою досить велику плинність
працівників. Особливо це явище було розповсюджено у середовищі робітників, які прибули
із західноукраїнських областей. У директиві начальника Головного економічного управління
НКВС СРСР Б. Кобулова про посилення оперативної роботи серед вихідців із Західної
України та Західної Білорусії вказувалося на масове залишення роботи на шахтах цими
людьми. Основними причинами самовільного залишення роботи називалися використання
працівників не за спеціальністю, відсутність нормальних житлово-побутових умов і вплив
“вороже налаштованих до радянської влади елементів”. У документі пропонувалося всіх, хто
самовільно залишив роботу, передавати судовим органам, як порушників указу Президії
Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 р. про трудову дисципліну і самовільне залишення
роботи [29, с. 149].
Водночас для роботи у реґіоні продовжували прибувати працівники. В результаті
міграцій чисельність населення Донбасу на 1 червня 1941 р. склала 5,4 млн осіб [35, с. 56].
Початок німецько-радянської війни у червні 1941 р. призвів до масштабних переміщень
населення України. Значна частина військовозобов’язаних була мобілізована до Червоної
Армії, праця жителів України використовувалася для будівництво оборонних споруд, що
призводило до переміщення в зони спорудження укріплень. Відносно швидке просування
ворога углиб території республіки призвело до евакуації частини робітників та до поширення
некерованого руху біженців на Схід. У той же час деякі люди змінювали місце проживання
для ухилення від призову до Збройних Сил.
На початку війни на території Ворошиловградської та Сталінської областей було
сформовано 383-ю, 393-ю, 395-у стрілецькі дивізії з робітників-шахтарів, на початку липня
1941 р. створювалося народне ополчення, до якого вже у серпні вступило 345 тис. мешканців
Донбасу. Лише в перші тижні, після початку Великої Вітчизняної війни, до Червоної Армії в
Сталінській області було мобілізовано 236 тис. осіб, а усього, з червня 1941 р. по вересень
1943 р., до лав армії було мобілізовано зі Сталінської області 1152 тис. осіб, а з
Ворошиловградської – 694 тис. осіб [32, c. 11].
Водночас проведення мобілізації наштовхувалося на певні труднощі у зв’язку із досить
швидким просуванням загарбників. Так, на деяких шахтах Сталінської області
військовозобов’язаним пропонувалося з’явитися на збірні пункти у п’ятнадцятиденний
термін. Але за цей час німцям нерідко вдавалося просунутися вперед, і багато чоловіків
призовного віку опинилися на території, окупованій ворогом. Часто військкомати не були
готові в умовах воєнного часу проводити мобілізацію величезної кількості
військовозобов’язаних. До того ж, деякі районні військкомати евакуювалися ще за багато
днів до приходу німців і таким чином зірвали мобілізацію. Наприклад, робітники заводу
№ 73 міста Сталіно з обуренням розповідали: коли 20 жовтня 1941 року вони з’явилися на
призовні пункти, то міський військкомат вже евакуювався. Те ж явище спостерігалося у
багатьох населених пунктах Сталінської області [25, арк. 36]. А працівники військкомату
міста
Червоноармійськ
залишили
невідмобілізованими
не
менше
60 %
військовозобов’язаних, які проживали на його території. Всі ці люди призовного віку
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змушені були розійтися по домівках. Справа в тому, що місцевий райвійськом, сам виїхавши
на
автомобілі
на
схід,
передоручив
другорядним
працівникам
відвести
військовозобов’язаних вглиб країни для формування частин Червоної Армії. Однак люди,
яким було доручено це завдання, втекли на схід, залишивши своїх підопічних напризволяще
[25, арк. 81].
На війні військова доблесть відзначалася поруч із дезертирством та зрадою. Фактично
кожна людина обирала для себе лінію поведінки відповідно до власного досвіду, вподобань,
характеру стосунків із владою і, в окремих випадках, із односельцями, сусідами,
соратниками. І цей вибір у багатьох випадках впливав на рух населення Донбасу, коли
частина його жителів віддавала перевагу службі в Червоній Армії, інші – за всяку ціну
намагалися залишитися у рідних оселях, а частина населення була евакуйована у східні
райони СРСР.
На переміщення цивільного населення Донбасу на початку війни впливало здійснення
евакуації у зв’язку із наближенням ворожих військ, але пропаганда, яку проводили
представники радянської влади, не лише не знаходила відгуку у великої частини населення, а
й нерідко тягнула за собою небажані для радянського керівництва наслідки. Для того, щоб
викликати у громадян люту ненависть до загарбників, радянські урядовці намагалися
якомога ширше описувати злочини окупантів. Однак така політика мала і зворотний бік.
Описи звірств, що їх чинили німецько-фашистські війська на окупованих територіях,
посилювали страх населення перед завойовниками. В результаті при відступі Червоної Армії
це нерідко викликало, з одного боку, панічну втечу частини цивільного населення, а з іншого
– озлоблення тих, хто не міг виїхати. Як свідчили радянські воїни, що виходили з ворожого
оточення, такі люди були переконані, що їх спеціально залишають на поталу ворогові [13,
арк. 19].
На думку працівників НКВС, основним джерелом паніки серед громадян було те, що
місцева влада при наближенні ворога тікала, створюючи тим самим підстави для виникнення
панічних настроїв у населення. У цей період в одному з повідомлень ЦК КП/б/У говорилося,
що нерідко мають місце випадки, коли керівники партійних та радянських організацій у
районах, яким загрожувала нацистська окупація, залишали свої посади і самовільно
відходили у глибокий тил, перетворюючись, по суті, на зрадників. Керівники обласних
партійних організацій у ряді випадків не вживали заходів для рішучої боротьби з цим
явищем [22, арк. 10]. У той час, як багато рядових комуністів гинули на фронті, коли, згідно з
наказом А. Гітлера, всі захоплені політпрацівники Червоної Армії повинні були
розстрілюватися на місці, частина вищих партійних та радянських керівників –
представників середньої та низової ланок партійного і державного апарату – віддавала
перевагу поспішній втечі у глибокий тил.
15 вересня 1941 року нарком легкої промисловості УРСР направив свого листа всім
начальникам главків, трестів обллегпромів та директорам підприємств. У ньому
відзначалося, що, не дивлячись на неодноразові вказівки, багато місцевих начальників не
займаються питаннями евакуації, не керують нею, намагаючись якомога швидше виїхати на
схід [2, арк. 22].
Особливо яскраво динаміка у ставленні цивільного населення до війни проявилася під
час спорудження ліній укріплень поблизу великих міст та на найважливіших напрямках
просування фашистських військ. Якщо під час роботи люди виражали надію на те, що їхня
самовіддана праця допоможе зупинити просування ворожих військ, то після відступу частин
Червоної Армії з тієї лінії оборони, яку вони підготували, ці люди втрачали віру у перемогу
над гітлерівцями. Наприклад, секретар партійного комітету заводу імені Ілліча м. Маріуполь
У. І. Манохін згадував, що згідно із вказівкою військових спеціалістів, все працездатне
населення міста було задіяне для спорудження одними лопатами протитанкових ровів. В
окремі дні кількість працюючих робітників досягала 40–50 тисяч чоловік. Люди працювали
спочатку з небаченим захопленням. Не було випадків відмови від роботи, навіть школярі
старших класів, не маючи необхідних трудових навичок, працювали, не покладаючи рук.
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Однак, вся ця титанічна праця виявилася марною, оскільки рови не складали надійної
перепони для просування ворожих танків: ці загородження не були оснащені відповідним
протитанковим озброєнням, яке повинні були встановлювати спеціальні військові частини.
Люди працювали до останнього дня перед приходом ворожих військ, а потім надія на
перемогу над фашистами змінилася розчаруванням [20, арк. 153].
Величезний вплив на моральний стан радянських військових частин в Україні справила
катастрофа під Києвом. Саме в умовах, коли можливість військової поразки під Києвом стала
цілком очевидною, а становище на інших ділянках фронту також було вкрай загрозливим,
Й. В. Сталін 12 вересня 1941 року підписав директиву командирам фронтів про боротьбу із
явищем паніки. Згідно з цією директивою, у кожній стрілецькій дивізії належало створити
загороджувальний батальйон, завданням якого було “зупинення втечі, охоплених панікою
військовослужбовців, не зупиняючись перед застосуванням зброї” [36, с. 437]. Але, не
дивлячись на такі жорстокі заходи, в Україні після катастрофи частин Червоної Армії під
Києвом дезертирство набуло дійсно загрозливого розмаху. Так, з 1 жовтня 1941 р. по 1
лютого 1942 року бійцями винищувальних батальйонів було затримано в районах
Ворошиловградської (нині Луганської) та Харківської областей 1152 дезертири, 4920 осіб,
що ухилялися від призову до армії [24, арк. 21].
За даними органів НКВС, у сільській місцевості у листопаді 1941 р. стали
поширюватися чутки про повну поразку Червоної Армії, про втечу радянського уряду [10,
арк. 76 зв.]. Перемоги вермахту викликали, за визнанням Д. С. Коротченка, зневіру більшості
населення України у продовженні боротьби [7, арк. 28–29]. Згідно даних, що були у
розпорядженні ЦК КП/б/У, у Сталінській області багато громадян зовсім втратили надію на
перемогу над фашистами, люди перестали вірити в те, що радянська влада зможе будь-коли
повернутися на ці землі [12, арк. 197].
Зневіра у перемозі відбилася на ході проведення мобілізаційної кампанії восени 1941 р.
На 16 жовтня 1941 р. у Ворошиловграді на пунктах прибуття було відзначено вкрай
незадовільнеу прибуття військовозобов’язаних: на Артемівський пункт з’явилось лише 10 %,
а на Климівський – 18 % [21, арк. 141]. За станом на 23 жовтня 1941 р. по Харківському
військовому округу, до складу якого входив Донбас, зі всієї кількості новобранців прибули
на станції зосередження лише 43 % від загальної кількості військовозобов’язаних, які
підлягали призову [21, арк. 143 зв.]. Зі всієї кількості людей, що з’явилися у військові
частини, було відправлено лише 58 % [21, арк. 142 зв.]. В кінці жовтня 1941 р.
спостерігалися випадки масового дезертирства у Харківському військовому округу на шляху
просування колон мобілізованих: дезертирували по Чугуївському райвійськкомату – 30 %, по
Сталінському – 35 %, по Ізюмському – 45 %, по Дергачовському – 50 % мобілізованих [21,
арк. 143]. Більшість цих людей не бажали залишати рідні домівки, маючи надію, що в умовах
окупації також можна буде якось існувати.
Працівники органів НКВС вважали головними причинами масового дезертирства, поперше, направлення військовозобов’язаних на пункти зосередження командами без
командного складу (командирів взводів і рот та політпрацівників), по-друге – недостатню
забезпеченість новобранців продуктами харчування і взуттям. Крім того, вони звертали увагу
на відсутність повсякденної політико-масової роботи серед мобілізованих, а також на те, що
військовий комісар округу особисто на жодному пункті зосередження не був [21, арк. 144].
Восени 1941 р. начальник 2-го відділення 4-го відділу управління мобілізації і
комплектування 6-ї радянської армії батальйонний комісар Павлов та інспектор політвідділу
головного управління формування і комплектування Червоної Армії батальйонний комісар
Пахоменко пропонували вжити особливі заходи щодо боротьби з дезертирством. На їхню
думку, необхідно було б у кожному гарнізоні та населеному пункті (особливо у
прифронтових областях) створювати загороджувальні загони. Вироки військових трибуналів
про засудження дезертирів пропонувалося доводити до відома команд мобілізованих. Крім
того, необхідно було встановити у прифронтових округах пункти перевірки, які б
контролювали осіб, які виїжджали у тилові райони, і затримували військовозобов’язаних.
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Командний склад, який супроводжує команди і колони мобілізованих (до командирів
відділень включно), має бути озброєний, а командири і комісари повинні призначатися
тільки з кадрового складу армії [21, арк. 146 зв.]. Таким чином, фактично пропонувалося при
відведенні колон мобілізованих у тил застосовувати до них такі ж заходи, як і при етапуванні
військовополонених. Це свідчить про те, що після численних поразок Червоної Армії
частину військовозобов’язаних вже потрібно було примусово відправляти до військових
частин. Подібні пропозиції враховувалися вищим командуванням для вдосконалення
діяльності служби охорони тилу діючої армії.
Але, попри все, значна частина населення Донбасу не бажала залишати рідні оселі,
тому вже наприкінці 1941 – на початку 1942 рр. в Україні органами НКВС була викрита
низка злочинів, скоєних у прифронтовій смузі, що на той час проходила в межах Донбасу.
Тут почали утворюватися цілі групи, що готувалися допомагати ворогові. Ці групи
складалися з осіб, які ухилялися від військової служби, не вірячи у перемогу Червоної Армії,
та інтелігентів, чиї родичі були у минулому репресовані. Такі групи ставили своїм завданням
організовано відмовлятись від допомоги радянській владі, а після приходу окупантів
служити їм. Щоб добре зарекомендувати себе перед нацистами, вони саботували заходи
комуністичної партії зі знищення шахт та підприємств, боролися з партизанами та всіма
органами, що виловлювали дезертирів. Подібні групи були викриті у Лисичанському,
Кагановицькому, Сергіївському та Ворошиловському районах Ворошиловградської області
[8, арк. 118].
Водночас перед захопленням Донбасу ворожими військами вугільна промисловість
внаслідок евакуації та знищення устаткування, фактично перестала працювати. Значна
частина промислового устаткування була вивезена за межі України для відновлення роботи
на новому місці. Завдяки зусиллям тисяч людей значна частина підприємств реґіону
продовжила працювати в евакуації.1 Шахти Донбасу було частково затоплено, а частково
підірвано, щоб вони не дісталися ворогу.
Порядок і форми здійснення мобілізації та евакуації, тактика “випаленої землі” та й сам
перебіг бойових дій сприяли переміщенню частини населення з міст до сільської місцевості,
де була кращою ситуація із забезпеченням продовольством. Продовольча криза також
призводила до масового розкрадання і привласнення продуктів харчування [23, арк. 274].
Згідно з результатами перевірки, що проводилася у травні 1942 р. держконтролем УРСР
досить поширеним це явище було й на території Донбасу [14, арк. 7–10].
До цього треба додати, що частина громадян, у тому числі й бійців діючої армії
прагнули потрапити до сіл у зв’язку із поширенням чуток про ліквідацію колгоспів. Такі
чутки пов’язувалися як із обіцянками окупаційної влади, так і з впевненістю частини селян у
тому, що колгоспна система не виправдала себе. Проти існування колгоспів були настроєні
особи, свого часу розкуркулені або вислані. Вони та їхні родичі вже під час відступу
Червоної Армії проводили агітацію за те, щоб якнайшвидше розділити колгоспну землю і
повернутися до одноосібного ведення господарства. Однак, якщо більшість сільських
жителів західноукраїнських земель категорично висловлювались за ліквідацію колгоспів,
вважаючи радянську модель побудови економіки неприйнятною для себе, то східні українці
притримувалися дещо іншої думки. Вони більше обурювалися тим, що на колгоспи
накладалися великі податки, які робили працю селян невигідною. В цілому багато селян
центральної та східної частин України вважали, що в колективних господарствах можна
працювати за умови суттєвого зменшення податків [11, арк. 80, 133].
Встановити точну кількість осіб у Донбасі, які змінили своє місце проживання на
користь сільської місцевості практично не можливо внаслідок відсутності точних даних
стосовно такого переміщення населення. Але численні дані свідчать про масовість переїзду
міських жителів до сіл у пошуках способів для виживання у складних воєнних умовах.

1

Ці підприємства після завершення бойових дій було вирішено не повертати в Україну.
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Згідно з даними НКВС, упродовж перших місяців окупації багато жителів Донбасу
вважали, що з німцями також можна буде співіснувати і їхній “новий порядок” не може бути
гірший, ніж той режим, який існував за часів панування більшовиків [26, арк. 47].
Додатковим свідченням цього також може бути той факт, що, наприклад, на території
Сталінської області залишилося 9950 комуністів, з них 4773 осіб були зареєстровані
окупантами [15, арк. 233–234].
У донесенні 213-ї охоронної німецької дивізії у липні 1941 року говорилося, що при
вступі німецьких військ на територію “староруської області” (так у німецьких документах
позначалися східноукраїнські області) сільське населення не було вороже налаштовано щодо
них і виявляло готовність до співробітництва. Частина українців чекала, що німці принесуть
поліпшення в соціальному житті. Політикою ці люди практично не цікавилися, а ідея
самостійної України ще не знайшла відповідного грунту [6, арк. 204]. В іншому німецькому
документі, автором якого був розвідник Ганс Кох, відзначалася повна русифікація
східноукраїнських міст, відсутність використання жителями українського національного
одягу [5, арк. 62–65].
Відповідно до повідомлень осіб, направлених ЦК КП/б/У, з метою вивчення ситуації, у
ворожий тил (у документах такі люди іменувалися “розвідниками” ЦК КП/б/У), не
виправдалися сподівання частини жителів Донбасу на відновлення німцями приватної
власності та наділення селян землею. На території Донбасу німецькі аграрні реформи
зустрічалися з величезною недовірою. Головним аргументом у даному випадку було таке:
“Комуністи нам стільки обіцяли, а так часто нас обманювали, і німці також – тільки
обіцяють” [9, арк. 2]. Робітники мали можливість переконатися, що відродження української
промисловості проводилося німцями, головним чином, для забезпечення потреб вермахту, а
прагнення місцевих жителів враховувалися мало. Тому міста України через деякий час вже
стояли перед загрозою голоду. Навіть самі окупанти зазначали, що постачання міст
продуктами харчування було забезпечено вкрай погано. Пограбування місцевого населення
ставало звичним явищем.
Таким чином, нехтування прагненнями українців, політика геноциду призвели до
поширення, з одного боку, партизанської боротьби у ворожому тилу, а з іншого – до
зростання пасивного опору “новому порядку” з боку населення України. Причому особливо
негативно сприймались експропріації майна селян та мешканців міст, репресії мирного
населення, насильницьке вивезення людей з України на примусові роботи до Німеччини. Дії
окупаційної влади сприяли поступовій зміні політичних настроїв населення Донбасу. Згідно
з повідомленнями працівників НКВС про настрої населення поступово збільшувалася
кількість осіб, що чекали повернення Червоної Армії для продовження боротьби проти
німців [27, арк. 144].
Відновлення радянської влади на території Донбасу супроводжувалося значним
пожвавленням руху населення в реґіоні, що зумовлювалося розгортанням процесу відбудови
промисловості та сільського господарства.
Водночас нагнітання негативізму щодо населення, яке перебувало під окупацією,
призводило до утисків та жорстокого поводження з боку представників радянської влади. За
даними Прокуратури УРСР та СРСР на території Донбасу в адміністративному порядку в
окремих громадян вилучалася худоба та майно лише на основі припущення, що худоба та
майно “могли бути придбані незаконно”. Без будь-яких підстав також вилучалася худоба, яка
була придбана цілком законно для виконання певної роботи. Під виглядом вилучення
трофейного майна постійно проводилися незаконні обшуки, результатом яких було
привласнення майна працівниками НКВС. Органами НКВС проводилася незаконна
мобілізація населення на сільськогосподарські роботи, виробництво та будівельні роботи.
Багато грубих помилок допускалося під час перерозподілу житлового фонду. Радянські
працівники у наказовій формі вимагали від колгоспів здавати їм продукти харчування,
пропонували передавати особам, які не працювали у колгоспах, коней та інше майно. Не
зважаючи на суворі вказівки керівництва країни населення залучалося до різного роду робіт
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лише на підставі постанов місцевих органів влади і навіть розпоряджень окремих керівників,
хоча для цього потрібно було мати як підставу постанову ДКО [19, арк. 30–38].
Особливою гостротою на Донбасі відзначалися конфлікти, пов’язані з вирішенням
життєво важливих проблем. Величезне незадоволення населення викликали факти
незаконного перерозподілу житлової площі. Виселення на окраїни, за межі району після
проведення перевірок НКВС тих, хто проживав на окупованих територіях, ущільнення
житлової площі, видача кількох ордерів на одну й ту ж квартиру призводили до серйозних
сутичок за житлову площу, до самозахоплення квартир. Величезного розмаху набула
практика виселення в адміністративному порядку законно проживаючих осіб із будинків, що
були закріплені за підприємствами чи відомствами. Мали місце випадки затримки
призначення чи надання пільг сім’ям військовослужбовців. Багато з них заставали свої
помешкання зайнятими, що породжувало нові конфлікти. Значна частина скарг сімей
військовослужбовців залишалися невирішеними. Наводячи приклади вище названих
злочинів місцевого партійного керівництва, виконуючий обов’язки Прокурора УРСР
Р. Руденко наголошував, що подібні правопорушення часто не тільки не припинялися
місцевим радянським керівництвом, а, навпаки, супроводжувалися покаранням тих, хто
виступав проти цих незаконних дій [19, арк. 38].
Не виконувалися вимоги законодавства й стосовно порядку мобілізації населення на
сільськогосподарські роботи. Виконкоми районних рад, не маючи відповідного дозволу РНК
чи облвиконкому, самі виносили постанови про мобілізацію населення на здійснення
сільськогосподарських робіт [19, арк. 30–32].
Бойові дії призвели до депопуляції населення, чисельність якого складала 40,96 % від
чисельності населення у 1941 р. або 45,4 % від чисельності населення у 1939 р. [32, с. 11].
Залучення місцевих жителів до відбудовчих робіт не могло задовольнити потреби реґіону у
робочій силі, що примусило радянський уряд шукати інші засоби задоволення потреб реґіону
у працівниках.
Стратегічне значення ресурсів Донбасу для піднесення промисловості СРСР і
успішного продовження бойових дій під час Другої світової війни було причиною
надзвичайної зацікавленості радянського уряду у відбудові підприємств реґіону. Постанова
РНК УРСР “Про організацію видобутку вугілля і відбудову шахт Донбасу” від 15 лютого
1943 р. і Постанова ДКО “Про відбудову вугільних шахт Донбасу” від 22 лютого 1943 р.
передбачали, з огляду на бойові дії, виконання робіт з відбудови місцевими робітниками та
службовцями. Виключна важливість відновлення вугільної промисловості підкреслювалась
тим, що ДКО заборонив мобілізацію до лав армії інженерно-технічних працівників [42,
с. 11].
Мобілізація місцевих працівників проходила із великими труднощами і не могла
забезпечити прискорену відбудову підприємств і шахт. Це призвело до масштабного
залучення працівників з-поза меж Донбасу, що визначило зміни складу населення та
розширення мережі й меж населених пунктів. Важливо підкреслити, що абсолютна більшість
працівників, які виконували ці роботи, походили з України. Це обумовлювалося
економічною доцільністю з огляду на необхідність максимального прискорення виконання
запланованих робіт. Причому по мірі визволення українських територій, кількість громадян,
які спрямовувалися в Донбас, поступово збільшувалася. Висока трудомісткість
промисловості Донбасу обумовлювала зростання припливу працівників.
З метою залучення робочої сили на шахти і металургійну промисловість Державний
комітет оборони через систему Цекомбанку видав у 1943 р. мільйонні кредити на
індивідуальне будівництво і відбудову житлового фонду в Донбасі. Половина цих позичок не
підлягала поверненню і списувалася за рахунок союзного бюджету.
26 жовтня 1943 р. було прийнято постанову ДКО “Про першочергові заходи з
відбудови вугільної промисловості Донбасу”, що зобов’язувала РНК УРСР, ЦК КП(б)У та
інші установи мобілізувати для робіт з відбудови шахт 125 тис. осіб із числа працездатного
сільського населення. Протягом жовтня-листопада 1943 р. на визволеній території України
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вже мало бути мобілізовано 50 тис. призовників старшого віку для проведення робіт із
відбудови шахт Донбасу.
Ведення бойових дій в Донбасі під час Другої світової війни призвело до значних змін у
чисельності та структурі населення реґіону. Чисельність населення Донбасу на грудень
1943 р. досягла 2574007 осіб, з них у Сталінській області на 1 грудня 1943 р. нараховувалося
1577603 особи. Протягом грудня 1943 р. до області прибуло 123303 особи. Загальна
чисельність жителів області склала 1701306 осіб (54,8 % від чисельності населення області у
1941 р.). З цієї кількості людей 1144587 осіб проживали у сільській місцевості. До січня
1944 р. на підприємства вугільної промисловості було мобілізовано зі Сталінської області –
36946 осіб, Сумської – 647 осіб, Миколаївської – 1820 осіб, Запорізької – 1530 осіб. Загалом
в 1943 р. для роботи в Донбасі було направлено 84 тис. працівників, в 1944 р. – 102 тис., в
1945 р. – 191 тис. осіб [1, арк. 17].
З квітня до вересня 1945 р. в Донбас прибуло близько 4,3 тис. родин українського
населення з земель, що відійшли до Польщі. Значна частина переселенців скаржилася на
незадовільні житлово-соціальні умови на місцях поселень. Цих людей найчастіше підселяли
до помешкань місцевих колгоспників, частина яких негативно сприймала зміну умов
проживання [4, арк. 17–18]. Звичайно, вони визначалися складними реаліями воєнного та
повоєнного часу, але частина будинків, офіційно споруджених для переселенців,
передавалася місцевим чиновникам, які самовільно розпоряджалися спорудженою житловою
площею. Велика частина вцілілих помешкань була самовільно привласнена місцевими
жителями Сталінської та Ворошиловградської областей, причому деякі з будинків
призначалися для переселенців і враховувалися у планах по їх розміщенню на нових
територіях. У звітній документації радянських органів відзначалося, що у випадку
розміщення тих, що прибули у будинках відповідно до плану, це вдалося б зробити у
повному обсязі. Але місцеві колгоспники відмовлялися передати захоплене житло [4,
арк. 70]. У Сталінській області у 1945 р. не було проведено розрахунків з переселенцями за
залишені на попередньому місці проживання речі, будівництво помешкань організувати не
вдалося, матеріальна допомога не видавалася [4, арк. 76]. Осуд з боку осіб, які прибули з
Польщі, викликали проблеми із працевлаштуванням, що були особливо помітними на
перших порах перебування на новому місці, коли до колгоспів приймали відносно незначну
кількість людей. Крім того, негативно сприймався той факт, що розрахунків за врожай, що
залишився на території Польщі, проведено не було [4, арк. 55]. Поступово більшість
переселенців були влаштовані на роботу до колгоспів та промислових підприємств, але
рівень заробітків не йшов у порівняння із попереднім.
У 1945 р. у Ворошиловградській області для кредитування на спорудження житла
переселенцям передбачалося виділення 1 млн крб., але фактично видали лише 51 тис. крб.,
що складало 5,1 % від запланованого обсягу, у 1946 р. із запланованих 630 тис. крб. на
перший квартал було видано 500 тис. крб., або 79 %. У Сталінській області з 2 млн крб.,
запланованих у 1945 р., було видано тільки 10,9 %, а за перший квартал 1946 р. – 27 % від
запланованих 1,4 млн крб. [3, арк. 19]
У відбудові Донбасу брали участь військовополонені, які протягом 1945–1947 рр.
складали значну частину мешканців реґіону. Формування табірної мережі проходило в
рамках державної політики, спрямованої на термінове відновлення могутнього виробничого
потенціалу регіону. Протягом 1944–1947 рр. на території реґіону функціонувало 13 таборів, з
них: у Сталінській області – 8 із 145 відділеннями, Ворошиловградській – відповідно 5 та 63,
що становило 37,8 % від їх загалу на території України. Динаміка кількісного складу
виявляла тенденцію до зростання, яка, сягнувши найвищої позначки у 1947 р. – 110749 осіб,
протягом наступних двох років знизилася до позначки у 33288 осіб, проте й надалі
залишалася відносно високою, порівняно з іншими реґіонами СРСР. Питома вага полонених
серед працюючих у Донбасі протягом 1944–1948 рр. становила 43 % [33, с. 14–15].
Продуктивність праці військовополонених протягом усього їх періоду перебування в Україні
була відносно низькою. Згідно перевірки використання праці військовополонених

Україна–Європа–Світ

68

Наркоматом вугілля і НКВС СРСР в 1945 р. виведення полонених на роботу в деяких
табірних відділеннях і трестах не перевищувало 60–65 % трудового фонду. Норми виробітку
на підземних роботах виконувалися на 32–37 %. Крім того, до роботи з відновлення шахт
залучалися репатрійовані особи, які складали у деяких шахтах 25–40 % від загальної
кількості працівників [37, с. 21].
У відбудові також були задіяні місцеві в’язні. Проте, більшість з них були ослабленими,
а умови утримання не давали змоги відновити їх фізичний стан [17, арк. 133]. Праця
військовополонених, інтернованих та репатрійованих осіб, а також в’язнів стала одним із
важливих засобів виконання трудомістких робіт у воєнні та перші повоєнні роки, але
надзвичайно низький рівень зацікавленості цих людей у результатах своєї трудової
діяльності обмежував їх використання на роботах, пов’язаних із інтенсифікацією
виробництва. Аналіз архівних документів дозволяє стверджувати, що досить значна кількість
в’язнів перебувала наприкінці Другої світової війни саме на території Донбасу і у
подальшому ця тенденція збереглася, принаймні впродовж десяти років. Причому найбільше
правопорушень скоювалося саме на території Донеччини [18, арк. 59]. Переважна більшість
злочинів вчинялася молодими людьми, які прибували для роботи на шахтах і промислових
підприємствах. У довідці про стан карної злочинності серед молоді в УРСР за 1949 р. і
1 квартал 1950 р. від 20 червня 1950 р. начальника управління міліції МДБ УРСР К. Руденка
підкреслювалося, що найвищим по Україні рівень злочинності залишався саме на території
Донбасу: 29,5 % (1949 р.) і 38,2 % (1-й квартал 1950 р.). Найбільш поширеними злочинами
залишалися вбивства, грабунки та крадіжки [16, арк. 160–162].
У цілому, рух населення в Донбасі під час війни відбувався під впливом перебігу
бойових дій, здійснення евакуації та мобілізації і багато в чому визначався особистими
якостями людини і її ставленням як до війни в цілому, так і до радянської влади, зокрема.
Співвідношення міського та сільського населення визначалося особливостями ведення
бойових дій, в силу чого міста зазнавали, як правило, більших руйнувань, а також певною
мірою кращим забезпеченням продовольством у сільській місцевості. Варто відзначити, що
наприкінці Другої світової війни досить значну частину осіб, які перебували на території
Донбасу, складали військовополонені та в’язні. Різке зростання кількості населення Донбасу
відзначалося, починаючи з 1943 р., коли на території краю почали розгортатися масштабні
роботи з відбудови народного господарство. Але в силу вкрай важких умов праці та значних
труднощів із облаштуванням помешкань спостерігалася велика плинність кадрів.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДОНБАCСЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Статья содержит анализ демографических процессов на территории Донбасса во
время Второй мировой войны. Определяются причины и характер социальных конфликтов в условиях военного времени.
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Yuriy Nikolayets
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE DONBAS DURING THE WORLD WAR II
The author of the given article is analyses main aspects of demographic processes in Donbas during World War II. The researcher is defined the reasons of social conflicts
in the condition of war time.
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СВІТОВІ ДИСКУСІЇ
УДК 94(438)

Василь Ткаченко
“СВІТОВИЙ УРЯД” І ГЛОБАЛЬНЕ ПОЛІТИЧНЕ
ПРОБУДЖЕННЯ

Ключові

У статті аналізується дискурс навколо проблеми глобального
управління через створення наднаціональних інституцій та формування
“світового уряду”. Здійснено аналіз основних положень “конспірології”
щодо діяльності міжнародних “мозкових центрів” із вивчення глобальних
процесів та координації міжнародної діяльності провідних країн світу –
Ради з міжнародних відносин, Більдерберзької групи та Тристоронньої
комісії. Критично розглянуті основні тези виступів провідного теоретика
міжнародних “мозкових центрів” Збігнєва Бжезінського – в канадському Монреалі
(травень 2010 р.), російському Ярославлі (вересень 2010 р.) та французькій Нормандії (жовтень 2011 р.) – щодо: 1) виклику часу з боку глобального політичного
пробудження; 2) принципів глобального співробітництва; і 3) архітектури майбутнього глобального управління. Викладені контраргументи російської сторони щодо
планів Заходу із “переформатування цивілізаційної сутності” Росії. Розглянуті варіанти переходу від “однополярного” до “двополярного” чи “багатополярного” світу
і перспектив України в сучасному глобалізованому світі. Викладені основні філософські засади щодо “іронії історії”; розглянута проблема меж наукового передбачення.
слова: глобалізація, “світова змова”, “світовий уряд”, багатополярний світ, поліцентрична міжнародна система, глобальне політичне пробудження, “іронія історії”, соціальний фаталізм.

П

роголошення суверенітету й незалежності України відбулося за принципово
відмінних обставин, ніж для більшості європейських держав. Націоналізм, що
був провідною державотворчою ідеологією в Європі XIX – першої половини
XX ст., у повоєнні роки почав здавати свої позиції. В рамках двополярного світу часів
холодної війни посилилась тенденція до глобалізації й інтернаціоналізації соціальноекономічних та політичних процесів. Радянський Союз у зоні свого впливу став активно
впроваджувати “доктрину Брежнєва” щодо “обмеженого суверенітету”, що вилилось,
зокрема, у придушення “празької весни”. Захід у своїй зоні впливу теж вибудовував новітні
моделі підпорядкування країн “третього світу”. Перед лицем наростання соціальних та
національно-визвольних рухів транснаціональні корпорації дедалі інтенсивніше стали
культивувати ідею глобального управління через створення відповідних наднаціональних
інституцій. У політичному дискурсі все частіше стала підніматися тема “світового уряду”.
Практичне опрацювання інтеграційної стратегії було покладено на “мозкові центри” по
вивченню глобальних процесів та координації міжнародної діяльності провідних країн світу.
Найбільш відомі серед таких центрів – Рада з міжнародних відносин, Більдерберзька група та
Тристороння комісія. Робота цих інституцій відбувалася в режимі підвищеної секретності –
доводилося рахуватися із традиційним прагненням народів до суверенітету й незалежності.
Відтак над діяльністю “мозкових центрів” витав серпанок тривожної таємничості, що
неминуче викликало зворотну реакцію у формі цілого напряму журналістських розслідувань.
З’явився навіть цілий дослідницький напрям – конспірологія – в центр уваги якого
виносилася ідея викриття “світової змови” задля створення світового уряду.
Чи не найкраще пафос викривальності цього напряму передає часто цитований
конспірологами уривок із виступу Девіда Рокфеллера, який він нібито виголосив 8 червня
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1991 р. на зустрічі Тристоронньої комісії в Гессені (Німеччина): “Ми вдячні The Washington
Post, The New York Times, The Magazine та іншим великим виданням, чиї директори
відвідували наші зустрічі і поважали свою обіцянку зберегти конфіденційність впродовж
майже сорока років. Але тепер світ став складнішим і він готовий іти до світового уряду.
Наднаціональна верховна влада інтелектуальної еліти і банкірів світу, безумовно, краща,
ніж національне самовизначення, що практикувалося в минулі століття” (Курсив наш. –
Авт.) [1].
Відтак, проголосивши незалежність у тому ж таки 1991 р., чи могли ми уявити собі, що
великі глобальні вітри дмуть уже не в наші паруси, і що наше уявлення про національний
суверенітет, успадковане з минулого історичного досвіду, уже багато в чому не відповідає
викликам часу. Піднявшись за двадцять років незалежності до рівня усвідомлення того, що
“Україна не Росія” – і це було справді революційним зрушенням в свідомості української
пострадянської еліти – ми все ще недостатньо просунулися в усвідомленні сучасних
глобальних тенденцій, не навчилися у повній мірі класти в основу нашого мислення
загальноприйнятий у світі принцип: “мислити глобально, діяти локально”.
Обвинувачі та адвокати глобалізму
Отже, насамперед про тих, хто “мислить глобально”, хто формує та формулює
принципи глобалізму – про міжнародні “мозкові центри” та їх високопоставлених спонсорів.
А також про тих, хто зосереджений на розвінчанні глобалістів – про конспірологів, роль яких
досить неоднозначна, але при тім багато в чому суспільно корисна, оскільки офіційна
інформація у ЗМІ про діяльність “мозкових центрів” досить скупа і, за оцінкою професора
університету Санта Крус (Каліфорнія) Вільяма Домхофа “як мінімум наполовину точна” [2].
В якійсь мірі конспірологію можна порівняти з американською викривальною течією
“розгрібачів
сміття”
–
групою
американських
письменників,
журналістів,
кінодокументалістів, публіцистів та соціологів, які акцентували увагу на викритті виразок
американського капіталізму, сподіваючись тим самим оздоровити суспільство (Джекоб Рііс,
Ептон Сінклер, Джек Лондон, Теодор Драйзер, а згодом – Майкл Мур, Боб Вудворд, Карл
Бенстайн та ін.). Конспірологи теж зосереджені на “викритті таємних змов” глобальних
фінансово-промислових груп щодо створення “світового уряду” на шкоду національним
інтересам тих чи інших держав, ба навіть самих Сполучених Штатів Америки.
Така націленість часто-густо спонукає авторів до сенсаційності і, відповідно, до прямотаки екзотичних умовиводів. Так, наприклад, праворадикальна американська активістка
Філліс Шлафлі у свій час дійшла висновку про те, що Республіканську партію США “таємно
контролює група інтелектуалів, переважно представників Більдерберзького клубу, метою
яких є підготовка до встановлення всесвітнього комуністичного панування” [3]. Інший
приклад, теж не менш екзотичний. Російські конспірологи стверджують, що “в 1976 р.
п’ятнадцять представників Радянського Союзу відвідали зустріч, яку проводили в пустелі
Аризони, і вважається, що тоді був опрацьований план розвалу комунізму в Радянському
Союзі” [4]. Абсурдність подібних тверджень, як на нас, не вимагає спростувань.
Звичайно, було б найпростіше “відмахнутися” від конспірологічних матеріалів в
цілому, але це не вирішує проблеми, оскільки не є секретом, що засідання “мозкових
центрів” дійсно таки відбуваються за особливими запрошеннями, вони не афішуються, дати
їх скликання в пресі не оголошуються, а звіти про самі зустрічі й результати обговорюваних
питань (а тим більше про ухвалені рішення), як правило, не публікуються. Все це створює
навколо їх діяльності атмосферу підозрілості, яка збуджує уяву, особливо коли це стосується
подальшої долі світу, зокрема його переходу в якийсь якісно новий стан. Так, наприклад, в
ефірі російського каналу КМ ТV (програма “Конференція”, 17.05. 2010) в руслі конспірології
прозвучав виступ кандидата історичних наук, доцента МГІМО Ольги Четверикової: “І
останні засідання Більдерберзького клубу, про які уже інформація доходить, і, зокрема, яку
описав Time… Він писав про те, що весною минулого року відбулася зустріч найбагатших
людей світу, це Рокфеллер, Гейтс, Воррен Баффет, Джорж Сорос, Майкл Блумберг – мер
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Нью-Йорка, медіа-магнат Тернер, і яку проблему вони обговорювали – проблему
перенаселення Землі… Характерно, що перед цією зустріччю Тед Тернер дав інтерв’ю, в
якому сказав, що причиною глобального потепління Землі, проблемою клімату, яка сьогодні
теж перетворюється в ключову проблему, є надто велика кількість населення. Тому
необхідно зменшити чисельність населення на 2/3 і довести її до 2 мільярдів людей. Він
сказав: “надто багато матеріалу людського” [5].
В подальшому до проблеми перенаселення Землі й забезпечення інтересів “золотого
мільярда” різноманітні ЗМІ поверталися не один раз, що, безумовно, не сприяло
утвердженню оптимістичного світобачення серед народів світової периферії, перед якими
двері у вході до “золотого мільярда” власне зачинено. Але й ігнорувати тему перенаселення
теж не доводиться – вона настирливо стукається в двері науково-дослідницьких центрів. Так,
наприклад, відомий у всьому світі дослідник “чорних дірок” і походження Всесвіту професор
Кембриджського університету Стівен Хокінг у 2012 р. закликав “поквапитися із
дослідженням космосу і можливістю переселення на інші планети”, оскільки, на думку
вченого, “Земля ще “винесе” людей не більше як 1000 років” [6]. Запуск у цьому ж році
американської дослідницької станції на Марс теж наводить на певні роздуми.
Отже, попри все, конспірологам слід віддати належне – вони нишпорять, проникають за
куліси політичної кухні, виносять актуальні проблеми на суд громадськості, а відтак вносять
свою частку у пошук істини. І це попри те, що солідні офіційні ЗМІ Заходу послідовно
проводять лінію, націлену на те, щоб зобразити викривачів “світової змови” як житейських
невдах, маргінальних дослідників і шукачів сенсаційності сумнівного штибу. В такий спосіб
відбувається цілеспрямована дискредитація конспірології як дослідницького напряму в
цілому.
Атмосфера настороженості щодо планів світового глобального управління посилюється
й тому, що активні учасники зазначених “мозкових центрів” – Ради з міжнародних відносин,
Більдерберзької групи та Тристоронньої комісії – уникають прямої відповіді щодо планів
створення “світового уряду”. Так, давній член Управлінського комітету Більдерберзького
клубу Деніс Хілі заявив: “буде перебільшенням говорити, що ми прагнемо до єдиного
світового уряду, однак частка істини в цьому є. Члени Більдерберзького клубу розуміють,
що ми не можемо продовжувати воювати один з одним просто так, убивати людей і
залишати мільйони бездомних. Тому ми думаємо, що єдине співтовариство, яке б
включало в себе увесь світ, було б непоганою річчю… Більдерберг це спосіб зібрати разом
політиків, промисловців, фінансистів і журналістів. Політика повинна залучати й людей, які
не являються професійними політиками. Ми робимо наголос на тому, щоб зібрати разом
молодих зростаючих політиків та звести їх з фінансистами і промисловцями, тими, хто може
сказати їм декілька мудрих слів. Це збільшує шанси на те, що ми отримаємо розумну
глобальну політику” (Курсив наш. – Авт.) [7].
Спроби деяких журналістів розвінчати конспірологів та дезавуювати їхні “теорії змов”
часто звучать непереконливо. Наприклад, для написання статті в газеті The Guardian Джон
Ронсон взяв інтерв’ю у прес-секретаря Девіда Рокфеллера, де містилося твердження, що
“теорії змови” навколо діяльності “мозкових центрів” уже вкрай осатаніли, а справжні
“міркування містера Рокфеллера на дану тему полягають в тому, що увесь цей час мала місце
битва між раціональною й ірраціональною думкою. Раціональні люди віддали перевагу
глобалізації. ірраціональні – віддали першість націоналізмові” (Курсив наш. – Авт). У
підсумку журналіст дійшов висновку, що навряд чи можна говорити у повній мірі про
“управління світом”, бо скоріше мова може йти про “можливість чинити вплив на
міжнародні справи”. Ось у цьому, так би мовити “полегшеному варіанті”, функціонери
міжнародних “мозкових центрів” й поширюють думку про “м’яке” лобіювання глобалізму.
Так голова Більдерберзької групи Віконт Етьєн Давіньйон, заперечуючи сам факт існування
“світового правлячого класу”, стверджує: “Я просто думаю, що люди, які мають вплив,
заінтересовані в тому, щоб говорити з іншими людьми, які так само мають вплив” [8].

Збірник наукових праць
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Однак, попри всі старання адвокатів глобального управління, рано чи пізно з’являється
інформація, яка насторожує. Наприклад, патріарх фінансового капіталу Девід Рокфеллер,
який може дозволити собі меншу стриманість, ніж його підлеглі, у мемуарах, що вийшли в
світ у 2002 р., розставив крапки над “і”. Поставивши за завдання дати відсіч конспірологам,
яких Рокфеллер охарактеризував як “політичних екстремістів з обох кінців політичного
спектру”, він відверто задекларував: “Дехто навіть вважає, що ми є частиною таємної групи
змовників, які працюють всупереч інтересам Сполучених Штатів, характеризуючи мою
сім’ю і мене як “інтернаціоналістів”, що беруть участь у змові з іншими змовниками по
всьому світу, щоб побудувати більш інтегровану політичну і економічну структуру – єдиний
світ, якщо ви того хочете. Якщо це звинувачення – то я визнаю свою вину, і пишаюсь
цим” [9].
Останнім часом в полеміці між конспірологами та глобалістами стало помітним
зближення поглядів. Можливо, що спад радикалізму деяких конспірологів викликаний все
більшим визнанням неминучості глобалізації у світі, а глобалісти, з свого боку, теж стали
більш відверто визнавати очевидні реальні кроки в напрямі формування глобальної системи
управління. А тут ще й фінансово-економічна криза 2008 р. поставила країни світу в
принципово нову ситуацію, де ідея глобального управління вже стала сприйматися як
невідворотний крок. Так, наприклад, новопризначений президент Євросоюзу Герман Ван
Ромпей відверто проголосив 2009 рік “першим роком глобального управління”.
З свого боку конспірологічна література теж стала сприймати діяльність “мозкових
центрів” як реально існуючу систему опрацювання і прийняття рішень сильними світу сього
задля раціонального, з їх точки зору, управління глобальними процесами. Так, один із
провідних критиків “світової змови” Ендрю Маршалл зазначав: “Поняття глобального
управління пройшло свій еволюційний шлях аж до наших днів з його ключовими
глобальними політичними та економічними дійовими особами та інституціями у напрямі
поступової розбудови апарату світового уряду. В сучасному світі глобальне управління є
результатом переплетіння взаємопов’язаної мережі міжнародних організацій, аналітичних
центрів транснаціональних корпорацій, держав, неурядових організацій, благодійних фондів,
військових альянсів, спецслужб, банків та груп інтересів. Глобалізація – це термін, який
набув широкого ходження в кінці 80-х років задля визначення глобального поширення
транснаціональних корпорацій, і саме цей термін започаткував принципи ідеологічних та
інституціональних засад цього процесу. Глобальна соціальна, економічна та політична
інтеграція відбувається не з однаковим прискоренням, а, скоріш за все, економічна інтеграція
та управління на глобальному рівні є і будуть, як і раніше, випереджати інші сфери людської
соціальної взаємодії як в темпах, так і в ступені інтеграції. Загалом, глобальне економічне
управління буде задавати темп для наступного соціального і політичного глобального
управління” [10].
За ситуації, що склалася, маємо й ми внести деякі корективи в своє мислення з тим, щоб
неупереджено й виважено сприймати світ, в якому Україні доводиться утверджувати свій
суверенітет і незалежність. Відтак для формування адекватної ідентичності українців
початку ХХІ ст. насамперед слід осмислити такі базові поняття як “глобальність”,
“глобалізація” та “глобалізм”, які вже утвердилися в науковій літературі й позбавлені того
нальоту сенсаційності, котрим часто хибує дискусія між конспірологами і глобалістами.
Ще в 1980-х роках поняття “глобалізація” майже не використовувалося в наукових
дискусіях (хіба що траплявся термін “мондіалізація” у французьких дослідженнях), а за 10
років воно вже фігурувало повсюдно, позначаючи процеси, завдяки яким народи світу
інкорпоруються в єдине світове співтовариство. Спочатку перспективи нової єдності світу
видавалися лише привабливими, а тому виникла спокуса наголосити на позитивних аспектах
глобалізації в традиції еволюціонізму й теорії модернізації. Неабияку роль відігравали й
економічні аргументи: глобалізація – це добре, бо що добре для економіки, те добре для всіх,
а національні держави з їх бажанням контролювати все й усіх лише стоять на заваді.
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Ці погляди не суперечили звичним для нас положенням марксизму, що з появою
капіталізму людське суспільство входить у фазу посилення взаємозалежності
найвіддаленіших країн і народів. Звернемо увагу на одне з положень, яке було опубліковано
ще в лютому 1848 р. в “Маніфесті Комуністичної партії” К. Маркса і Ф. Енгельса:
“Буржуазія шляхом експлуатації всесвітнього ринку зробила виробництво й споживання всіх
країн космополітичним. До великої гіркоти для реакціонерів, вона вирвала з-під ніг
промисловості національний ґрунт. Одвічні національні галузі промисловості знищені й
продовжують знищуватися з кожним днем. Їх витісняють нові галузі промисловості,
запровадження яких стає питанням життя для всіх цивілізованих націй, – галузі, що
переробляють уже не місцеву сировину, а сировину, завезену з найвіддаленіших областей
земної кулі. І вироблені фабричні продукти споживаються не лише всередині цієї країни, а й
у всіх частинах світу. Замість старих потреб, які задовольнялися вітчизняними продуктами,
виникають нові, для задоволення яких потрібні продукти найвіддаленіших країн і кліматів.
На місце старої місцевої і національної замкненості й існування за рахунок продуктів
власного виробництва приходить всебічний зв’язок і всебічна залежність націй однієї від
іншої. Це рівною мірою стосується як матеріального, так і духовного виробництва. Плоди
духовної діяльності окремих націй стають загальним надбанням. Національна
односторонність і обмеженість стають все більш неможливими, і з безлічі національних і
місцевих літератур утворюється одна всесвітня література” [11]. Отже, якщо під терміном
“глобальність” розуміти те, що ми давно вже живемо у світовій спільноті, де поняття
замкненості й автаркії перетворилося на фікцію, то йдеться про нормальний світовий процес.
Перша хвиля науковців розглядала процес глобалізації з погляду звичного для нашої
ментальності (як і сучасних лібералів) економічного детермінізму. Однак зусиллями
транснаціональних корпорацій об’єктивний процес глобалізації почав спрямовуватися в
дещо вужче русло – глобалізму як ідеологічної доктрини панування світового ринку.
Абсолютизуючи економічний фактор, ця доктрина зводить багатовимірність глобалізації
лише до одного – господарського – виміру. До того ж останній мислиться лінеарно й
підпорядковує інші аспекти глобалізації – політичний, екологічний, культурний та
суспільно-цивілізаційний – панівному виміру світового ринку [12].
Звісно, ніхто не заперечуватиме значущості економічної складової, однак біда в тому,
що в контексті глобалізму з поля зору випадає (чи навмисно приховується) той факт, що саме
політика має визначати правові, соціальні й екологічні рамкові умови, які уможливлюють і
узаконюють господарську діяльність взагалі. Глобалісти бажали б керувати державою,
суспільством, культурою, зовнішньою політикою так само, як вони керують підприємством.
Тут можна говорити про імперіалізм економічної складової, коли фінансово-промислові
групи вимагають для себе найбільш вигідних рамкових умов для досягнення власних цілей.
Ось саме таку політику глобалізму й стали відкидати аналітики другої хвилі, які не побачили
в новому світі ні шансів для порівняно слабкої національної економіки, ні гарантій
збереження культурної самобутності, ні можливості брати участь у визначенні правил гри у
світовій політиці. Біда лише в тім, що до цього голосу мало хто дослуховувався, адже це був
голос кволих, тих, хто вже відчув програш або ж боявся програти.
Тим часом міцнішала третя хвиля осмислення (також і авторами першої й другої хвиль)
цього важливого та незбагненного феномену. Підбиваючи перші підсумки у визначенні ними
понятійного апарату, можна констатувати, що, на відміну від означеного вище глобалізму як
ідеологічної доктрини панування світового ринку, нинішня світова глобальність
сприймається як “даність”, як феномен, котрого просто-таки неможливо усунути з
життя. Так само треба поставитись і до глобалізації – як до процесу, коли суверенні
національні держави вплітаються в павутину транснаціональних “дійових осіб” і свідомо, з
урахуванням власних ресурсів і національних цілей, зважаючи на потужні можливості
транснаціональних суб’єктів, їхні орієнтації та ідентичності, відстоюють при тому свої
національні інтереси. Це означає, що у світі існують різні національні логіки екологічної,
культурної, економічної, політичної й загальної громадянської глобалізації, які не копіюють
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одна одну, а розвиваються, ураховуючи їх взаємозалежність. Саме це відкриває можливості
й простір для політичної дії і взаємодії. Зрозуміло, що лише в разі забезпечення перспективи
багатовимірної глобальності ми можемо уникнути присилування до ідеології й практики
нинішнього глобалізму як своєрідної “вестернізації” всього світу – утвердження для нього
якогось єдиновірного універсального “західного шляху”.
Підбиваючи підсумки дискусії трьох хвиль осмислення, можна стверджувати, що
спочатку дискусії велись у руслі ідей єдності в уніфікації, але з плином часу акценти
поступово почали зміщуватись у площину універсальності розмаїття. Світове
співтовариство в такому контексті, на думку В. Бека, є “не меганаціональним
співтовариством, що вбирає в себе й ліквідовує всі національні товариства, а позначеним
розмаїттям горизонтом”, відкритим для інтеграції “в комунікації й дії” [13]. Отже, під
глобалізацією розуміють відсутність усесвітньої держави, вірніше, наявність світової
спільноти без світової держави і без світового уряду, де не існує інтернаціонального
режиму, який насаджує гегемонію влади, – ані в економічному, ані в політичному розумінні.
Однак усе це в ідеалі. На практиці ж доводиться враховувати той стан речей, який
сформувався внаслідок тяжіння транснаціональних монополій до впровадження
притаманного їм курсу економічного глобалізму, поєднаного з ринковим фундаменталізмом.
Як наслідок, глобалізація на практиці почала розхитувати самоідентифікацію гомогенного,
закритого
національно-державного
простору.
Чітко
окреслилася
перспектива
денаціоналізації – ерозії й можливої трансформації національної держави в державу
транснаціональну. У світі складається нова ситуація, що перетворила на фікцію уявлення про
“національний” продукт, “національну” фірму, “національну” індустрію – усе це спонукає до
уважного й виваженого ставлення до прогнозів, ідеологій, парадоксів і навіть алармістських
настроїв ери глобалізації. Ось у цьому феномені й полягає живучість конспірології,
підвищення соціального попиту на її викривальні матеріали. Поки що науковий дискурс не
може дати остаточних рецептів вирішення проблем, котрі зачіпають основні питання
цивілізації, – як подолати прірву між бідністю й багатством, суперечності на міжетнічному
ґрунті, напруженість у сфері міжконфесійних відносин у сучасному світі. Але є й те, що не
викликає сумніву – нині втрачає легітимність традиційне уявлення про романтичну
національно-державну ідилію. Якщо успадкована Україною традиційна модель національної
держави має шанс вижити в умовах світового ринку й транснаціональних “дійових осіб”, то
лише тоді, коли наукове усвідомлення процесу глобалізації стане наріжним каменем
державницької ментальності.
Попри всі перипетії, національні держави в добу глобалізації продовжують вести
боротьбу за утримання національного суверенітету як передумови забезпечення національної
ідентичності (зокрема й культурної), продовжують докладати зусиль щодо гомогенізації
знаково-символічного простору – як на національному, так і на транснаціональному рівні.
Однак, на практиці, особливо коли йдеться про периферію капіталістичної світ-системи,
скоріше всього мова може йти, на превеликий жаль, про стилізацію суверенності, ніж про її
реальне здійснення. Коли під суверенітетом розуміється незалежність у прийнятті рішень, то,
як ми маємо змогу переконатися, від суверенітету національних держав світової периферії –
що стосується інформаційних технологій чи здатності розповсюджувати ті чи інші культурні
продукти – часто-густо залишилися тільки спогади чи прекраснодушні мрії. А в тім і
драматизм проблеми: оскільки під глобалізацією насамперед розуміється всесвітній обмін, то
ні в економічному, ні в політичному житті він не відбувається настільки інтенсивно, як у
сфері культури.
“Мозкові центри”: гегемонія згоди
Адекватність розгляду будь-якої проблеми у великій мірі залежить від системи
координат, у яку поставлена ця проблема. У період холодної війни будь-які суспільні
зрушення чи катаклізми зазвичай пояснювалися “світовою змовою” зарубіжних таємних
груп та їхніх спецслужб з широкою мережею внутрішніх агентів впливу. Було б наївно
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сподіватися, що холодна війна повністю відійшла в минуле, а тим більше, що інерція
політичного мислення тих часів подолана. Взяти хоча б пострадянську конспірологію, яка й
до сьогоднішнього дня вбачає у всіх суспільних потрясіннях – а надто в серії “кольорових
революцій” – діяльність міжнародних підривних центрів. Так само й на Заході. Як писала
згадувана вище О.Четверикова, “для багаточисельних серйозних критиків у Європі і США
Більдерберзький клуб є всім чим завгодно – від сіоністської змови та таємної секти, що
потерпає від манії величі”. В остаточному підсумку, зазначає вона, “так чи інакше, дедалі
більше людей починають розуміти, що “глобальна реальність” – рукотворна справа і
твориться ця реальність конкретними людьми” (Курсив наш. – Авт.) [14].
У нашому дослідженні ми намагаємося дистанціюватися від викриття таємних замірів
різноманітних “груп інтересів” чи їхніх спецслужб. І не тому, що таких замірів чи спецслужб
не існує. Просто – це інший жанр та інша дослідницька спрямованість. У нас же зовсім інше
завдання – окреслити хоча б у загальних рисах механізм прийняття тих чи інших
колективних рішень щодо актуальних глобальних проблем, який усталився в сучасному
світі, акцентуючи увагу на інтелектуальному наповненні цих рішень. Ми виходимо з того,
що перед сучасними аналітиками стоїть завдання описати найбільш адекватно існуючий
хисткий баланс між об’єктивною неминучістю суспільних змін, з одного боку, та
суб’єктивною здатністю окремих особистостей чи “груп інтересів” спрямувати суспільні
процеси у вигідне для себе русло – з другого. Так, наприклад, можливо найбільше
наблизився до характеристики діяльності Більдерберзького клубу британський економіст
Вілл Хаттон, коли сказав, що “досягнутий на кожній зустрічі клубу консенсус є тим фоном,
на якому приймаються політичні рішення у всьому світі”, тобто досягнуті угоди можуть
бути реалізовані в тій чи іншій мірі лише тоді, коли в світі складуться відповідні умови та
при наявності політичної волі.
Таким чином, багато що залежить і від тих, хто приймає рішення. З цієї точки зору і в
Україні проблем більше ніж досить. Ситуацію на рівні управлінських верхів у нашій країні
досить виразно охарактеризував Богдан Гаврилишин – фахівець-економіст зі світовим ім’ям,
голова Міжнародного інституту менеджменту, член Римського клубу і один із засновників
економічного форуму в Давосі. На нашу думку, його судження заслуговують на пильну
увагу: “ Що таке еліта для мене? Це – особи, які свідомо беруть на себе більше
відповідальності та зобов’язань, аніж звичайні громадяни, тим більше – аніж ті, котрі мають
певні привілеї чи користь зі свого соціального становища. Я не раз давав поради, як наші
люди, засвоюючи досвід демократичних країн, мають удосконалюватись самі, щоб невдовзі
поліпшити становище українського суспільства. На мою думку, це можливо лише шляхом
об’єднання таких ініціативних людей у групи… Лідери виникають, якщо цьому сприяє
середовище, і цього вимагає ситуація” [15].
Отож, з огляду на необхідність України зважати на міжнародний досвід, розглянемо
принципи формування та функціонування деяких основних центрів прийняття рішень щодо
глобального управління світовими процесами. Насамперед мова може йти про Раду з
міжнародних відносин (англ. Council on Foreign Relation – CFR), яка значиться як
американська незалежна організація у сфері міжнародних зв’язків США. Заснована вона
була в 1921 р. з центральним офісом у Нью-Йорку та допоміжним бюро у Вашингтоні. За
загальною оцінкою впродовж ХХ ст. ця Рада була найбільш потужною приватною
організацією фінансово-промислових олігархів, що чинила вплив на зовнішню політику
Сполучених Штатів. Що два місяці цією інституцією видається журнал “Foreign Affairs”.
Просторий веб-сайт включає в себе посилання на документи “мозкового центру”,
різноманітні програми досліджень Девіда Рокфеллера, інші програми й проекти, публікації,
історію, біографії відомих керівників та інших членів ради директорів, корпоративних
членів, прес-релізи тощо. Так що, як мовиться, чутки про абсолютну закритість в діяльності
Ради є дещо перебільшеними. І тому є підтвердження: наприклад, ще за радянських часів
вийшла в світ фундаментальна публікація Р.Овіннікова [16], а на Заході нині досить
поширеними є публікації Ендрю Гевіна Маршалла [17] та цілого ряду інших авторів.
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Як випливає з цих публікацій, впродовж ХХ ст. Рада з міжнародних відносин (CFR)
залишалася домінуючою соціальною мережевою організацією, що обслуговувала інтереси
американської еліти. Принаймні за ступенем впливу CFR значно переважала будь-який
інший “мозковий центр”. Її поява знаменувала собою прагнення панівних сімейств Америки
– насамперед Рокфеллерів, Фордів та Морганів – активно впливати на хід соціальних
перетворень в країні та світі. Для інтелектуального забезпечення діяльності Ради з
міжнародних відносин активно залучається університетська професура.
Рада з міжнародних відносин здійснює спільні дослідницькі проекти в тісному контакті
з найбільшими благодійними фондами та “мозковими центрами”: “Брукінгським
інститутом”, “RAND Corporation”, “Гудзонівським інститутом”, “Зовнішньополітичною
асоціацією” (FPA), а також спеціальними організаціями на кшталт “Фонду Карнегі за
міжнародний мир” (CEIP). Фінансування цієї діяльності забезпечували переважним чином
вихідці з пануючого капіталістичного класу як через фонди, так шляхом інвестицій і
відрахувань на розвиток міжнародних відносин. А це немалі гроші, адже лише центрів з
вивчення міжнародних відносин налічувалося 191. За даними Держдепартаменту США,
головними джерелами їх фінансування являлися: “Фонд Форда” – фінансував 107 із 191
центрів; федеральний уряд – 67 центрів; “Фонд Рокфеллера” – 18 центрів; “Корпорація
Карнегі” – 17 центрів. Побіч фінансових зв’язків, різноманітні фонди і Раду з міжнародних
відносин об’єднувало й спільне керівництво. Переважна більшість директорів “Фонду
Рокфеллера” були одночасно членами CFR, так само як і директорський корпус в
“Корпорації Карнегі” та в “Фонді Форда”. То ж зрозуміло, що із усіх мережевих структур,
найбільш представлених в CFR, є фінансова олігархія, насамперед фінансова еліта та
банківські групи (до 40 %). Тісно пов’язані з олігархами представники ЗМІ складали ще
близько 50 % її членів. Показово, що у п’ятої частини директорів CFR у цю структуру
входили близькі родичі.
Раніше нью-йоркська фінансова олігархія підрозділялася на окремі групи. З моменту
утворення CFR і до ранніх 1950-х рр. провідні місця в ній посідали люди, що представляли
інтереси Моргана. Згодом, за оцінкою Е.Маршалла, діяльність CFR стала в більшій мірі
відповідати інтересам Рокфеллера: “група Рокфеллера набирала все більшої ваги в правлячих
колах Америки і всього світу, впевнено посідаючи місце побіч сімейства Ротшильдів з тим,
щоб реалізувати принципи династичного правління глобалізованим світом”. Звісно, між
цими двома правлячими династіями збереглися зв’язки, що утруднює проведення чітких
кордонів між сферами їх впливів. Однак в 1970-ті рр. стало очевидно, що Рокфеллери поза
всяким сумнівом стали найбільш впливовою династією в Америці, якщо не у всьому світі
[18].
Зрозуміла річ, що напрацювання “мозкових центрів” так чи інакше мали набувати
прикладного значення. Об’єктивно постало питання про створення відповідного центру,
своєрідної штаб-квартири ухвалення напрацьованих “мозковими центрами” стратегічних
напрямів та конкретних кроків з їх реалізації, насамперед в регіоні Європи. Так виник
Більдерберзький клуб (англ. Bilderberg group) – неофіційна щорічна конференція. Вона
складається приблизно із 130 учасників, переважна частина котрих є впливовими людьми у
сферах політики, бізнесу чи банківської справи. Вхід на конференцію здійснюється лише
згідно особистих запрошень.
У конспірологічній літературі справа зображується так, що “безпосередніми
ініціаторами створення клубу, перше засідання якого відбулося в травні 1954 р. в
голландському місті Остербек в готелі “Більдерберг”, були спецслужби США. Ще
наприкінці 40-х з метою збереження американського контролю над європейською елітою на
утриманні ЦРУ з’явилися такі організації, як “Європейський рух”, Американський комітет за
об’єднану Європу, “Європейська молодь” тощо. Оскільки, однак, методи прямого втручання
США в європейські справи викликали у громадськості певне незадоволення, було вирішено
забезпечити контроль над Європою через Транснаціональні корпорації (ТНК) за допомогою
проамериканськи налаштованих представників західноєвропейської еліти. З цією метою і
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було створено “Альянс”, названий пізніше Більдерберзькою групою, що планувалася як
“клуб роздумів” для представників правлячих кіл і найбільших корпорацій країн – членів
НАТО” [19].
Головою клубу став принц Бернард Голландський, хоча справжніми керівниками
Більдерберзької групи були барон Едмунд Ротшильд і Лоуренс Рокфеллер, які й обирали
членів клубу. Більдерберзька група діяла як “прихований глобальний мозковий центр”,
стартова ціль якого полягала в тому, щоб налагодити ефективні зв’язки урядів і флагманів
економіки Європи і Північної Америки за часів холодної війни. В подальшому
передбачалося “створення європейської держави із власним центральним банком і єдиною
валютою, що перебувала б під “природним” контролем США. Остаточна ціль діяльності
більдербержців формулювалась як створення транснаціонального уряду” [20].
Імена тих, хто фінансує Більдерберзький клуб, встановити точно неможливо, оскільки
кошти поступають головним чином через підставні товариства і банки. Ендрю Маршал
стверджує, що ключову роль тут відіграють американські фонди Рокфеллера, Карнегі і
Форда, які уособлюють собою непідконтрольну “концентрацію влади і багатства, які
купують таланти, формують мотивацію і, по-суті, встановлюють порядок денний того,
що має бути гідним громадської думки” [21]. В той же час ця діяльність характеризувалася
функціонерами Фонду Рокфеллера як “безкорисна”, “об’єктивна” і навіть “неполітична”,
оскільки, мовляв, будівництво нового інтернаціонального консенсусу вимагає свідомого й
цілеспрямованого фінансування як приватних осіб, так і організацій – усіх тих, хто
сумнівався в основах “старого порядку” і підривав його основи, а одночасно й просував ідеї
“нового порядку”.
Особливе значення у підборі кадрів надається університетам та освітнім закладам в
цілому. Вплив фондів на їх діяльність та вироблений ними “науковий продукт” є
безпрецедентним. Однак хотілось би зробити одне суттєве, як на наш погляд, застереження:
сила фондів полягає не в тому, щоб диктувати, що саме має вивчатися – в цьому просто
немає необхідності. Їх сила полягає у окресленні професіональних й інтелектуальних
параметрів, у визначенні того, хто саме буде отримувати підтримку у вивченні життєво
важливих тем і проблем. Тому влада фондів проявляється в тому, що вони пропонують певні
види діяльності, у яких вони заінтересовані, і які готові підтримувати, в результаті чого
інтелектуальний компас університетського світу буде неминуче спрямований саме в
необхідну для фондів сторону.
Це дає підстави тому ж таки Ендрю Маршаллу стверджувати, що основні благодійні
фонди, створені американськими промисловими “розбійними баронами” і банкірами,
всупереч заявленим ними цілям, були створені не на благо людства, але в інтересах банкірів і
промисловців – в якості надзвичайно ефективного засобу соціальної інженерії. Через банки
ці могутні сім’ї контролюють світову економіку; через мозкові центри їм вдається управляти
політичними і зовнішньополітичними відомствами, а через фонди вони маніпулюють самим
суспільством відповідно до їх власних планів та інтересів. Через ці фонди еліти отримали
можливість формувати процеси, ідеї й освітні заклади, що забезпечує їх постійну гегемонію
над суспільством шляхом виробництва знань і контрою над ними. Навчальні заклади
готують майбутню еліту для урядових структур, економіки, науки та інших професіональних
середовищ, а також продукують вчених, котрі й являються основними учасниками
аналітичних центрів, таких як Більдерберзька група” [22].
Такі стосунки привносять феодальні елементи у демократичну систему, розмивають її,
однак проти цього ніхто особливо й не протестує, тим більше на цей факт не звертає увагу ні
політична еліта, ні соціологи, бо хто платить гроші, той і замовляє музику. Відтак
американські моделі суспільного розвитку стали поступово пронизувати світ, створюючи
тим самим умови для непрямої і “м’якої” американської гегемонії, яка включає в себе
складну структуру взаємного блокування різних “груп інтересів” задля досягнення
консенсусу і нівелювання асиметрії в системі влади. В цьому контексті можна дійти
висновку, що еволюція Більдерберзької групи як інтернаціонального “мозкового центру”
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переслідує мету конструювання консенсусу і закріплення певної ідеології всередині еліти
Америки і Європи. Так, розсекречені (в 2001 р.) документи свідчать, що американське
розвідувальне співтовариство в 50-ті – 60-ті роки проводило спеціальну кампанію задля
підштовхування процесу об’єднання Європи.
Щоправда наприкінці 1960-х – початку 1970-х рр. став відчуватися загальний спад
імперської могутності США – поразка війни у В’єтнамі, наростання пацифістського руху та
бунт молоді у внутріполітичному житті Америки були наочним тому підтвердженням. Така
ситуація породила в олігархічних колах почуття невпевненості. До того ж на тлі боротьби за
свободу і незалежність в країнах “третього світу” посилилася конкуренція між
найпотужнішими промисловими державами, а співробітництво навпаки – пішло на спад. І
тут кожна з держав того чи іншого регіону спробувала скористатися досить привабливою
(особливо для банкірів) можливістю боргового ринку, зокрема на теренах країн “третього
світу”. Як наслідок – західноєвропейські і японські фірми стали не лише проникати на
американський ринок, але й конкурувати за зростаючий ринок “третього світу”. Поступово
окреслювалися й модель цих стосунків. З одного боку, європейські країни стали надавати
кредити країнам “третього світу”, утворюючи альтернативні джерела допомоги і посилюючи
економічні зв’язки зі своїми колишніми колоніями. А країни “третього світу”, з свого боку,
продовжували користатися допомогою США для погашення як боргів перед Західною
Європою, так і хронічного дефіциту свого платіжного балансу, обумовленого, зокрема,
закупівлею європейських товарів.
Така ситуація зовсім не влаштовувала американський капітал. На думку аналітиків
“мозкових центрів”, за такої моделі США змушені були платити за європейські і японські
товари, що імпортувалися країнами “третього світу”. А це означало, що країни-позичальники
“третього світу” отримували надто широке поле для маневру на користь собі й Західній
Європі, але на шкоду США. Отже, постала проблема подбати про те, щоб посилити вплив
Америки на “третій світ”, але не доводити при тому справу до будь-якого конфлікту з
Західною Європою і Японією. Було вирішено підняти статус таких організацій як
“Міжнародний валютний фонд” і “Всесвітній банк” (обидві – породження CFR),
переформатувавши ці структури відповідно до міжнародних викликів.
Відтак було прийнято ряд рішень. По-перше, частіше практикувати так звану
“прив’язану допомогу”: допомагати країні за умови використання нею наданих коштів для
закупівлі американських товарів і послуг. По-друге, розвинуті країни повинні були
дотримуватися консорціального підходу до допомоги, включаючи чітку координацію між
країнами-донорами при плануванні платежів з боку країн-реципієнтів. По-третє, фінансове
вливання мало набувати форми “програмної допомоги”, що на практиці означало укладання
певних угод, часто в контексті повноцінної програми планування економіки, на яку мала
погодитись країна-реципієнт, якщо вона хотіла отримати кредити. З цього приводу Джорж
Болл (колишній заступник держсекретаря США і давній учасник CFR) в 1967 р. сказав так:
“Політичні кордони етнічних держав є надто вузькими і тісними, щоб визначати масштаби і
функції сучасного бізнесу” [23].
Саме в цьому контексті оцінюють аналітики Заходу вихід у світ в 1970 р. книги
З. Бжезінського (тодішнього члена CFR і Більдерберзької групи) під назвою “Між двома
епохами: Роль Америки в технотронну еру”, де він запропонував створити “Співтовариство
розвинутих країн” для координації своєї діяльності на міжнародній арені. Девід Рокфеллер
взяв до уваги судження Бжезінського і “висловив свою заклопотаність з приводу погіршення
відносин між США, Японією і Європою”. Все це не пройшло дарма. Вже у 1972 р.
Д. Рокфеллер і З. Бжезінський в процесі щорічної зустрічі Більдерберзької групи
представили ідею створення в рамках Більдербергу додаткового підрозділу – “тристоронньої
структури”, де були б представлені США, Європа та Японія. У своєму виступі Рокфеллер
наголосив: комісія буде “об’єднувати кращі уми світу для вирішення проблем майбутнього…
для накопичення синтезу знань, які дозволять новому поколінню реконструювати
концептуальну основу зовнішньої і внутрішньої політики”. Однак, попри таку аргументацію,
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пропозиція була відхилена через небажання європейців бачити японців у рамках структури,
націленої на вирішення європейських справ. Тоді в липні 1972 р. сімнадцять впливових
людей зустрілися в помісті Д.Рокфеллера в Нью-Йорку, щоб спланувати створення
Тристоронньої комісії, яка й знайшла своє оформлення в 1973 р. [24].
Витрати на створення комісії покрили Д.Рокфеллер і “Фонд Форда”. Впродовж
декількох перших років функціонування нової світової структури переважна частина коштів
для забезпечення її роботи поступала із різноманітних фондів, при поступовому збільшенні
частки великих корпорацій з приблизно 12 % у 1973-1976 рр. до майже 50 % після 1984 р.
Внаслідок цих перетворень упродовж 1970-х років Девід Рокфеллер став посідати ще більш
значні позиції в системі глобального управління – обіймаючи посаду голови “Чейз
Манхеттен Банку”, він одночасно утримував лідерство в Більдербезькій групі, Раді з
міжнародних відносин і Тристоронній комісії. Паралельно посилювалися позиції Збігнєва
Бжезінського – він був директором Тристоронньої комісії, залишаючись в той же час
директором Ради з міжнародних відносин. Сама ж Тристороння комісія діяла як організація,
за допомогою якої могла бути реалізована “гегемонія згоди” між США, Європою та
Японією. В будь-якому разі цієї самої “згоди” могли досягнути еліти цих трьох країн
Тристоронньої комісії, спілкуючись і обмінюючись поглядами, ідеологією, поставленими
цілями і методами їх реалізації. Власне, в такому ж ключі діяли члени Ради з міжнародних
відносин стосовно опрацювання напрямів зовнішньої політики США. Іншими словами, “як
CFR діяла всередині країни, так Тристороння комісія діяла на міжнародному рівні (в усякому
разі, це стосувалося головних розвинених промислових країн Півночі)” [25].
Спершу в 1972 р., в процесі підготовки до створення Тристоронньої комісії, Рокфеллер
і Бжезінський підібрали 200 членів з усього світу, включаючи близько однієї третини
північноамериканців, однієї третини європейців і однієї третини японців. У 1993 р. ця цифра
збільшилася приблизно до 325 членів, яких іменують “приватними видатними громадянами”,
а не повноважними представниками держави. Більше того, у їх доборі виходили з особистих
уподобань Девіда Рокфеллера. З самого початку цю комісію назвали “приватною” і
“неофіційною”, а її завданням – “зібрати разом неофіційну групу найвищого рівня для
спільного розгляду загальних проблем, що стоять перед нашими трьома регіонами” і для
“зміцнення співробітництва”. Межа між “приватним” і “суспільним” в роботі цієї комісії
досить умовна, оскільки діяльність цих “приватних” осіб орієнтована на вирішення
“суспільної політики”.
Тристороння комісія збирається один раз кожного року. На доповнення до спеціальних
тематичних засідань і огляду поточних подій у відповідних регіонах, значна частина кожної
зустрічі присвячується розгляду проектів звітів, які подаються в комісію. Ці звіти
вважаються спільним продуктом авторів від кожного регіону, які виступають у процесі
роботи в якості консультантів. Після дискусії на щорічній зустрічі оприлюднюється
публікація, в якій лише автори відповідають за її остаточний текст. У загальному підсумку,
ця група приватних громадян організована таким чином, щоб забезпечити її колективним
поглядам якомога більший вплив на суспільну політику. У кожної регіональної групи є
голова і його заступник, які всі разом і складають керівництво Тристоронньої комісії. Крім
того функціонує ще Виконавчий комітет у складі 36 осіб із загальної кількості членів комісії.
З посиленням значення Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Тристороння комісія в
2000 р. розширила японську секцію в “Тихоокеанську азіатську групу”, включивши в неї
додатково Південну Корею, Австралію, Нову Зеландію, Індонезію, Малайзію, Філіппіни і
Таїланд. Так само “Велика вісімка” (G8) виявилася замалою для налагодження глобального
управління, що покликало до життя “Велику двадцятку” (G20) за рахунок включення
зростаючих економічних гігантів, насамперед Китаю та Індії. Головною передумовою
створення в грудні 1999 р. “Великої двадцятки” стала світова фінансова криза 1997–
1998 років, що продемонструвала вразливість міжнародної фінансової системи за умов
глобалізації. Всього на країни G20 припадає понад 85 % світового ВВП, в них проживає
понад 60 % населення світу, але при цьому 66 % найбіднішого населення світу теж припадає
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на ці країни. Відтак в ролі головної групи глобального управління G20 у 2009 р. була
наділена повноваженнями “управління” глобальною економічною кризою. Не стало
сюрпризом, що в 2009 р. Китай та Індія були запрошені в якості офіційних членів
Тристоронньої комісії. Більше того – представників цих держав стали запрошувати до участі
в засіданнях Більдерберзького клубу, що означає прагнення не відчужувати Китай від роботи
вже усталених інститутів, ідеологій і систем глобальної влади, а навпаки – більш тісно
інтегрувати Китай в існуючі системи.
Ще раз варто наголосити на ролі інтелектуалів різноманітних “мозкових центрів” у
справі опрацювання стратегії глобального управління. За словами першого європейського
голови Тристоронньої комісії Макса Констемма, “те, що мають зробити інтелектуали вищої
проби, може виявитися марним, якщо тільки ми не будемо діяти в постійній згоді з сильними
світу цього чи з тими, хто має на них вплив. Я гадаю, підтримка зв’язків між людьми, які
необхідні для нашої Тристоронньої комісії, та інтелектуалами, що виконують необхідну
роботу з проектування елементів нової системи, має величезне значення. Тристороння
комісія без інтелектуалів скоро стане другорядною площадкою для ведення переговорів. Але
й інтелектуали, не здатні постійно координувати свої ідеї з правлячими колами нашого
світу, будуть приречені на паріння в марних теоріях… Цю роботу слід проводити у зв’язці
наших найкращих умів і групи по-справжньому впливових громадян у країнах, які ми
представляємо” (Курсив наш. – Авт.) [26].
Отже, будучи по формі приватною групою громадян – дискусійною групою високого
рівня – Тристороння комісія, як стверджують критики глобалізму, націлена на встановлення
Нового Світового Порядку. Один із них, автор понад двох десятків документованих книг
Ентоні Саттон, наприклад, стверджує, що “Новий Світовий Порядок виявляється
відображенням старої традиційної структури! Бжезінський і Рокфеллер пропонують замінити
стару структуру новою, але структурою під їх контролем” На підтвердження цієї думки він
наводить інтересний аспект в роботі Тристоронньої комісії – вона скоріше формує свої ряди
із числа адміністраторів влади, ніж самих владарів. Виходить так, зазначає Саттон, що “Девід
Рокфеллер у значній мірі – єдиний центр влади у всьому тристоронньому каталозі. Політики,
юристи, бюрократи, діячі ЗМІ, профспілкові функціонери приходять і відходять у
тристоронніх коридорах влади, – вони є прохідними адміністраторами. Вони зберігають
адміністративні позиції лише постільки, оскільки вони успішно використовують політичну
владу для вирішення політичних завдань. Оператори в цілому не ставлять завдань – це
важливий момент. Цю групу операторів можна назвати “наймитами”… Область “верчених
дверей” між так званою державною службою і приватним прибутком, де чиновники від
юстиції вибирають між приватною практикою і державною службою, ще в більшій мірі
утруднюють точне визначення”. Висновок, до якого приходить Саттон, однозначний:
“Концепція комісії може маскуватися красивими висловлюваннями, але вона зводиться до
здійснення політичної влади в інтересах тристоронників та їх партнерів” [27].
Як на нашу думку, висновок не претендує на оригінальність – він є самоочевидним.
Тим не менше, це не перекреслює нашого інтересу до напрацювань головних теоретиків
глобального управління суспільними процесами, хай навіть їх прогнози часто не
здійснюються, проте вони відображають собою сучасний стан політичної думки у світі, який
чинить вплив і на ліберальну наукову думку пострадянського простору. І для нас це має
непересічне значення.
Знак доби: прагнення людської гідності
Полеміка між конспірологами і прихильниками глобалізму навколо ідеї “світового
уряду” хоча об’єктивно й сприяє багатосторонньому погляду на політичні процеси в світі,
однак часто вносить елемент скандальності й сенсаційності. Некритичне прийняття
аргументів будь-якої з сторін взагалі ускладнює процес осмислення сутності проблеми. Так,
визначаючи головну ціль – створення впродовж ХХІ ст. “світового уряду”, конспірологи
посилаються на згадувану вже книгу Бжезінського “Між двома епохами: Роль Америки в
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технотронну еру”, яка вийшла ще в 1970 р. Увага акцентується на такому положенні:
“Технотронна ера сприяє появі більш керованого суспільства. Таке суспільство було б під
владою еліти, не стримуваної традиційними цінностями. Скоро буде можливим
встановлювати майже безупинне спостереження за кожним громадянином і підтримувати
поновлювальні бази, що містять навіть найбільш особистісну інформацію про них. Ці дані
будуть доступні для миттєвого пошуку владою” [28].
Вишукуючи підтвердження щодо розгортання цієї ідеї в конкретну програму для
втілення у наші дні, конспірологи посилаються на засідання Більдерберзької групи, що
проходила в 2008 р. у Шантійї (Франція), де нібито таємно були присутні й Гілларі Клінтон
та Барак Обама. Викликає здивування інформація про головну проблему зібрання:
“Головним питанням порядку денного засідання Більдерберзького клубу в червні 2008 р.
стало питання про широкомасштабну імплантацію підшкірних мікрочіпів американцям під
приводом боротьби з тероризмом і необхідністю забезпечення лікарям доступу до інформації
про стан хворих у надзвичайних ситуаціях. Таким чином, процес побудови “електронного
концтабору”, або суспільства кіборгів, підготовка до якого йде вже півстоліття (особливо
активно і цілеспрямовано – після теракту 11 вересня) буде прискорено”. Зазначається, що
для цих цілей американським урядом було виділено 500 мільйонів доларів, а в ЦРУ питання
ставилося досить жорстко: “ми не зможемо контролювати людей, якщо усіх їх не помітимо,
тобто не ідентифікуємо” [29].
На нашу думку, посилання на книгу 40-літньої давності та чутки про засідання
Більдерберзького клубу не передають всієї глибини та складності проблем, з якими зіткнувся
світ в ХХІ ст. Підстави для такого висновку дають хоча б останні виступи провідного
теоретика міжнародних “мозкових центрів” Збігнєва Бжезінського – в канадському Монреалі
(травень 2010 р.), російському Ярославлі (вересень 2010 р.) та французькій Нормандії
(жовтень 2011 р.). На нашу думку, проблеми, підняті в цих виступах, є дійсно
кардинальними, а суть цих проблем можна було б звести до трьох основних тез: 1) виклик
часу з боку новітнього суспільного феномену – глобального політичного пробудження; 2)
принципи глобального співробітництва; і 3) архітектура майбутнього глобального
управління.
Конспірологи в контексті глобального політичного пробудження побачили у виступах
Бжезінського те, що хотіли побачити – пошуки системи контролю, підпорядкування і
спостереження у спробах досягнення “більш контрольованого суспільства” і “єдиного
світового уряду”. Більше того, виступ З.Бжезінського 14 жовтня 2011 р. в Нормандії під час
вручення йому премії Алексіса де Токвіля дехто прирівняв до виступу Вінстона Черчилля у
Фултоні 1946 року, а деякі російські оглядачі навіть кваліфікували цей виступ як
проголошення нової “холодної війни” проти Росії [30]. Наскільки ці коментарі близькі до
істини? Наскільки у виступах Бжезінського йдеться про створення “нового світового
порядку” під проводом “світового уряду”? Ці питання, очевидно, теж не оминути при аналізі
його останніх виступів [31].
Отже, теза перша із виступів Бжезінського – про виклик часу. Ще у Монреалі він
наголосив, що найбільш складне, але в історичному плані найважливіше завдання, яке стоїть
нині перед Америкою, полягає в тому, щоб довести до всього світу ідею, яка б визначала
суть нового часу. Двічі Америка справлялась із цим завданням. Так, у 1776 р. було піднято
ідею свободи для світу, який лише починав прагнути її. У ХХ ст. Америка стала захисником
демократії від тоталітаризму. Відтак, на думку Бжезінського, якщо Америка у нинішньому
неспокійному світі прагне і надалі залишитися світовим гегемоном, їй просто необхідно
ототожнити себе з ідеєю універсальної людської гідності. В цій величній ідеї насамперед
мали б знайти своє втілення як ідеали свободи й демократії, так і, одночасно, принципи
поваги до культурного розмаїття та ліквідації соціальної несправедливості.
Такий вибір – неминучий. І наші дні, і увесь хід історичного процесу є свідченням того,
що прагнення до людської гідності виражає саму сутність феномену глобального
політичного пробудження – а воно нині є соціально потужним, політично радикалізуючим і
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географічно всезагальним. Його глобальний охват – феномен нашого часу, хоча його
історичні витоки тягнуться вглиб віків. Історія самого політичного пробудження сягає
Французької революції 1789 р., згодом воно прокотилося по всій Європі, набувши
безпрецедентної інтенсивності й соціального розмаху. Поширення письменності й звички до
читання, численні мітинги й полум’яна риторика маніфестів охопили не лише нову
буржуазію, але й нижчі міські верстви, селян, духовенство і навіть аристократів.
Упродовж наступних віків політичне пробудження ототожнювалося з ліберальними
революціями 1848 р. в Європі й більш широкими націоналістичними рухами кінця ХІХ –
початку ХХ ст. – тут і десятиліття громадянської війни в Китаї, і антиколоніальний рух
громадянської непокори в Індії, і антиколоніальні політичні виступи, що поклали край
залишкам європейських імперій. І, насамкінець, виклик ХХІ ст., коли “населення більшої
частини світу, що розвивається, перебуває в стані політичного бродіння. Це результат
усвідомлення населенням соціальної несправедливості, що доведена нині до
безпрецедентного рівня, обурення людей злиднями, якими воно піддавалось, і зневажання
людської гідності. Майже повсюди доступ до радіо, телебачення й Інтернету створює
спільноту людей, охоплену почуттями обурення й заздрощів, що перетинають державні
кордони і стають викликом існуючим державам та глобальної ієрархії, вершину якої посідає
Америка” [32].
Ось таку поведінку населення, його соціальні та політичні устремління, які спричинені
не лише місцевими, але й глобальними факторами, на думку Бжезінського, мають
враховувати аналітики у їхніх спробах спрогнозувати майбутнє Китаю та Індії. Те ж саме
стосується Близького Сходу та Південно-Східної Азії й Північної Африки, а також
індіанського населення Латинської Америки, “настрої якого дедалі більше стають реакцією
на вороже, як їм уявляється, ставлення до них зовнішнього світу. Багато з тих, кого не
влаштовує статус-кво, схильні об’єднуватися проти тих, кого вони сприймають як
заінтересованих у його збереженні”. Особливо соціально нестійкою є молодь “третього
світу”. Демографічний вибух вікової групи до 25 років створив велетенську масу людей,
заряджених нетерпінням. Революційна загостреність цієї групи народжується серед
мільйонів студентів, сконцентрованих у часто сумнівного інтелектуального рівня вузах
країн, що розвиваються. Напіворганізовані у великі об’єднання і спілкуючись через Інтернет,
ці студенти готові не лише повторити минулі події в Мехіко (коли студенти захопили
університет) чи на площі Тянь Аньмень, але й піти набагато далі: “Потенційні
революціонери, вони являють собою еквівалент войовничого пролетаріату ХІХ і ХХ
століть” (Курсив наш. – Авт.) [33].
Підсумовуючи характеристику глобального політичного пробудження, Бжезінський
наголошує, що воно є глобальним за географічним виміром, всеохоплюючим за соціальною
структурою (за виключенням віддалених сільських спільнот), на подив юним за своїм
віковим складом а тому відкритим до політичних закликів, що поступають із
транснаціональних джерел, внаслідок сукупного синергетичного впливу грамотності й
засобів масових комунікацій. В результаті “сучасні популістські політичні пристрасті
можуть бути розігрітими і спрямованими навіть на віддалені цілі, не дивлячись на
відсутність такої об’єднуючої доктрини, як марксизм” (Курсив наш. – Авт.) [34].
І ось в такому світі постає проблема самоідентифікації Америки. На переконання
Бжезінського, “лише ідентифікуючи себе з ідеєю всезагального почуття людської гідності та
її основним принципом поваги до культурного розмаїття і вияву цього почуття у політичній,
соціальній та релігійних сферах, Америка була б здатною подолати ризик того, що глобальне
політичне пробудження обернеться проти неї. Воно також включає соціальну
справедливість, рівність статі та, над усім цим, поваги до культурної й релігійної мозаїки
світу. Це ще одна причина того, що нав’язувана ззовні поспішна демократизація приречена
на провал. Стійка ліберальна демократія вирощується поступово і зміцнює себе зсередини”.
(Курсив наш. – Авт.) [35].
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Із зазначеного логічно випливає друга теза Бжезінського – про принципи глобального
співробітництва задля упередження загрози скочування у хаос і безлад. Саме про це
йшлося під час його виступу в Ярославлі. Особливістю ХХІ ст., є те, що вперше в історії
людства політичне пробудження людства охопило увесь світ. Народи світу охоплені
тривогою, викликаною соціальними злигоднями, їх все більше не влаштовує авторитарна
політична мобілізація. Відтак в довготерміновому плані лише демократична участь могла б
бути найкращою гарантією як соціального прогресу, так і політичної стабільності. Звідси
висновок, що стосується принципів внутрішньої політики: “досягти всезагального і
тривалого соціального прогресу можна скоріше демократичним шляхом, ніж авторитарною
мобілізацією” [36].
Сфера зовнішньої політики позначена тим, що загрозу глобальному світу представляє
нині не утопічний фанатизм, як в ХХ ст., а турбулентна складність, що посутньо притаманна
такому динамічному й мінливому феномену, як глобальне політичне пробудження.
Поєднання наростаючих популістських устремлінь з природними труднощами щодо
опрацювання спільних глобальних відповідей на політичні й економічні кризи створює
загрозу скочування до міжнародного безладу. Ефективну відповідь на цю небезпеку не
можуть самотужки дати ні Німеччина, ні Росія, ні Туреччина, ні Китай, ні Америка. Відтак
на порядок денний постає другий принцип: відповісти на потенційні глобальні потрясіння,
які можуть відбутися одночасно з виникненням нових загроз загальній безпеці і навіть
виживанню людства, можливо лише в рамках міжнародного співробітництва, заснованого
на спільних демократичних цінностях.
Настав час усвідомити, що взаємозалежність є не гаслом чи добрим побажанням, а
невідворотною вимогою часу. Що стосується Америки, зазначає Бжезінський, то вона
усвідомлює, що їй потрібна Європа в якості глобального союзника, що співробітництво
Сполучених Штатів з Росією дедалі більше стає вигідним для обох сторін, що економічна і
фінансова взаємозалежність США із все сильнішим Китаєм особливим чином відбивається
на політичних зв’язках, що відносини Америки з Японією є важливими не самі по собі, але й
для благополуччя всього тихоокеанського регіону. Відтак, виходячи із своїх внутрішніх та
глобальних інтересів, Сполучені Штати вбачають доцільним поглиблення взаємовигідного
співробітництва між Німеччиною і Росією. Великі сподівання покладаються й на Туреччину,
яка сто років тому стала на шлях соціальної і національної модернізації за європейським
зразком, а нині, залишаючись членом НАТО, підтримує добросусідські відносини з Росією.
Так само й Росія, обравши шлях демократизації й модернізації, прагнула б до більш
широкого співробітництва з Європою, з Америкою і, що вповні природно, з Китаєм.
Звідси закономірно випливає ще одна вимога часу: перевести цінності й інтереси, що
пов’язують країни світу, в площину більш всезагальних відносин. Для цього слід прагнути до
справжнього примирення між народами, котрі історично ворогували один з одним.
Позитивний приклад цьому подали Франція і Німеччина, а в подальшому аналогічні зусилля
були здійснені поляками і німцями. Так само Туреччина і Росія, які ворогували в минулому,
підтримують нині добросусідські відносини, а Туреччина і Європейський Союз ведуть
складні переговори про взаємовигідне співробітництво. Європа в її більш ширшому
розумінні не може з’явитися на світ без такого ж примирення між поляками і росіянами. Ще
більш широкі рамки співробітництва можуть виникнути із розширенням американськоросійського співробітництва. За будь-яких умов “у найближчі десятиліття великомасштабне
співробітництво між регіонами буде виключно важливе з точки зору глобального блага”. За
умови, якщо вдасться уникнути великих міжнародних конфліктів, то “в найближчі
десятиліття народи світу, що пережили політичне пробудження, зможуть в остаточному
підсумку прийти до єдиної політичної культури, при якій глобальне співробітництво буде
посилюватися конституційно-демократичними принципами, хоча і з неминучими
локальними варіаціями. Японія, Південна Корея та Індія являють собою приклади
глобального потенціалу крос-культурної демократичної універсальності” [37].
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Третя теза – бажана архітектура майбутнього глобального управління за умов
нинішньої кризи глобальної влади стала чи не лейтмотивом виступу З.Бжезінського в
Нормандії. Насамперед, він визнає невиправданість сподівань на однополюсний світ на чолі
з надмогутніми Сполученими Штатами: “Америці стає складно справлятися із наслідками
глобальних змін, що все більш прискорюються і вириваються із-під контролю, як на
соціально-економічному, так і на геополітичному рівнях. Соціально-економічно світ стає
єдиною площадкою, єдиним полем гри, на якому все більш превалюють три реальності, що
динамічно розвиваються: глобалізація, “інтернетізація” і дерегуляція… Політично той же
самий світ – не дивлячись на позірну концентрацію глобальної сили і влади в руках надто
небагатьох держав з велетенськими економічними і воєнними можливостями – є свідком
розпорошення сили. Захід іде на спад, тому що йому не вистачає волі до об’єднання, в той же
час як Схід піднімається, але також стикається з небезпекою егоїстичного суперництва і
потенціальних конфліктів між його провідними державами. Ні існуючі національні уряди, ані
рудиментарні регіональні угоди і організації не здатні забезпечити ефективну дисципліну,
не кажучи вже про утвердження контролю, стосовно автономії фінансово-економічного
всесвіту, що нещодавно утвердився за рахунок глобалізації, “інтернетізації” і дерегуляції”
[38].
Вищезазначена криза глобальної влади, що дійшла до стадії дерегуляції, ще більш
ускладнюється появою “несподіваного феномену масового політичного пробудження”.
Зазначений феномен поєднує політично неспокійні студентські рухи та соціально
незахищених безробітних: “Обидві ці групи обурені надто багатою частиною людства і
переважаючою корупцією своїх правителів. Це обурення і незадоволення владою та
привілеями сприяє розв’язуванню популістських пристрастей із вибухонебезпечним
потенціалом перетворення у масштабні міжнародні безпорядки” [39].
Здатність Америки на відповідь цьому вибухонебезпечному світу зменшується
внаслідок ряду ускладнень. Перша складність виявляє себе у жадобі наживи, класовому
егоїзмові фінансової олігархії й ігноруванні нею наростаючих соціальних проблем. А це, в
остаточному рахунку, виявляє себе у нехтуванні з боку олігархів національними інтересами
країн Заходу та занедбанні ними проблем світової безпеки в цілому. За словами
Бжезінського, “сьогодні термінові трансакції з участю мільярдів доларів відбуваються
буквально за секунди; часто-густо вони по суті спекулятивні за своїм характером і такі, що
не мають відношення ні до технологічних інновацій, ні до нових форм зайнятості, вони
створюють миттєво багатство безпрецедентних масштабів для небагатьох обраних.
Інвестиції і можливості у сфері зайнятості за кордоном, мотивовані переважним чином
опортуністичними корисливими інтересами, переважають нині над національними
інтересами” [40].
Друга складність для Америки пояснюється застарілим соціально-політичним недугом
цієї країни – суспільним невіглаством. Справжній деспотизм невігластва дає небажаний
ефект – він досить часто погіршує якість політичного керівництва Америки: “Сьогодні
подібний деспотизм виявляє себе в громадському невігластву й ігноруванні світу навколо
себе, а також в небажанні громадськості вимагати й іти на короткострокові й справедливо
розподілені соціальні жертви в обмін на довготермінове оновлення. Те ж саме невігластво,
або як бути більш точним, байдужість – служить перепоною на шляху можливостей Америки
справлятися із зовнішнім світом і, особливо, із вище згаданими дилемами” [41].
Третя складність полягає у ще одній традиційній для Америки політичній недузі –
гіперпартійності при наявності політичного тупика. Діяльність політичних партій
проникнута егоїзмом, при позірному шаленстві й несамовитості в промовах, на ділі наявний
прогрес виявляється боягузливим і надзвичайно обережним. На думку Бжезінського, “ця
нинішня політична безвихідь має бути подоланою з тим, щоб Америка могла знову
поглянути на оточуючий світ із своєю звичною історичною впевненістю” [42].
Відтак, з урахуванням ослаблення позицій США в ролі єдиного центру сили, перед
світовою спільнотою постає ряд завдань щодо забезпечення ефективного глобального

86

Україна–Європа–Світ

політичного співробітництва, яке лише й може виникнути на основі більш широкого
консенсусу – як на регіональній, так і на глобальній основі. Насамперед – безконтрольні
фінансові спекуляції, що призводять як до економічних, так і до політичних наслідків, “в
терміновому порядку вимагають більш широкого і більш жорсткого національного і
міжнародного політичного нагляду”. Також слід надати нового політичного смислу поняттю
атлантичного співтовариства: в короткостроковій перспективі воно включало б у себе
Америку і Євросоюз, а в довготерміновій перспективі поступово включало б також Росію і
Туреччину. Така перспектива для Росії вбачається у цьому розкладі десь впродовж двохтрьох наступних десятиліть: “доля Росії в подальшому не має на увазі контролю над
“половиною світу”. Скоріше питання стоїть таким чином – як їй пережити свою внутрішню
стагнацію і депопуляцію в контексті зростаючого Сходу і більш багатого (навіть якщо й
прибуваючого нині в розгубленості й ваганні) Заходу. І саме тому західна політика,
спрямована на підтримку більш тісних зв’язків України з ЄС є необхідною передумовою і
стимулом для забезпечення в остаточному підсумку більш тісного зближення й Росії із
Заходом. Цього може не відбутися при президенті Путіні, але внутрішні передумови для
демократичної еволюції в Росії наростають, і, з моєї точки зору, в остаточному підсумку
переважать” (Курсив наш. – Авт.) [43].
Туреччину Бжезінський теж розглядає як майбутню частину Заходу, не в останню чергу
тому, що Туреччина “стає все в більшій мірі західною, все більш світською, і при цьому
залишається ісламською, і таке поєднання може підірвати заклики ісламського екстремізму і
забезпечити регіональну стабільність в Середній Азії не лише для своєї власної користі, але й
на користь Європі і Росії. До того ж демократична, світська і при тому ісламська Туреччина
може стати найвпливовішим фактором, що підтримує й стимулює прагнення арабських
держав до стабільної демократії”. В цілому ж на Сході довгострокова роль Америки, на
думку Бжезінського, має насамперед сприяти більш активним ролям Китаю і Японії,
сприяючи справжньому примиренню й урегулюванню взаємовідносин між ними, а також
переслідуючи взаємовигідне партнерство США з Пекіном. При цьому були розставлені
акценти у пріоритетності відносин: ніхто інший як Японія характеризувалася “демократією і
основним тихоокеанським союзником і партнером Америки”. А вже для забезпечення більш
збалансованої ситуації в Азії Америка має “намагатися пом’якшити все зростаюче
суперництво між Китаєм та Індією” [44].
Всі три виступи З.Бжезінського позначені спробами звернути особливу увагу на
обнадійливу перспективу, що особливо важливо нині на тлі розповсюдженого історичного
песимізму. Він закликає більш конкретно і практично задуматися в геополітичному плані над
тим, як терпеливо, крок за кроком наблизити це багатообіцяюче майбутнє і створити
відповідні інституції – національні, регіональні та глобальні – на шляху міжнародного
співробітництва, але в жодному разі не диктату з боку США, ані з боку якогось “світового
уряду”. Тобто, концепція “однополюсного світу” у даних виступах З. Бжезінського не
простежується, хоча й ставиться завдання піднести США до рівня світового гегемона і
координатора в утвердженні ідеї універсальної людської гідності як у самій Америці, так і у
всьому світі. Принаймні на рівні декларацій йдеться саме про це.
Росія: “переформатування цивілізаційної сутності”?
Чому ж тоді виступи З. Бжезінського викликали негативну реакцію серед
антиглобалістів Заходу, а насамперед Росії? Як на нашу думку, ставлення до тих чи інших
викликів залежить насамперед від глибини усвідомлення ситуації, врахування наявних
економічних і соціально-політичних ресурсів, а також наявності політичної волі задля
досягнення власних інтересів. І в цьому ряду передумов не останню роль має відіграти знову
ж таки фактор усвідомлення того глобального політичного пробудження, який торкнувся й
Росії.
Ще раз наголосимо – було б науково некоректно зводити всі протестуючі суспільні
рухи у тих чи інших країнах до розряду результатів підривної діяльності зарубіжних
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спецслужб, як це було характерно за часів холодної війни. Одне із свідчень тому – цей рух
став дійсно глобальним, вміщуючи в собі й “оксамитову революцію” на чолі з Вацлавом
Гавелом, і польську “Солідарність” на чолі з Лехом Валенсою, і події а площі Тянь Аньмень
у Пекіні, і “кольорові революції” на пострадянському просторі, і нинішню “арабську весну”
(навіть з її нинішніми “зимніми протягами”), і масові соціальні витупи в Європі, і, врештірешт, появу у США Партії Чаєпиття та руху “Окупуй Уолл-Стріт”. Показово, що до виступів
у Америці той же З. Бжезінський ставиться тверезо й виважено: “Я вважаю, що критика на
адресу Уолл-Стріту повністю виправдана, тому що Уолл-Стріт перетворився в інструмент
безвідповідальних спекуляцій, символ жадібності і соціальної байдужості. Я не розумію, як
можна знайти виправдання поточному стану справ у такій уповні багатій країні, як США,
тому що 25–30 % національного добробуту перебуває в руках менш ніж 1 % населення, в той
час, як у інших його значно менше” [45].
Пояснюючи фактори, що покликали до життя глобальне політичне пробудження,
Бжезінський в той же час дистанціюється від спроб приписати Америці ініціювання та
просування цієї доктрини в практику політичного життя, оскільки розмах пробудження, на
його думку, є результатом дії сил, що помітно переважають всі ті ресурси, які США
спроможні були б задіяти для підтримки цих суспільних рухів. Американський науковець
зазначає, що цей рух є “результатом останніх двох століть, впродовж яких грамотність стала
загальнопланетарним явищем… Саме ця інтелектуалізація населення створила умови для
глобального політичного пробудження, при тім що його соціальне філософське і політичне
наповнення завжди залежить від історичного і культурного контексту кожної конкретної
країни” [46].
Прикладом диференційованого ставлення є різниця у підходах до оцінки подій в Росії, з
одного боку, та в Єгипті – з другого. Доктрина глобального політичного пробудження,
зазначає він, не має на увазі те, що результатом цього пробудження обов’язково буде
демократія. Наприклад, в Єгипті політичне пробудження виникло в результаті краху надій і
стало наслідком стихійного обурення, що набуло вкрай “нетерплячих” форм через
відсутність хоча б якихось ліберальних чи демократичних традицій. Специфіка ж Росії
полягає в тому, що тут пробудження наростає не внаслідок руйнації надій чи гніву, що
привели б до соціальних катаклізмів і громадянської непокори: “Це пробудження народжене
запитом на невід’ємні права, які пред’являє новий середній клас – молоді космополіти. Я
вважаю, що це політичне пробудження в тривалій перспективі може привести до створення
справжньої демократії” [47].
Ця оцінка ситуації в Росії збігається з баченням деяких російських олігархів.
Наприклад, глава “Роснано”, колишній співголова партії “Союз правих сил” Анатолій
Чубайс вважає, що епоха стабільності в Росії завершилася, а тому є сенс говорити про
неминучість зміни суспільно-політичного тренду. Щоправда, позиція Чубайса виразно
двозначна. З одного боку, він визнає, що в процесі пробудження “задіяні щонайсильніші
глибині тектонічні сили”, здатні розвернути країну, що стоїть на порозі демократичних
реформ. З другого боку, він вважає, що “торжество демократії зупинить економічний
розвиток країни”.
Логіка його суджень така: причини, що вивели людей на Болотну площу і Проспект
Сахарова, настільки глибокі, що їх дія періодом у півроку не вичерпується. Більше того,
“вони створюють такий могутній політичний запит, що не відповісти на нього влада вже не
може. Цей запит і відповідь на нього й сформують тренд розвитку країни на наступні п’ятьдесять років”. Корінь проблеми полягає в тому, що змінилася соціальна структура країни –
з’явився середній клас, який нікуди не дінеться, він буде лише збільшуватися, а обсяг його
вимог буде лише наростати: “Суть цього запиту дуже проста: демократія. Росія стоїть на
порозі демократичної реформи”. Однак за ситуації, що склалася в країні, Чубайс прогнозує
три сценарії можливого розвитку в країні, і всі три, з його точки зору, негативні.
Перший сценарій: влада може “душити опозицію поліцейськими методами”, що “в Росії
уповні можливо й дуже природно… Вірогідність ризику невелика, але він потенційно
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присутній”. Другий сценарій нічим не кращий першого: він “називається “Втрата
керованості”, що означає масове вуличне насилля. Ми, мешканці Росії, добре пам’ятаємо, що
це: згадайте як 4 жовтня 1993 року в шість годин ранку по Білому дому били танки! Такий
сценарії теж вірогідний”. Третій сценарій, за оцінкою Чубайса, “зовсім дивний”, але уповні
вірогідний: “в Росії візьмуть гору цінності демократії” і Держдуму “перевиберуть на чесних
виборах”. Олігарх Чубайс зовсім не в захваті й від такого повороту справ. На його думку, це
може обернутися для країни великими неприємностями: нова Дума “буде не гіршою, вона
буде лівішою”, а відтак “вона неминуче заблокує ті абсолютно затребувані економічні
реформи, що не доопрацьовані впродовж останніх десяти років, а це буде означати ступор в
економічному розвитку країни в результаті тріумфальної перемоги демократії” [48].
Не пропонуючи якогось оптимального виходу з ситуації, Анатолій Чубайс лише
констатує наявність виклику часу, де рушійною силою, яка підштовхне правлячу владу до
перетворень у країні, стає наростаючий середній клас: “Те, що раніше ніколи не відбувалося,
а нині відбулось. В гайдарівських термінах це – п’ятнадцять тисяч доларів на душу
населення. Він з’явився, середній клас, і йому категорично не подобається те, що
відбувається в країні. Цей клас в гробу бачив всю нашу політичну систему”. Так що
майбутній масштаб перетворень – економічних, політичних, соціальних, культурних, які
країні доведеться пережити в наступні навіть не десятиліття, а три-п’ять років – можна буде
порівнювати хіба що з “лихими дев’яностими”. Ще в жовтні 2011 року Чубайс прогнозував:
“Це абсолютно нова якість суспільної свідомості. Це все ознаки того, що в країні щось
клацнуло, змінилося. І цей процес набагато сильніший, ніж вибір між президентом
Медведєвим і президентом Путіним. Це набагато могутніше. Це така глибінь, і така
титанічна міць, що з нею доведеться рахуватися будь-якому президенту” [49].
Слід зазначити, що йдучи на президентські вибори, Володимир Путін не міг, зрозуміла
річ, не викласти своє бачення основних контурів світового порядку та майбутнього
глобального управління. Як прихильник багатополярного світу, він вбачає Росію
самостійним цивілізаційним світом та незалежним центром прийняття рішень, після
виходу на більш високу ступінь інтеграції з своїми сусідами у формі Євразійського союзу. У
своєму виступі в якості кандидата у президенти він відразу ж зазначив, що мова, мовляв, не
йде про відновлення СРСР у тому чи іншому вигляді, але тісна інтеграція на новій ціннісній,
політичній, економічній основі – це вимога часу: “Ми пропонуємо модель могутнього
наднаціонального об’єднання, здатного стати одним із полюсів сучасного світу і при цьому
відігравати роль ефективної “зв’язки” між Європою і динамічним Азіатсько-Тихоокеанським
регіоном”. В. Путін постарався заспокоїти тих сусідів (очевидно насамперед Україну), хто
пояснює своє небажання брати участь у просунутих інтеграційних проектах на
пострадянському просторі тим, що це суперечить їх Європейському вибору: “Євразійський
союз буде розбудовуватись на універсальних інтеграційних принципах як невід’ємна частина
Великої Європи, об’єднаної єдиними цінностями свободи, демократії та ринкових законів”
[50].
Продовжуючи думку, Путін вбачає майбутнє світу в таких контурах. Наприклад, два
щонайбільші об’єднання нашого континенту – Євросоюз і Євразійський союз – засновуючи
свою взаємодію на правилах вільної торгівлі і сумісності систем регулювання, об’єктивно, в
тому числі й через відносини з третіми країнами та регіональними структурами, здатні
розповсюдити ці принципи на увесь простір – від Атлантики до Тихого океану. На просторі,
який буде, на думку Путіна, гармонічним за своєю економічною природою, але
поліцентричним з точки зору конкретних державних механізмів і управлінських рішень.
Потім буде логічно розпочати конструктивний діалог про принципи взаємодії з державами
Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Північної Америки, інших регіонів. Відтак, на думку
російського керівництва, створення Євразійського союзу, ефективна інтеграція – це той
шлях, який дозволить учасникам цього процесу посісти гідне місце в украй складному ХХІ
столітті.

Збірник наукових праць
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Як на нашу думку, інтеграційний план Путіна, як і будь-які інші плани, в тому числі й
Бжезінського, мають право на існування, тим більше, що викладений він досить виважено і
спокійно, без конфронтаційної риторики. Однак є суттєвий момент: важливим є не лише
факт проголошення, але й факт сприйняття того чи іншого проекту як широким
громадянським суспільством, так і тими представниками правлячих кіл, які забезпечують
легітимаційну політику влади. Для реакції на виступ Путіна з боку самих росіян досить
познайомитися з коментарями, розміщеними на блозі “Радио ЭХО Москвы”. Тут вміщено
великий масив відгуків, що заслуговують, безумовно, на самостійний науковий аналіз. Ми ж
наведемо лише деякі з них, намагаючись передати широкий горизонт суджень з цього
питання.
Тут і позиція скепсису, й підтримки ідеї Євразійського союзу. Часто сприйняття цієї
ідеї далеке від академізму викладу В.Путіна, але при тім воно наближене до буденної
масової свідомості російського суспільства, що, врешті-решт, і передає у значній мірі
реальний стан громадської думки: “За старих радянських часів було дуже багато хорошого.
Мене порадувала стаття Путіна. Без радикалізму і непотрібної суєтності ми відтворюємо
зруйновану країну – СРСР. Звичайно, відтворюємо зовсім у новому організаційному форматі.
Відрадно, що наші лідери мислять стратегічно, розуміють, що об’єднання зруйнованої країни
– це надзавдання, яке необхідно реалізувати… В статті міститься надто тлустий натяк на те,
що ми чекаємо в ЄЕП наших українських братів”. Інша точка зору: “Мене, до речі, ця стаття
заразила своїм ентузіазмом просто мимоволі. Але Ви так і не пояснили: що робити з
корупцією ж? Ви подивіться, ХТО організує цей союз (до речі, дуже симпатична назва
ЄврАзЕс). Відповідно, що в них вийде реально, а не на папері…?”. Ще одне із багатьох
суджень: “Самим слід рухатися нагору, армія і флот – ось наші союзники! А з путінської
затії нічого не вийде, ніхто не захоче продуктивно співробітничати із злодіями”. І, нарешті,
“Імперські амбіції так і пруть з усіх щілин… Мало йому Росії, чи що?”. (Курсив наш. – Авт.)
[51].
Російські політологи, що забезпечують легітимаційну політику правлячих верств Росії,
відреагували, зрозуміла річ, одностайною підтримкою курсу В.Путіна, зосередивши
критичний потенціал на виступі З.Бжезінського 14 жовтня 2011 р. в Нормандії. Останній
вони розцінили як реакцію на виступ російського лідера і постаралися дати рішучу відсіч в
традиціях “холодної війни”. Як ми вже зазначали, прогнози Бжезінського щодо бажаного
нового світового порядку російські аналітики оцінили в контексті виступу Черчилля в
Фултоні 1946 року як проголошення Сполученими Штатами новітнього варіанту “холодної
війни” проти Росії: “Росія, на думку Бжезінського, – якщо поглянути на суть
висловлюваних ідей – має бути ліквідована повністю як цивілізація, залишаючись
єдиним цілим в географічному смислі. Однак така ліквідація має відбутися не шляхом
демонтажу – саме на цьому шляху її неминуче чекає розпад. Вона має бути включена в
атлантичну цивілізацію цілком, звільнена від найменших ознак самостійності й
ідентифікації” [52].
В процесі аргументації цієї тези російські конспірологи звернулися до свого
улюбленого прийому – викриття “світової змови” проти російської цивілізації. Суть справи,
мовляв, полягає в тому, що Атлантична цивілізація розвивалася впродовж всієї своєї історії
за рахунок грабежу і захватів, що, власне, “властиво всім на тому чи іншому етапі розвитку”.
Однак тут же інші гілки християнства поза межами православ’я проголошуються
споконвічним супостатом людства: “з моменту виникнення протестантської релігії грабіж і
паразитизм із етапу розвитку перетворився в парадигму існування. Атлантична цивілізація
послідовно знищила або поставила на грань знищення цивілізації Мезоамерики, Азії,
Африки, Китаю. Політика колоніалізму стала для євроатлантичної цивілізації тим допінгом,
який дозволив їй посилитися порівняно з усіма іншими і нав’язати всій решті світу свої
правила і свій світогляд” [53].
Врешті-решт, пишуть викривачі “світової змови”, атлантична цивілізація набула в ході
свого розвитку системного й неподоланного пороку – вона розбестилась, деградує й виявляє
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свою нікчемність на тлі різкого піднесення Сходу. За цієї ситуації роль і значення Росії у
світі набувають справді месіанського значення – вона стає не лише вирішальною точкою в
боротьбі цивілізацій, а й останньою надією на спасіння людства. Бжезінському
приписується парадоксальний висновок, якого він у зазначених виступах, як на нашу думку,
не робив: “Захід має гостру потребу в цивілізації, яка постане на шляху наростаючої
могутності Сходу і захистить Атлантичну цивілізацію. Такою він бачить саме Росію – при
тім, не все так просто. Росія завжди перебувала на цивілізаційному перехресті і зуміла стати
транслятором смислів – перекладачем з однієї цивілізаційної мови на іншу. Їй притаманні
терпимість, пластичність і вміння знаходити спільну мову з усіма. Саме це і є метою
Бжезінського – він вбачає у знищенні цивілізаційної ідентичності Росії запоруку того, що
вона буде включена у склад Атлантичної цивілізації на правах Дикої дивізії, що вогнем і
мечем захищатиме цінності Заходу. А ось для цього й виникає потреба зберегти Росію в
цілісності, переформатувавши її цивілізаційну сутність”. (Курсив наш. – Авт.) [54].
А далі вже російські конспірологи переходять до вповні реальних кроків щодо викриття
ворогів Росії – як внутрішніх, так і зовнішніх. За їх версією, із виступів Бжезінського нібито
випливає практичний план упокорення Росії: “ліквідація хоч в якійсь мірі національно
орієнтованого керівництва Росії. Іншими словами – в найближчому майбутньому в Росії має
відбутися не просто кольорова революція, яка приведе до влади прозахідний уряд – ця
кольорова революція має бути з префіксом супер-. Мега-. Вона має стати квінтесенцією усіх
проведених раніше революцій на пострадянському просторі й просторі Східної Європи.
Російська еліта має бути зачищеною до стану повної нездатності навіть формувати інтереси
власне Росії і має бути інтегрована в атлантичну еліту”. А далі слідують алармістські
попередження, що спершу Росії судитиметься не війна чи воєнна поразка, а ціла низка
надзвичайних зрад з метою ліквідації будь-яких атрибутів самостійності – від власної армії і
воєнної інфраструктури, до захоплення всієї значущої власності й галузей економіки. До
влади можуть прийти прозахідні лідери, які й укладуть договори щодо включення Росії в
НАТО й підпорядкування армії натовським генералам, а наслідком входження Росії у ВТО
стане захоплення її власності й промисловості. А тим часом телебачення й Інтернет
насаджуватиме лише “загальнолюдські цінності”. Якщо цей план не вдасться, стверджують
російські конспірологи, то тоді Росії нав’яжуть громадянську війну, внаслідок якої “буде
зметено керівництво держави”. І не слід чекати названих Бжезінським термінів у 10–20 років,
бо реалізація висловлених ним ідей, мовляв, може розпочатися вже в найближчі місяці [55].
У цих алармістських попередженнях особливе місце займає своєрідна “демонізація”
України як нібито агента впливу від архітекторів “світової змови”: “Нинішня політика
Заходу щодо спонукання України до тісних зв’язків з Євросоюзом вбачається Бжезінським
важливою предтечею стимулювання Росії до якомога ближчого втягування її в “атлантичну
цивілізацію” і до відмови від власних геополітичних амбіцій… Атлантичне співтовариство
намічено перетворити в глобальну силу. Це передбачає включення в нього РФ, їй
пропонується стати частиною нового атлантично-євразійського співтовариства, свого роду
“щитом Заходу” на сході Євразії, але, очевидно, ціною відмови від самостійної геополітичної
ролі” [56].
Виникає ряд запитань. Чому нагнітається ця істерія на грані розв’язування
“громадянської війни”? Які ж зіткнення поглядів так стурбували ревнителів унікальної
ідентичності російської цивілізації? Чому російській цивілізації вже в котрий раз в історії
загрожує протестантське латинство? На досить пістрявому пропагандистському тлі
алармістської стурбованості конспірологів хотілось би все-таки окреслити офіційну позицію
Росії щодо її бачення перспектив глобального управління з метою недопущення безладу і
хаосу у світі.
Таке бачення було викладено у виступі Міністра закордонних справ Росії С. Лаврова на
48 Мюнхенській конференції з питань безпеки 4 лютого 2012 р. Відзначаючи глибину й
радикальний характер суспільних трансформацій та прискорення історичних процесів у світі,
здатних привести до радикальних змін геополітичного ландшафту, С. Лавров акцентував
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увагу на неминучості формування поліцентричної міжнародної системи. Відмітною рисою
часу, на його думку, стало те, що формування міжнародних відносин нині виразно набирає
цивілізаційного виміру, коли пошук народами своєї ідентичності у все більшій мірі набирає
релігійні обриси. За цих умов “завдання зміцнення партнерства цивілізацій із площини
академічних дискусій переміщується у сферу великої політики”. Лаврова непокоїть той факт,
що дискусії навколо проблеми формування євроатлантичної і євразійської спільноти
заражені вірусом “гри з нульовою сумою”, характерної, як він вважає, для європейської
політики в ХІХ та ХХ ст. А втім проглядається реальна перспектива “переведення на якісно
новий рівень партнерства країн і народів, об’єднаних спільними коренями і цінностями
християнства, таких що мають подібну “культурну матрицю”. З цієї точки зору “Росія і
Північна Америка являють собою східну й західну гілки європейської цивілізації”. Відтак, на
думку російського міністра закордонних справ, нереально ставити на порядок денний “тези
про “інкорпорацію” Росії в “розширений Захід” без врахування століттями напрацьованих
традицій зовнішньополітичної самостійності нашої країни. Росія просувається по шляху
комплексного оновлення, що включає модернізацію її політичної системи. Але темпи і
характер демократичних процесів у нашій країні буде диктуватися виключно внутрішніми
потребами, а не порадами ззовні” [57].
У сфері зовнішньополітичній, заявив С. Лавров, “ми не будемо брати участь в
конструкціях, що мають за мету стримувати Китай, який є нашим добрим сусідом і
стратегічним партнером. Розбудова альянсів, що протистоять один одному, – це рецепт
минулої епохи, який за сучасних умов може обернутися зісковзуванням до глобальної
катастрофи. Вважаємо контрпродуктивними й ідеї натоцентричної конструкції глобальної
безпеки шляхом створення якихось “мостів” між Північноатлантичним альянсом і його
партнерами в різних регіонах”. На думку російського міністра, настав час “мережевої
дипломатії”, коли у перспективі “можна було б вести справу до формування спільного
широкого простору безпеки, що складався б із поєднаних в “кільце” регіональних сегментів,
учасники котрих були б пов’язані комплексом юридичних і політичних зобов’язань”. Зокрема
Росія не виключає ситуацій, коли світова спільнота може бути змушеною втрутитися у ті чи
інші внутрідержавні конфлікти з метою недопущення чи покладання краю загрози
міжнародному миру й безпеці. Але робити це слід у строгій відповідності з Главою VII
Статуту ООН. (Курсив наш. – Авт.) [58].
Отже, принциповим моментом розбіжностей між позицією Росії і США, як це випливає
з порівняльного аналізу бажаної моделі світоустрою у викладі Лаврова та Бжезінського, є те,
що за умов кризи “однополярного світу” і наростання глобального політичного пробудження
з важкопрогнозованими наслідками, Бжезінський висуває ідею “наближення” Росії до
Європи, а самої Європи до США на засадах демократії і дотримання прав людини. Зокрема
на Ярославському форумі він наголошував: “досягнення поставлених перед нами цілей в
ситуації, коли у нас є єдиний демократичний простір, стане важливою перевагою для всіх
нас, коли у нас будуть колективні зусилля щодо досягнення поваги прав приватних осіб на
основі принципів Євросоюзу, Росії, Туреччини, України і Сполучених Штатів для того, щоб
концептуалізувати гнучкий графік, скажімо, до 2050 року щодо поступового – десятиліття за
десятиліттям – здійснення цього знаменного гасла: усвідомлення нової співдружності на
основі співробітництва від Ванкувера до Владивостока” [59]. Отже, в Бжезінського
насамперед йдеться про засади демократії і прав кожної окремої людини, які мають бути
покладені в основу формування “багатоступінчатої” ієрархії нового центру сили у світі, що
виступав би гарантом безпеки і недопущення хаосу.
І навпаки – як це випливає з аналізу аргументів російської сторони, головним трендом
сучасності для її офіційних аналітиків є багатополярність світу та формування
поліцентричної міжнародної системи з урахуванням “культурної матриці” на релігійній
основі. А оскільки, мовляв, “Росія і Північна Америка являють собою східну й західну гілки
європейської цивілізації”, то це дає обом державам рівні підстави бути самостійними
центрами сили. Закінчення “холодної війни” в даному контексті має означати “відновлення
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неперервності процесів, порушених трагедіями ХХ століття, і зміцнення фундаменту
загальноєвропейського простору” [60]. Відтак напрошується висновок, що в основу основ
нової системи безпеки в світі мають бути покладені не принципи демократії й права людини,
а культурна матриця християнства. А це вже нагадує повернення до “нового середньовіччя”,
про яке досить часто пишуть сучасні політологи. І в цьому проглядається звична для “Святої
Русі” логіка: Росія апелює до “напрацьованих століттями традицій зовнішньополітичної
самостійності”, які, як ми знаємо з історії, традиційно зводились до концепції “Москва –
Третій Рим”.
Закономірно виникає питання – невже в суспільній думці Росії зовсім відсутня якесь
інше, альтернативне бачення перспектив сучасного розвитку і забезпечення безпеки у світі?
Тут, на нашу думку, було б некоректно оминути судження ліберально налаштованих
дослідників, хоча їх вплив на поточну політику офіційної Росії, судячи з усього, незначний.
Взяти хоча б широко знаного в світі російського науковця В’ячеслава Іноземцева. З його
точки зору, прагнення до “багатополярного” світу (як альтернативи “світового уряду”)
обґрунтовується нині скоріше емоційно, ніж логічно, і не може служити підставою
вирішення світових проблем. Втім, зазначає він, і покладатися на рішення і дії однієї
наддержави теж суперечило б здоровому житейському глузду. Тут В. Іноземцев
солідаризується з думкою англійського аналітика Найєла Фергюссона: “Багатополярність не
стане альтернативою однополярності. На зміну останньої прийде аполярність – глобальний
вакуум влади. І від цього глобального безпорядку виграють сили, далеко більш небезпечні,
ніж великі держави, що суперничають одна з одною”. Уроки останніх 20-и років стали
реальнім підтвердженням того, що тенденція до “багатополярності” може знаменувати
собою пришестя “нового середньовіччя” – анархічного стану “світу без гегемона”.
У певній мірі втішає те, що багатополярного світу, за великим рахунком, в історії
ніколи ще й не було. Навіть за часів існування середньовічних великих імперій – римської,
перської, китайської, монгольської, османської і російської – не було ще того
глобалізованого світу, за якого ці держави могли б стати в ньому полюсами. Відносини між
цими імперіями вичерпували епізодичні й локальні конфлікти. Більше того, на 300 років – з
кінця ХV століття по середину XVIII – цей світ звівся до єдиного полюсу, яким стала
Європа. Якщо багатополярність і проглядалася час від часу в різноманітних комбінаціях в
межах цієї самої Європи, то “головний урок європейської історії полягає в тому, що
багатополярна система завжди прагла через війни і конфлікти перетворитися в більш
просту, біполярну версію”. (Курсив наш. – Авт.) [61].
З певним елементом умовності єдиним втіленням багатополярного світу, на думку
Іноземцева, можна було визнати ситуацію 1930-х років (Англія, Франція, Італія, Німеччина,
СРСР, Японія, США) з її зростаючою хаотизацією міжнародних відносин, що призвело
врешті-решт до сповзання світу в катастрофу Другої світової війни і швидким формуванням
біполярного устрою, де на одному полюсі опинилися держави “осі”, а на другому – сили
антифашистської коаліції. Після закінчення війни відбулося чергове “перезавантаження”
системи: біполярність відродилася знову у вигляді капіталістичної і комуністичної систем,
вона допомогла пережити роки “ядерного стримування” і відійшла в минуле після
завершення “холодної війни” в 1989–1991 рр. Однак і світ з однією наддержавою США не
приніс стабільності. Зазначений вище аналіз спонукає до висновку – багатополярність не дає
жодних підстав для сподівань на мир, стабільність і справедливий світовий устрій.
Які ж основні тренди дня сьогоднішнього і що на нас може чекати в найближчій
перспективі? Поки що перейнята своїми проблемами Європа час від часу демонструє
“нейтралітет” і дистанціюється від ряду світових проблем, а тому іноді складається
враження, що вона й зовсім хоче “вийти із гри”. Сполучені Штати, втягнувшись у конфлікти
на периферії, намагаються якось “зберегти лице” і дати собі раду. Китай стає другою
країною світу за обсягом воєнних видатків і поступово створює навколо себе регіональний
альянс з Пакистаном, Мьянмою, Бангладеш, Шрі Ланкою, Мадагаскаром та рядом острівних
держав, що охоплює іншого гіганта – Індію. У відповідь Індія шукає підтримки у США та
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прискорено нарощує політичну та воєнну взаємодію з Японією. В цей же час Росія,
володіючи лише 2,4 % світового ВВП та з населенням, що за чисельністю поступається
населенню Бразилії, Індонезії, Бангладеш і навіть Нігерії, претендує при тім на роль
окремого світового центру в багатополярному світі. В цілому ситуація в світі дає підстави
сподіватися, що існуюча хистка конфігурація є перехідною формою після “холодної війни”,
вона вочевидь є недовговічною і тяжіє до більш стійкого біполярного устрою світу.
Врешті-решт, яка перспектива на майбутнє і на яке місце в очікуваній новобудові може
претендувати Україна?
Згідно концепції В.Іноземцева, насамперед слід адекватно сприймати ситуацію в світі і
тенденції подальшого міжнародного розвитку. Стає очевидно, що однополярний світ в його
американській версії втрачає здатність до самоупорядкування. Але настільки ж очевидно, що
на даний момент США залишаться одним із полюсів сучасного “приполярного” світоустрою
поряд з Європою і все зростаючим Китаєм. Росія, з домінуванням сировинної спрямованості
її економіки, наростаючими соціальними проблемами й армією, недостатньо підготовленою
до дій у віддалених від власних кордонів регіонах, навряд чи може претендувати на роль
самостійного полюса. Як приклад російський автор наводить інтеграційні зусилля Росії на
просторі СНД, які “складно не назвати повним провалом”. Він поділяє думку тих аналітиків,
для яких найбільш реалістичним вбачається світ, де домінує американська, європейська і
китайська “імперії”, а паралельно існує “другий світ” із країн, які можна було б віднести
до “глобального середнього класу”, і який би міг би відіграти роль другої ключової точки
опори у сучасному світі.
Відтак прогнози російського аналітика на перспективу звучать не досить оптимістично:
“Зрозуміло, варіант триполярного світу – вірогідний, але не єдиний. Точніше, це найближча
перспектива. Але така конфігурація навряд чи стане остаточною. США, Європа і Китай –
далеко не увесь світ, і збереження в ньому (хай і на “других” ролях) таких великих гравців,
як Індія, Японія, Росія, Бразилія, Пакистан, Іран і арабські країни, залишає велике поле для
конфліктів і переділу сфер впливу. Ми не знаємо, які ресурси й можливості виявляться
найбільш цінними через 40–50 років і навколо чого розгорнеться основне протистояння. Але
скоріш за все в багатополярному світі запанує не мирне співробітництво полюсів, а
система сеньйорально-васальних відносин між полюсами та їх близькою “периферією”. На
кордонах периферій можливі конфлікти – як ініційовані великими державами, так і
викликані спробами появи нових центрів сили. Багатополярний світ ХХІ століття стане
світом насилля і війн – і як такий не буде стабільним”. (Курсив наш. – Авт.) [62].
І тут нам слід задуматись – якщо дійде до цього, то Україні, що перебуває саме на
периферійному прикордонні Євросоюзу та Євразійського союзу, прийдеться скрутно. Втішає
хіба що досвід історії, який учить: за умов наростання нестабільності система намагається
будь-що віднайти баланс через знаходження нової біполярності. Серед шерегу вірогідних, на
думку В. Іноземцева, “найбільш стійкою конфігурацією міг би стати альянс між США,
Європою, Росією і Японією, в рамках якого були б опрацьовані нові довгострокові правила
функціонування міжнародної політики”. Це міг би бути один із варіантів так званого
“Північного альянсу”, що відповідало б ідеї “єдності всього євроатлантичного простору від
Ванкувера до Владивостока”, висунутій у свій час Росією.
З даної ситуації Україна мала б зробити свої висновки. Яким би не склався вірогідний
біполярний світ середини ХХІ ст. (як один із варіантів – “Північ-Південь”), він
потребуватиме правил та інститутів, що гарантували б його стабільність. А такі правила за
всіх часів у історії формулювалися тими, хто вже володів домінуючими позиціями у світі.
Росія на сьогоднішній день лише ставить завдання зайняти в ньому достойне місце, до того ж
апологія з її боку “багатополярності” відволікає цю країну від більш важливого на
сьогоднішній день завдання світової ваги: підвищення керованістю світу за допомогою
ефективних міжнародних інститутів. Отже, напрошується висновок, що тональність у
нинішньому міжнародному оркестрі все-таки задаватимуть теоретики різноманітних
західних “мозкових центрів”.
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Однак і тут виникає запитання: наскільки адекватними є їхні аналізи і прогнози, та
наскільки реальними є перспективи втілення їх у життя?
“Іронія історії”: межі наукового передбачення
А тут не все так просто і однозначно. Над горизонтом політичних наук США, зокрема в
частині аналізу і прогнозу, піднявся пил піщаних бур із загрозою тривалої засухи: у травні
2012 р. Палата представників ухвалила поправку до законопроекту, що передбачає
скасування грантів Національного Наукового Фонду (далі – ННФ) для політологів.
Остаточне слово залишилося за Сенатом, однак відчуття песимізму, якщо не паніки, відразу
охопило експертів від науки: веб-сайт Американської Асоціації Політичних Наук тільки й
сурмив про активну співпрацю науковців з урядом, особливо в галузі оборони, зазначаючи,
що саме цей факт їхньої активної участі в легітимаційній політиці щодо США й має стати
основним аргументом на користь збереження фінансування політологів з боку ННФ. У своє
оправдання політологи кивають на те, що за цією поправкою стоять антиінтелектуальні
республіканці, які, мовляв, хочуть підірвати науковий потенціал демократів напередодні
президентських виборів. Хай там як, але ці аргументи були не в силі приховати конкретних
фактів провальних аналізів та прогнозів з боку американських експертів. Як слідує із статті
Жаклін Стевенс у газеті “Нью-Йорк Таймс”, американська влада відверто продемонструвала
своє невдоволення політологами, які виявилися нездатними спрогнозувати ні розпад СРСР,
ні різке посилення та активізацію “Аль-Каїди”, ані глобальне політичне пробудження,
зокрема в арабських країнах. В результаті “кар’єри були вибудувані, нагороди отримані,
мільйони доларів було розподілено поміж експертів з міжнародних відносин для наукових
досліджень, незважаючи на те, що навіть астролог Ненсі Рейган міг би продемонструвати
кращі навички прогнозиста” [63].
Як на нашу думку, рішення Палати представників щодо зупинення фінансування
політологів не слід переоцінювати, а тим більше розглядати як відмову влади від послуг
наукової експертизи. Будь-яка криза є лише приводом позбавитись певного баласту та
переформатувати існуючі структури для подальшої активізації їх роботи відповідно до нових
вимог часу. Запитання Жаклін Стевенс – “З яких причин мої колеги займаються
низькопоклонством перед Конгресом за дослідницькі гранти, що мають ідеологічне
підґрунтя?” – можна розглядати як риторичне. З того часу як виникла майнова
диференціація, приватна власність і держава, неминуче виникала й проблема
інституціалізації влади з притаманною для неї легітимаційною політикою на зразок “кожна
влада від Бога”. У склад основних функцій легітимаційної політики входить пояснення,
обґрунтування й оправдання влади щодо здійснюваного нею курсу, а також внесення
пропозицій щодо створення сприятливих можливостей для діяльності політичного процесу.
Для нашої історії це теж не новина. Ще в древні часи князівська влада виділяла
“десятину” на функціонування церкви, не кажучи вже про просторі земельні угіддя. Що вже
говорити про зростання ролі і значення легітимаційної політики як високоструктурованого
політичного інституту в ХХІ ст. Отже і в США чутки про голодну смерть політологів
внаслідок позбавлення їх грантів ННФ, як на нашу думку, є дещо перебільшеними. Тим паче,
що широка мережа недержавних фондів, очевидно, й візьме під свою опіку більш
кваліфікованих аналітиків, позбавившись при тому якихось одіозних фігур. Як засвідчує
вище наведений матеріал про діяльність “мозкових центрів”, багато в чому збереженням
свого панування й відносній результативності планів глобального управління сильні світу
цього саме й зобов’язані продуктивному функціонуванню легітимаційної політики цих
центрів. Нині цей напрям забезпечує не лише функцію набуття й утримання влади
політичними суб’єктами, але й забезпечення перспективності й результативності
впроваджуваної ними політики.
Так що, поза всяким сумнівом, влада і обслуговуючі її політологи порозуміються.
Краще чи гірше, як ми знаємо й на власному досвіді, легітимаційна політика в цілому
зводиться до визначення тієї міри експлуатації та надексплуатації природних і людських
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ресурсів, яка б не доводила до соціального вибуху (“лише б не було війни!”), забезпечуючи
певний рівень матеріальних та культурних благ для фізичного виживання (“щоб вчасно
платили заробітну плату та пенсію!”. Зрозуміло, що загострення проблеми ресурсів у світі
призводить до нерівномірності їх використання. Так, рівень доступу до матеріальних і
політичних ресурсів в центрі капіталістичної світ-системи дає досить високі гарантії
забезпечення соціальної стабільності. І навпаки – чим далі від центру до периферії
капіталістичної світ-системи, тим більше цей рівень понижується, провокуючи
радикалізацію глобального політичного пробудження. А тому було б наївно покладати
відповідальність за фінансово-економічну кризу в сучасному світі (який увійшов у фазу
системної кризи й цілої низки поразок правлячих еліт із втратою не лише влади, але й життя)
виключно на прорахунки у здійсненні легітимаційної політики. Хоча й тут є частка правди.
Наприклад, урядові кола США самі підштовхували дослідників до неадекватних
висновків: вони “непропорційно підтримували наукові дослідження, які піддаються
статистичному аналізові та математичним моделям, хоча всім відомо, що чіткі рівняння,
побудовані на довільних числових даних та припущеннях, лише маскують безлад реалій та
нездатність відповісти на поставлені запитання”. По формі ці аналітичні матеріали були
математично та статистично нібито й обґрунтованими, але по суті ігнорували той факт, що
суспільні процеси, як правило, є нелінійними, а синергетичний ефект поєднання безлічі
різноманітних факторів часто неможливо звести до якогось одного причинно-наслідкового
ряду. Саме тому для пояснення цього феномену Ж. Стевенс вважає доречною думку Карла
Поппера, чия книжка Логіка наукового пізнання” (1934) залишається для неї “наріжним
каменем наукового методу”. Оцінюючи можливу достовірність наукового прогнозу,
К. Поппер писав: “Довгострокові передбачення можуть виводитися з науково-обґрунтованих
прогнозів лише тоді, коли вони застосовуються до добре ізольованих, стаціонарних і
рекурентних (зворотно-послідовних – Авт.) систем. Такі системи дуже рідкісні в природі і
людське суспільство не є жодною з цих систем” [64].
На нашу думку, судження Поппера є досить раціональним, але й воно не вичерпує всю
складність проблеми, оскільки одним із головних прорахунків легітимаційної політики є
нехтування фактором “іронії історії”, а це, врешті-решт, прирікає будь-який політичний
проект на поразку в ході його реалізації на практиці. Для вирішення проблеми достовірності
прогнозу необхідно вийти за звичні рамки вузько дисциплінарного – історичного,
економічного, соціологічного чи політологічного аналізу тощо – й вдатися до методів
міждисциплінарного підходу, вийшовши, в остаточному підсумку, на усвідомлення “іронії
історії” як аспекту історичного буття й методу історичного пізнання неосяжного
трансцендентного. Розвиток наукового пізнання засвідчив, що лише в процесі філософського
осмислення історії вдається віднайти її (історії) здатність до внутрішньо суперечливого руху,
який приводить за певних умов до таких ситуацій, які можна назвати об’єктивно іронічними.
Те, що такого роду ситуаціями наповнена вся історія розвитку людства, усвідомилося
досить пізно. Хоча іронія й використовувалася Сократом як методологічний прийом
пізнання істини через вияв протиріч ще в діалогах Платона, однак лише в XVIII–XIX ст.
поняття “іронії історії” набуло більш широкого ходження з початком кризи механістичного
детермінізму у світогляді передових мислителів того часу. Саме тоді жорстко обумовлені
причинно-наслідкові залежності, властиві природі, виявилися непридатними, коли за їх
допомогою спробували пояснити явища суспільного життя і поведінку людей в процесі їх
історичного розвитку. Очевидно, цей момент і виділив Г. Гегель коли підкреслив у розвитку
суспільного життя наявність “хитрощів історії”, тобто таких парадоксальних ситуацій, коли
остаточні наслідки у поведінці людей і цілих народів виявилися поза логікою їх попередніх
замислів і навіть протилежними цим замислам за своєю сутністю. Дещо пізніше для
характеристики таких ситуацій німецький філософ використав поняття “іронія історії”, яке
не лише сприйняли спадкоємці його ідей по матеріалістичній лінії в особі К.Маркса й
Ф.Енгельса, але й в подальшому вдалися до більш широкого обговорення цього поняття в
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контексті відстоюваного ними матеріалістичного світогляду сутнісних характеристик
суспільного життя [65].
У Гегеля “іронія історії” стає сутнісним фактором філософського вчення про буття,
перетворюючись у всезагальну рису світової історії. Якщо у древніх греків, скажімо у
Аристофана чи Платона, іроніком (суб’єктом іронії) виступає дійова особа, людина, то у
Гегеля іроніком стає світовий розум, ідея, дух. Його жертвою неминуче стає самовпевнена
людина, якій не вдалося подолати часткове, індивідуальне в собі. “Самовпевненість людини,
що діє з усією серйозністю, а отримує завжди протилежне тому, до чого вона прагла… –
зазначав філософ, – така самовпевненість комічна” [66]. Якщо суб’єкти історичного процесу
не можуть піднятися над своїм особистим і незначним до загального, вони виявляються,
згідно з Гегелем, неминучими жертвами у розв’язанні протиріччя між частковим і загальним:
“Можна назвати хитрістю розуму те, що він змушує діяти для себе пристрасті, причому те,
що здійснюється за їх допомогою, зазнає втрат і шкоди… Часткове в більшості випадків
надто дрібне порівняно з загальним: індивідууми приносяться в жертву і прирікаються на
загибель. Ідея сплачує данину наявного буття й марноти не з себе, а пристрастей індивідів”
[67].
Серед характерних рис історичних діячів Гегель виділяє їх проникливість, відчуття
ними часу, розуміння історичної необхідності – саме ці риси сприяли їм у досягненні
високого рівня легітимності у реалізації своїх політичних проектів. Зокрема він зазначав, що
“історичними людьми, загальноісторичними особистостями являються ті з них, в цілях
котрих міститься… загальне. Такі особи, домагаючись своєї мети, не усвідомлювали ідеї
взагалі. Але в той же час вони були і мислячими людьми, які розуміли те, що потрібно і що
злободенно. Їх справою було знати це загальне, необхідну найближчу ступінь у розвитку
світу, зробити її своєю метою і вкласти у її здійснення свою енергію. Тому всесвітньоісторичних людей, героїв якої-небудь епохи, варто визнати проникливими людьми…” [68].
Для тих, хто надає аж надто великого значення різноманітним політологічним
технологіям і піар-акціям, варто було б не забувати, що здатність історичних діячів
забезпечити легітимність своєї політики Гегель вбачав не так в їхньому хисті обґрунтовувати
та виправдовувати політику, не так у здатності переконувати маси в її правильності (хоча й
це важливо!), як у таланті розпізнавати необхідне в розвитку світу і в умінні втілювати
головний тренд суспільного розвитку в життя. “… Саме великі люди і є такими, котрі краще
всього розуміють суть справи і від котрих потім усі засвоювали собі це їх розуміння й
схвалювали його або, в крайньому разі, примирялися з ним. Адже дух, що подалі просунувся
у своєму розвитку, є внутрішньою, але несвідомою душею всіх індивідуумів, яка стає у них
свідомою завдяки великим людям” [69].
Щоправда, “іронія історії” або ж хитрий “світовий розум” в разі досягнення
історичними особами їх мети, врешті-решт коїть ними злий жарт. За словами Гегеля, “коли
ціль досягнута, вони відпадають, як спорохнявіла оболонка зерна. Вони рано помирають, як
Олександр, їх вбивають, як Цезаря, або їх висилають, як Наполеона на острів св. Єлени” [70].
Коли ціль досягнута, вона часто-густо відкидається світовою історією, або нею вже нехтують
як не істиною, оскільки в ній виявляються нові протиріччя, що спонукають до її внутрішньої
руйнації. Особливо іронічно ставиться історія до тих сил, що діють за принципом
протилежності й виступають з гаслом повернення до минулого, застосовуючи часто силові
методи. Ось тут об’єктивно-історична іронія виявляється ознакою їх обмеженості й
нездатності усвідомити свою справжню сутність. Викриваючи протиріччя, іронія історії між
тим вказує на насилля як їх головне джерело, на насилля, яке проявляється у нав’язуванні
яким-небудь індивідом цілі світовому розвитку і докладанні зусиль щодо її втілення.
Саме в силу потенційно закладеного в них насилля, устремління й претензій політичних
діячів на єдиноправильність – їх рішення рано чи пізно входять у протиріччя з реальними
можливостями щодо їх втілення. З цієї точки зору цікавими є спостереження Ф. Енгельса,
який у листі “Вірі Іванівні Засулич в Женеву” у 1885 р., торкаючись питання про ілюзії
революціонерів, зазначав: “Люди, які хвалилися тим, що зробили революцію, завжди
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переконувались на другий день, що вони не знали, що робили, – що зроблена революція
зовсім не схожа на ту, яку вони хотіли зробити” [71]. За словами класика марксизму, це було
тим феноменом, який Гегель “назвав іронією історії, тією іронією, якої уник мало хто із
історичних діячів” [72]. Решта ж суб’єктів історичних змін, в тому числі й переворотів
революційного характеру, очутившись у полоні своїх ілюзій, насамперед щодо своєї ролі у
поточних подіях, виявлялися врешті-решт лише інструментом дії сил, які вони вивільняли.
“… Жменька людей може зробити революцію, – писав Ф. Енгельс, – інакше кажучи, одним
невеликим поштовхом примусити розвалитись цілу систему, яка перебувала в більше ніж
нестійкій рівновазі, … і вивільнити актом, самим по собі незначним, такі вибухові сили, які
потім уже неможливо буде приборкати... Коли вже порох буде підпалено, коли вже сили
будуть вивільнені і народна енергія із потенціальної перетвориться на кінетичну, … людей,
що підпалять гніт, підхопить у тисячу раз сильніший від них вибух, який і шукатиме собі
вихід там, де зможе, залежно від економічних сил та економічного опору”. І далі:
“Допустимо, що ці люди уявляють, що можуть захопити владу, – ну й що ж? Хай лишень
вони проб’ють пролом, який зруйнує греблю, – потік сам швидко покладе кінець їх ілюзіям”
[73].
Як засвідчила історія, слова Ф. Енгельса виявились пророчими для деспотичнобюрократичної Росії, де, аналогічно до Франції, вслід за революцією не забарився прийти
термідор, який став пожирати вождів революції. Трагічна доля Робесп’єра – яскрава тому
ілюстрація. А тому й в Україні варто задуматись, закликає нас Олександр Висоцький, чи це
передбачення Енгельса не стосується нині безпосередньо нинішньої ситуації в нашій
державі, де іронія історії тяжіє до того, щоб у повній мірі виявити себе, оскільки ті соціальні
протиріччя, які накопичилися, якщо їх вчасно не зняти, можуть вилитись у нову революцію,
яка буде вже спрямована не проти авторитарно-олігархічної влади, а проти “володільців
заводів, домів, проходів. Вся суть справи в тому, що ілюзії, котрі не справдилися,
виступають рушійним фактором нових, більш радикальних соціальних ініціатив. Однак не
обов’язково, що нові ініціативи знайдуть втілення, адекватне первісному замислу. В цьому і
виявляє себе іронія історії [74].
Чи можливо вирішити це питання засобами легітимаційної політики, коли розуміти під
цим терміном здебільшого шерег пропагандистсько-агітаційних заходів та всіляких піаркампаній, що виправдовують дії владних структур? Очевидно, що ні. Мова може йти, і то в
певній мірі, лише про цілий комплекс соціально-політичних перетворень, які б враховували
як наявні в суспільстві матеріальні та моральні ресурси, так і соціальний капітал освіти та
традиції політичної культури, виробленого віками досвіду національної історії. Тут варто
було б ще раз звернутися до думки такого досвідченого аналітика як Збігнєв Бжезінський,
який кваліфікує українську помаранчеву революцію як один із проявів глобального
політичного пробудження. А цей рух, зазначає він, “не має на увазі, що результатом цього
пробудження обов’язково буде демократія. У політичного пробудження може бути безліч
проявів, які залежать від історичного досвіду країни чи регіону”, і “далеко не кожен випадок
політичного пробудження дає однаковий результат, навіть якщо в кожному випадку
політичне пробудження є народним явищем” [75].
Як доводить досвід історії, поки що немає достовірних фактів, що кому-небудь із
сильних світу цього вдалося віднайти якийсь універсальний спосіб подолати феномен “іронії
історії”. Всупереч численним бажанням відкрити закони історії, до цього часу не було
знайдено жодного навіть у найменшій мірі достовірного принципу, відштовхуючись від
якого історики могли б, знаючи первісні умови, адекватно дедукувати минулі чи майбутні
події. І до цього слід ставитися філософськи, усвідомлюючи те, що теорія раціональної дії
має бути доповненою іншими моделями поведінки. Тут суть проблеми в тому, що людина у
процесі своєї життєдіяльності так і не навчилася сприймати життя у всій повноті як благо, а
натомість намагається нав’язати світу свої обмежені уявлення і пред’являти йому свої
персональні претензії, а в результаті, поборюючи одні прояви зла, ця ж людина викликає ще
більші нещастя і несправедливості.
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Саме на це звертає увагу американський дослідник Райнхольд Нібур: “Коли практично
маєш справу з реальними людськими ситуаціями, неможливо наполягати на жодному
моральному абсолюту. Рівноправ’я залишається єдино можливим, хоча і не зовсім точним
критерієм оцінок. Оскільки нічиє життя не може цінуватися, якщо лише всі життя не є
рівноцінними, найвищий громадський обов’язок спрямовує суспільну боротьбу таким чином,
щоб досягти найбільш стабільного і збалансованого співвідношення соціальних сил, яке
надало б рівні можливості для розвитку всіх. Але при розрахунках кращого методу
досягнення рівноправ’я, виникає так багато умовних факторів, що абсолютні норми стають
марними. Якою мірою можна порівняти багатий небезпеками спосіб добитися
передбачуваних соціальних результатів із безпечним методом отримання непередбачуваних
результатів? Як змінити спокій поточного моменту по відношенню до тривожного, але
багатообіцяючого майбутнього? І як перевірити цінність будь-якої соціальної надії? До якої
міри вона ілюзорна і наскільки елемент ілюзорності знецінює її? На такі запитання
насамперед неможливо відповісти за допомогою раціональних калькуляцій. Остаточна
відповідь на них може бути дана лише потребами реальної історії, де випадкові фактори і
непередбачувані сили можуть мати більшу вагу, ніж найприємніші й переконливі абстрактні
міркування” [76].
Отже, філософський термін “іронія історії” фіксує собою феномен радикальної
розбіжності цілепокладання і людських зусиль щодо реалізації своїх планів у соціальній
сфері, з одного боку, та отриманого результату – з другого. Це й дало підстави Р. Нібуру
висунути оригінальну версію соціального фаталізму, коли в процесі паралельно і
поступально здійснюваного процесу звільнення залежності людини від природи, одночасно
відбувається зростання залежності людини від історії. В цьому контексті “іронія історії”
виявляє себе в тому, що інтелектуально-культурний розвиток людства провокує оформлення
в його самосвідомості масу ілюзій щодо потенціалу власної свободи і можливості
соціального цілепокладання. Однак, вибудовуючи свої стратегічні програми соціальних дій і
реалізуючи їх у відповідності до моделі соціального буття, яка видається уповні адекватною
до вимог часу, людина в принципі й споконвічно не здатна осягнути багатовалентну
взаємодію історичних зв’язків, що накладаються один на одного, а тим більше врахувати гру
історичних випадковостей. Відтак людина в остаточному випадку завжди залишається ні з
чим, отримуючи результат, що в кращому випадку ніяк не співвідноситься із
сформульованими вихідними початковими цілями, а в гіршому – виявляються прямо
протилежними до визначеної мети. Саме цей факт і проходить поза увагою політичних
суб’єктів, які, конструюючи свої схеми і моделі глобального управління, не враховують той
факт, що наділивши людину здатністю до цілепокладання і надавши їй можливість
соціального конструювання, історія одвічно відмовляє їй у можливості реалізації своїх цілей,
принаймні у повному обсязі й з наперед передбачуваними результатами.
Отже, “іронія історії” має свою логіку, однак це не шкільна логіка, а та, де
протилежності не виключаються, а стверджуються, де допускається протиріччя, де пізнання
ніколи не вміщується у прокрустове ложе логічних норм і правил. На наявність суперечності
буття політик, що марить перемогою в поточній виборчій кампанії, метушливо акцентує
увагу лише на якій-небудь, вигідній йому стороні суспільного життя. Однак мудрий
державний політик, що прагне істини, мав би передбачати існування й історичну правоту
обох сторін суспільного буття, навіть коли з точки зору буденного “здорового глузду” вони й
виключають одна одну.
І тут у повний зріст стає проблема визнання присутності трансцендентного –
гігантського “неосяжного” – у всіх сферах суспільного життя, оскільки об’єктивна реальність
і ступінь осмислення цієї реальності не є тотожними. Більше того, відомий російський
філософ Семен Франк звертав увагу на необхідність визнання “незбагненного для нас” і
“незбагненного по-суті”. В розвиток цієї думки він акцентував увагу на тому, що все відоме,
відкрите, вочевидь представлене, органічне – все це дано на фоні неявного, невідомого, в
результаті чого виходить так, що всю сукупність пізнаного, відомого можна представити як
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острів, оточений з усіх сторін океаном непізнаного, невідомого. Звідси Франк робить
висновок, що у складі людського досвіду (в широкому смислі цього слова – як наукового
досвіду, так і житейського) завжди присутнє безкінечне, а все конечне дане лише на фоні
безкінечного. Російський філософ наголошує, що безкінечність непізнаного оточує і
пронизує людину з усіх сторін (як просторова, так і часова безконечність), і лише практична
звичка не звертати уваги на цей факт змушує людину проходити повз нього. Таким чином,
ставлення людського знання до реальності таке, що будь-яка річ і будь-яка істота в світі є
чимось більшим й іншим, ніж все те, що про нього знаємо і за що ми його вважаємо, більше
того, є дещо більшим й іншим, ніж все, що ми коли-небудь зможемо про нього дізнатися. А
вже все те, чим воно є у всій своїй повноті й глибині – це так і залишиться для нас
непізнаним [77].
Таким чином, конструкторам “соціальної інженерії”, в тому числі й глобального
управління та нового світового порядку, завжди слід мати на увазі факт існування такого
феномена як “іронія історії” при вивченні історичної реальності, а також прагнути до
сприйняття цієї реальності у всій складності й суперечливості її явищ. А стверджуючи щось,
а тим більше втілюючи свої плани в життя, необхідно пам’ятати про можливість
протилежного змісту цього явища й чекати прояву зворотної дії. До цієї мудрості закликали
нас древні в “Дао Де цзин” : “Хто знає міру, у того не буде невдачі… Істино мудрий
виходить не лише з того, що сам бачить, тому може бачити ясно; він не вважає правим лише
себе, тому може володіти істиною; він не прославляє себе, тому має заслужену славу, він не
вивищує себе, тому він старший серед інших”.
Чи враховують сучасні аналітики фактор “іронії історії”? Складається враження, що
дехто у певній мірі зважає на цей фактор. Їх аналіз тяжіє до висвітлення різних точок зору на
проблему, а прогноз вказує лише на вірогідність і не претендує на істину в останній
інстанції. Наприклад, визнається, що в нинішньому світі намітилося безліч вододілів, і не
лише в площині етнічній, конфесійній чи по звичній для нас лінії “Захід – Схід”, а й по лінії,
що поділяє й сам “західний” культурний простір. Так, наприклад, по один бік в цьому
протистоянні – культура ненаситного споживацтва (консюмеризм) і віра в безкінечний
прогрес і безкінечну експлуатацію природних і людських ресурсів, а по другий бік –
екологізм і намагання досягти усталеного розвитку як усвідомлення необхідності
відповідального ставлення до людини і природи.
Звідси й стриманість у передбаченнях. Так, англійський дослідник лівого толку Террі
Іглтон прогнозує: “Велика вірогідність того, що головна криза капіталізму відбудеться в
наступні десятиліття, однак не можна стверджувати це з упевненістю, – так само як і те, що
буде соціалізм. Те, що майбутнє має відрізнятися від сучасного, не гарантує того, що воно
буде скільки-небудь кращим. Але оскільки Захід стягує свої фургони у все більш тісні кола і
відгороджується від відчуженого, вигнаного, злиденного населення “відторгнутих” (як дома,
так і за кордоном); і оскільки громадянське суспільство усе більш руйнується до самих
основ, не потрібен Нострадамус, щоб побачити пляму бурі на горизонті” Проблема
ускладнюється тим, що глобалізація поглиблює цю нестабільність: якщо одна частина світу
пов’язана з кожною другою частиною, то потрясіння в першій рано чи пізно можуть
означати вибух в іншій і кризу в третій. Відтак нинішня світ-система капіталізму “вповні
здатна до руйнівної зупинки… Ось чому настільки необхідними є опозиційні сили: для того,
щоб опиратися якомога довше фашизму, погромам і дикості, які мають явитися результатом
головної кризи системи” [78]. Такими є судження сучасних лівих на Заході.
Зрозуміла річ, що в правих традиціоналістів своє бачення ситуації. Вони намагаються
зберегти існуючий стан речей і критикують будь-які спроби реформування і зазіхання на
“невидиму руку ринку”. Так республіканці США, критикуючи демократів та адміністрацію
президента Обами, вдаються до риторики конспірологів: “ми спостерігаємо колапс
суспільства, колапс в стилі “комівояжер”, коли тим, хто організував кризу, дозволяють
виступити в ролі “спасителів” і встановити їх жорсткий фашистський режим, податки на
викиди в атмосферу, створювати “екологічно орієнтовану економіку”, провадити
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постіндустріальну революцію. Статус Америки як першої світової держави неминуче буде
зруйновано, якщо ці заходи будуть втілені в життя. План для Америки полягає в тому, щоб
ввергнути країну в хаос таким чином, щоб можна було проковтнути її цілком і переварити на
шляху до глобального уряду. Глобалісти хочуть зробити з Америкою те, що вони зробили з
країнами третього світу, створивши верству бідних і безправних громадян, які у всьому
залежать від урядів” [79].
Отже, на загрозу фашизму вказують як ліві, так і праві. І ті, й другі не виключають
“світової змови” щодо планів створення “світового уряду”. Однак, як на нашу думку,
наявність таких прагнень чи конкретних планів щодо їх здійснення аж ніяк не є аргументом
на користь того, що ці плани будуть втілені в життя, принаймні в тому варіанті, в якому вони
існують в штаб-квартирах чи “мозкових центра” світової фінансово-промислової олігархії
або дослідницьких центрах державного, регіонального чи глобального рівня. Рано чи пізно
нагадає про себе “іронія історії”, яка й внесе свої корективи. Характеризуючи історію
суспільства як природно-історичний процес, Ф. Енгельс, зокрема, писав, що “історія
робиться так, що кінцевий результат завжди виходить від зіткнення багатьох окремих воль,
причому кожна із цих воль стає тим, чим вона є, знов-таки внаслідок великої кількості
особливих життєвих обставин. Таким чином, є безліч сил, що перехрещуються, і з цього
перехрещування виходить одна рівнодіюча – історична подія… Те, чого хоче один,
натрапляє на протидію з боку вільного іншого, і в кінцевому результаті з’являється щось
таке, чого ніхто не хотів” [80].
Прикладом цьому є феномен глобального політичного пробудження, котрий викликає в
рівній мірі занепокоєння як на Заході, так і на пострадянському просторі, де так бояться
“кольорових революцій”. І неспроста, оскільки ми ще не до кінця уявляємо собі, чим все це
закінчиться, хоча “іронія історії” й засвідчує, що дії людей в суспільстві “мають певну
бажану мету; але результати, які на ділі випливають із цих дій, зовсім небажані” [81]. Поки
що, на найближчу перспективу, проглядаються тенденції, які, на жаль, не є сприятливими
для України. По-перше, не викликає сумніву, що вплив конкуруючих центрів сили, що
формуються нині в період кризи однополярного світу, будуть визначатися чотирма
факторами: по-перше, масштабами і ступенем диверсифікації економіки тієї чи іншої країни;
по-друге, інтенсивністю фінансової і економічної взаємодії з іншими полюсами сили; потретє, масштабом і боєздатністю звичних озброєнь (ядерний потенціал скоріше відіграє
стримуючу роль); і, в-четвертих, здатністю великих держав інтегрувати своє “ближнє
зарубіжжя” (останнє проглядається не лише стосовно Росії, але й, наприклад, Франції чи
Туреччини, які у все більшій мірі намагаються впливати на регіон Близького Сходу). За усіма
чотирма параметрами Україна програє Росії, а перспективи євроінтеграції стають все більш
примарними. Отже, перед Україною у все більшій мірі висвітлюється перспектива не просто
периферії капіталістичної світ-системи, а “подвійної периферії” – де Росія уявляється як
периферія Європи, а Україна стає периферією Росії. А це вимагає окремого аналізу.
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Василий Ткаченко
“МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО” И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
В статье анализируется дискурс вокруг проблемы глобального управления сквозь создание наднациональных институций и формирование “правительства мира”. Осуществлен анализ основных положений “конспирологии” относительно деятельности международных “мозговых центров” по изучению глобальных процессов и координации международной деятельности ведущих стран
мира – Совета по международным отношениям, Бильдербергской группы и
Трехсторонней комиссии. Критически рассмотрены основные тезисы выступлений ведущего теоретика международных “мозговых центров” Збигнева
Бжезинского – в канадском Монреале (май 2010 г.), российском Ярославле
(сентябрь 2010 г.) и французской Нормандии (октябрь 2011 г.) – относительно: 1) вызова времени со стороны глобального политического пробуждения, 2) принципов глобального сотрудничества, и 3) архитектуры будущего
глобального управления. Изложены контраргументы российской стороны
относительно планов Запада по “переформатированию цивилизационной
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сущности” России. Рассмотрены обсуждаемые варианты перехода от “однополярного” до “двухполярного” или “многополярного” мира и перспектив
Украины в современном глобализованном мире. Изложены основные философские основы относительно “иронии истории”; рассмотрена проблема научного предвидения.
Ключевые слова: глобализация, “мировой сговор”, “правительство мира”, многополярный мир, полицентрическая международная система, глобальное политическое пробуждение, “ирония истории”, социальный фатализм.

Vasyl Tkachenko
“WORLD GOVERNMENT” AND THE GLOBAL POLITICAL AWAKENING
In the article analyzes the discourse surrounding the issue of global governance through the
creation of supranational institutions and the formation of a “world government”.
The analysis of the main provisions “konspirolohiyi” on the activities of international “think tank” with the study of global processes and coordination of international activities leading countries – Council on Foreign Relations, Bilderberg
Group and the Trilateral Commission. Critically discusses the basic theses leading theorist of international “think tank” Zbigniew Brzezinski – the Canadian Montreal (May 2010), the Russian Yaroslavl (September 2010) and the French Normandy (October 2011) – regarding: 1) the time of the call of the global political
awakening, and 2) the principles of global cooperation, and 3) the future architecture of global governance. Stated counter the Russian side on the action plan of
“reformatting civilizational essence” of Russia. The options go from “unipolar” to
“bipolar” or “multi-polar” world and the prospects of Ukraine in the contemporary
globalized world. The basic philosophical principles about the “irony of history”,
the problem of the limits of scientific prediction.
Key words: globalization, “global conspiracy”, “world government”, multipolar world, polycentric
international system, global political awakening, “irony of history”, social fatalism.
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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
УДК 327(477)

Степан Новінчук
ДОГОВІР ПРО ДРУЖБУ, СПІВРОБІТНИЦТВО І ПАРТНЕРСТВО
МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 1997 Р., ЙОГО
ОЦІНКА ПО ОБИДВА БОКИ КОРДОНУ
ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
У статті проаналізовано “Великий договір” та його оцінку в Україні й
Росії, визначено історичне значення для розвитку українськоросійських відносин.
Ключові слова: Україна, Російська Федерація, Договір про дружбу,
співробітництво і партнерство, Чорноморський флот, Севастополь, Крим.

П

онад двадцятилітній досвід незалежного існування України і Російської
Федерації переконливо свідчить, що проблема розвитку відносин між ними має
визначальне значення і виходить за двосторонні рамки, впливає на характер
інтеграційних процесів у пострадянських державах, на військово-політичну ситуацію в
Європі та є важливим стабілізуючим чинником нового європейського світопорядку. З часу
здобуття Україною самостійності й до наших днів відбувається непростий процес
формування принципово нового типу взаємин між двома народами та державами. На долю
українсько-російських взаємин за означений період випало чимало труднощів. Вони були
пов’язані із розв’язанням проблем ядерного роззброєння, Чорноморського флоту, розподілом
активів колишнього СРСР, розірваністю економічно-коопераційного потенціалу,
різновекторністю зовнішнього політичного курсу.
У контексті цього особливо актуальним і злободенним є науковий аналіз встановлення
договірно-правової бази на якій будується українсько-російське співробітництво в нових
геополітичних умовах. У цьому зв’язку великого значення має виявлення історичного місця
й ролі Українсько-російського договору про дружбу, співробітництво і партнерство 1997 р.
для розвитку двосторонніх міждержавних взаємин. Попри усякі недоліки, загалом це був
перший широкомасштабний договір в історії відносин між Україною і Росією. Базовий
договір 1997 р. не завершив оформлення договірно-правової бази українсько-російських
відносин, проте заклав фундамент для її подальшого формування і співробітництва у різних
сферах, відіграв важливу роль у стабілізації двосторонніх зв’язків, фактично був визнанням
незалежності України, неподільності її кордонів і територіальної цілісності.
З огляду на виняткову важливість для України відносин з Російською Федерацією
питанням українсько-російського співробітництва після розпаду СРСР, створення його
нормативно-правових засад, виведення на новий міжнародно-правовий рівень у
відповідності до т. зв. Великого Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між двома
державами все більшої уваги приділяють українські і російські науковці, широка
громадськість. Означені проблеми знайшли висвітлення у працях А. Гальчинського [1],
О. Івченка [2], Л. Чекаленко [3], С. Андрущенко (Гринько) [4], А. Зленка [5], І. Кульбіди [6],
М. Білоблоцького і О. Бодрука [7], С. Кульчицького [8], В. Базіва [9], А. Дмитрука [10] та ін.
Незважаючи на численність публікацій загалом про українсько-російські відносини, можна
констатувати, що в літературі питання історичної ролі Договору про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Росією 1997 р. ще не стало предметом
окремого спеціального дослідження. У запропонованій статті робиться спроба
проаналізувати об’єктивну необхідність його підписання, змісту, оцінки по обидва боки
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кордону та значення крізь призму національно-державних пріоритетів на сучасному етапі
розвитку українсько-російських міждержавних відносин, їх ролі у визначенні пріоритетів
зовнішньої політики України в досліджуваний період.
У цьому зв’язку доречним буде дати коротку характеристику еволюції формування
договірної нормативно-правової бази українсько-російських відносин до прийняття базового
Договору між Україною і Росією. Це дасть змогу чіткіше визначити його історичне значення,
впливу на його підписання як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, зрозуміти усю
складність і суперечливість співпраці наших держав та врахування нових можливостей для її
розвитку на засадах рівноправності та взаємовигідності для українського і російського
народів.
Як уже зазначалося вище, пройшло п’ять років з моменту розпаду СРСР, перш ніж
Москва і Київ змогли підвести договірний фундамент під свої двосторонні відносини: лише
31 травня 1997 р. було підписано Договір “Про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною і Російською Федерацією”, часто названий для короткості просто “Великим
договором”. Необхідно було декілька років інтенсивних і часто гострих перемовин для того,
щоб прийти до якоїсь схожості у погодженні головних спірних питань – статусу
Чорноморського флоту і Севастополя, становища росіян і російської мови в Україні,
українського боргу за поставки енергоносіїв і т. д.
Першим правовим аспектом, який заклав основи відносин між країнами, був Договір
між Українською РСР і Російською РФСР від 19 листопада 1990 р. У Договорі визначено
принципи й основні напрями відносин між Україною й Росією як двома суверенними
державами: договірні сторони гарантували громадянам, які проживали на їхніх територіях,
незалежно від національності та інших відмінностей, громадянські, політичні, соціальні,
економічні та культурні права відповідно до загальновизнаних міжнародних норм про права
людини [11, с. 429]. Договором передбачалося, що Україна і Росія мають намір розвивати
свої міждержавні відносини на основі принципів суверенної рівності, невтручання у
внутрішні справи, відмови від застосування сили або економічних методів тиску,
врегулювання спірних проблем погоджувальними засобами, а також іншими
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права [12, с. 19]. Країни заявили,
що визнають і поважають територіальну цілісність в існуючих кордонах, розуміють
необхідність системи колективної безпеки, включаючи співробітництво обох держав у галузі
оборони й безпеки з урахуванням прагнення обох сторін до подальшого зміцнення миру [12,
с. 21–23]. Через декілька років, а саме: 14 лютого 1992 р. – Україна встановила дипломатичні
відносини з Російською Федерацією [13, арк. 1]. У цьому ж році, 23 червня, у Дагомисі
Президенти України і Росії Л. Кравчук і Б. Єльцин підписали Угоду між двома сторонами
про подальший розвиток міждержавних відносин [13, с. 82], в якій зазначалося, що країни
будують свої відносини як дружні держави і “негайно приступають до розроблення нового
широкомасштабного політичного договору, який би відображав нову якість стосунків між
ними. До закладення такого договору Сторони неухильно будуть дотримуватись положень
Договору між УРСР і РФСР від 19 листопада 1990 року і наступних українсько-російських
домовленостей” [13, с. 83]. За короткий час взаємини між Україною та РФ наповнювалися
реальним змістом та були зроблені перші кроки до підписання широкомасштабного
договору.
Уже на заключному етапі перемовного процесу, коли уряди двох країн наблизились
впритул до взаєморозуміння, в обох країнах, особливо в Росії, розгорнулися гострі дебати,
що призвело до загострення українсько-російських взаємин. Важливе значення у
послабленні напруги і розв’язанні суперечливих питань, на нашу думку, було підписання
наступних документів: Угоду між главами держав СНД про розподіл усієї власності Союзу
РСР (Москва, 6 липня 1992 р.) [14]; Угоду між Україною й Росією про реалізацію права на
закордонну власність колишнього СРСР для цілей дипломатичних, консульських і
торговельних представництв [15]. Важливими кроками на шляху створення цілісної системи
нормативно-правової бази українсько-російських взаємин мало підписання також таких
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документів, як “Договір у сфері повітряного транспорту” (12 січня 1994 р.), “Договір про
поступове урегулювання проблем Чорноморського флоту” (15 квітня 1994 р.), “Угоду про
співробітництво в прикордонних питаннях” (3 вересня 1994 р.) [16, с. 184] та ін. Ці
документи значно вплинули на подальшу взаємодію між країнами, зробивши ще один крок
до конструктивної співпраці на правовій основі. Вагомим аспектом співпраці між обома
державами став “Договір про співробітництво у військовій галузі”, а результатом –
домовленість про те, що взаємини здійснюються на принципах рівноправ’я, партнерства,
взаємовигідної дії [17, с. 10]. Підписання цього договору підсумувало напрацювання за
попередні роки міждержавного двостороннього співробітництва.
Незважаючи на активний пошук Україною взаємоприйнятих компромісів, російська
сторона, на жаль, часто відходила від попередніх домовленостей, висувала нові вимоги, не
завжди прийнятні для нашої країни. Пропагувався так званий “пакетний підхід” до
вирішення важливих питань. Так, наприклад, підписання Великого договору вважали
можливим тільки після остаточного розподілу ЧФ або повернення боргів фізичним та
юридичним особам України від колишнього Зовнішекономбанку СРСР [18]. По суті такі
підходи зробили українсько-російські зв’язки залежними від проблем, розв’язання яких в
умовах, що склалися на той час, було надзвичайно складним. Особливо тоді, коли наприкінці
1996 – на початку 1997 р. низка політичних діячів РФ, політичних партій, навіть Державна
Дума та Рада Федерації РФ розгорнули безпрецедентну кампанію тиску на Україну з метою
перегляду стану міста Севастополя [19, с. 15]. Безумовно, що укотре загострення українськоросійських взаємин шкодило обом державам.
Нормалізації
українсько-російських
відносин
сприяла
напружена
робота
дипломатичних служб обох країн, державних і політичних лідерів, результатом якої стало
підписання так званого “Великого договору” про дружбу, співробітництво і партнерство від
31 травня 1997 р. [20, с. 4]. Договір, звісно, не зняв і не міг зняти усіх проблем між двома
країнами, але він створив передумови для їх успішного вирішення на основі визначення
нових реалій і нових підходів рівноправного співробітництва.
Українсько-російський договір про дружбу, співробітництво і партнерство 1997 р. –
двостороння угода, підписана Президентами України Л. Кучмою і РФ Б. Єльциним у Києві
31 травня 1997 р. під час дружнього візиту до України російського лідера. Ратифікована ВР
України 14 січня 1998 р. і Державною Думою РФ 25 листопада 1998 р. та Радою федерації
РФ 17 лютого 1999 р. [11, с. 641]. Складається з преамбули і 41 основної статті. Договір
набув чинності 1 квітня 1999 р., з цього дня припинив свою дію українсько-російський
договір про основи відносин 1990 р. [11, с. 641].
Зауважимо, що Базовий договір про дружбу, співробітництво і партнерство двох держав
розв’язав багато проблем і визначив пріоритетні напрями подальшої взаємодії України та
Росії. У цьому важливому документі міжнародно-правового значення знайшли відображення
принципи і стратегічний характер партнерства, закладено політико-правові основи
українсько-російських міждержавних відносин, підкреслено, що основними цілями та
завданнями договору є розвиток взаємин України з Росією в політичній сфері, забезпечення
рівноправного партнерства, взаємної підтримки державного суверенітету, територіальної
цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, як дружні, рівноправні
народи, розпоряджатися своєю долею, не втручатись у внутрішні справи, додержуючись
прав людини, сумлінно виконувати міжнародні зобов’язання та інші норми міжнародного
права (ст. 1–3) [21]. При цьому сторони докладатимуть зусиль щодо процесу загального
роззброєння, скорочення збройних сил і озброєнь, створення та зміцнення системи
колективної безпеки в Європі, світі (ст. 4, 9), а також посилення миротворчої ролі ООН [21].
Стратегічного значення для реалізації та забезпечення подальшого поглиблення
двосторонніх відносин і обміну думками про багатосторонні проблеми, проведення
різноманітних консультацій на всіх рівнях мало створення постійних чи тимчасових комісій
(ст. 5). Згідно зі ст. 6, 7 жодна із сторін не допустить, щоб її територія була використана на
шкоду безпеці іншої сторони, або зачіпала інтереси її національної безпеки, суверенітету і
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територіальної цілісності [21]. Крім того, у Договорі зазначалося, що сторони докладатимуть
всіх зусиль до формування й розвитку прямих економічних і торговельних відносин на всіх
рівнях, збереження і розвитку на взаємовигідній основі виробничої й науково-технічної
кооперації, розширення співробітництва в галузі транспорту, забезпечення свободи транзиту
для людей, транспорту та транспортних засобів через території одна одної у відповідності до
загальноприйнятих норм міжнародного права [21].
Загалом Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ
визначив основні напрями співпраці, зокрема:
– у сфері воєнного, військово-технічного співробітництва, забезпечення державної
безпеки, а також з прикордонних питань, митної справи, експортного та
імміграційного контролю;
– рівноправне і взаємовигідне економічне співробітництво, створення умов для
вільного переміщення товарів, послуг, капіталів та робочої сили, для
підприємницької та іншої господарської діяльності;
– забезпечення функціонування національних паливно-енергетичних комплексів,
транспортних систем, систем зв’язку та інформатики;
– дослідження та використання космічного простору, спільне виробництво і
розробка ракетно-космічної техніки;
– взаємодія у сфері освіти, науки і техніки, розвитку дослідницької діяльності,
підготовці кадрів;
– розширення обмінів у галузях культури, літератури, мистецтва, засобів масової
інформації, туризму і спорту;
– захист етнічної, культурної, мовної і регіональної самобутності національних
меншин [21].
Цей повномасштабний Договір став не тільки головним нормативно-правовим
документом двосторонніх відносин, але й основою розв’язання комплексу проблем, що
блокували поглиблення розвитку українсько-російського співробітництва, зокрема таких як:
поділ Чорноморського флоту та статус м. Севастополя; договірно-правового оформлення
українсько-російського державного кордону; забезпечення нормалізації українськоросійських торгово-економічних відносин та вирішення питання гарантованого постачання
Україні енергоносіїв. Згідно з домовленістю було вирішено одне із найважливіших питань
взаєморозрахунків по зовнішньому боргу України перед РФ. Практично Україні було
списано зовнішній борг в рахунок оплати за оренду Чорноморським флотом Російської
Федерації військово-морських баз у м. Севастополя [22, с. 4].
Договір також забезпечив розробку комплексу заходів лібералізації економічного
співробітництва й здійснення економічних реформ, поглиблення економічної інтеграції,
розвитку міжрегіональної та прикордонної співпраці, ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, забезпечення соціального захисту, включаючи укладення спеціальних
угод з метою вирішення питань трудових відносин, працевлаштування та пенсійного
забезпечення громадян обох держав (ст. 24, 25, 26, 27) [21]. Таким чином, Великий договір
закріпив нову концепцію українсько-російських відносин, статус України та Росії як
дружніх, рівноправних і суверенних держав, які будують свої взаємини на взаємній повазі,
стратегічному партнерстві та співробітництві. До інших визначальних положень історичного
Договору можна віднести положення, в яких було зафіксовано розуміння двох сторін, що
добросусідство між ними є важливим фактом підвищення стабільності і безпеки в Європі і в
усьому світі. Україна і РФ підтвердили, що вони тісно співробітничають з метою зміцнення
міжнародного миру й безпеки, сприяння процесу загального роззброєння, створення і
зміцнення системи колективної безпеки на європейському континенті, а також зміцнення
миротворчої ролі ООН і підвищення ефективності регіональних механізмів безпеки.
Зазначимо, що крім Договору, президентами двох держав було підписано й українськоросійську декларацію, у якій окреслювалися напрямки вирішення низки питань політичного,
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економічного й гуманітарного характеру, тим самим було виведено українсько-російські
відносини на якісно новий міжнародно-правовий рівень [23, с. 170].
Зазначимо, що укладання Українсько-російського договору про дружбу,
співробітництво і партнерство 1997 р. заклало правовий фундамент відносинам між двома
державами, перевело процес розв’язання актуальних питань двосторонніх українськоросійських відносин у правове русло, відіграло стабілізуючу роль у міжнародних зв’язках у
т.ч. на європейському континенті. До певної міри домовленості зняли напругу та
нашарування суб’єктивного, спекулятивного характеру, особливо з боку РФ, обумовили нові
можливості для співпраці і рівноправних відносин. Все це посилювало історичне значення
Великого договору 1997 р. На жаль, Базовий договір не зняв усіх гострих питань у
взаємовідносинах між Україною та Росією, тому, на думку автора, ця проблема не втрачає
актуальності і нині. Після підписання Договору його історія не закінчилася. Відбулося його
обговорення в обох державах, при цьому висловлювалися діаметрально протилежні думки. У
Росії стверджували, що цей договір не наблизить Київ до Москви, бо Україні зовсім не
потрібний союз з Росією, а потрібне зближення із Заходом, що він не змінить політичної
ситуації в Україні і не допоможе зміцненню тих кіл, які прагнуть до стратегічного зближення
з Росією. Деякі критики вважали, що Україна у своїх нинішніх кордонах ніколи не
об’єднається з Росією навіть у конфедерацію. При етнічному роздвоєнні, яке існує між
заходом і сходом України, будь-яка спроба об’єднання з Росією призведе до її розпаду як
такої. На думку окремих критиків, ратифікація договору не заважатиме зближенню України з
НАТО, що цінність України для Заходу цілком і повністю визначається її роллю як
потенційної противаги Росії [24, с. 26–28]. На думку відомого російського геополітика
О. Дугіна, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією має як
позитивні, так і негативні сторони. З одного боку, він нагадує про союзницькі стратегічні
відносини, а з другого – юридично фіксує той факт, що Росія відмовляється від
територіальних претензій до України. І якщо стратегічне партнерство Росії і України не
приведе до більш широких інтеграційних процесів, якщо Україна і в подальшому не стане
частиною євразійської континентальної конструкції, а залишиться регіональною державою,
то цей договір виявиться актом, за яким Москва здає свої позиції відносно “санітарного
кордону” країни, за об’єктивними причинами змушена (якщо вона залишиться самостійною)
рано чи пізно стати плацдармом для НАТО, тобто головного геополітичного ворога Росії [25,
с. 798].
Не менш “цікаві” погляди російського дослідника М. Нартова, котрий зауважує, що
“Без абсолютного контролю Москви над акваторією Чорного моря не можна говорити про
зупинення таласократичного впливу, який йде із Заходу, атлантистської Туреччини –
найдавнішого і найжорсткішого недоброзичливця Росії” [26, с. 149]. Дещо поміркованішою є
позиція К. Гаджієва, котрий виходячи із сучасних реалій робить висновок: нині Росія є не
одним із двох полюсів у двохполюсній світобудові після воєнного періоду, а середнім
простором між Європою, Далеким Сходом і мусульманським світом [27, с. 347]. Одночасно
Росія є угрупуванням країн і народів, тяжіння на пострадянському просторі, яке є зоною
життєво важливих інтересів у сфері оборони, національної безпеки і т. д. [27, с. 347]. Таким
чином, якщо екстраполювати такі ідеї автора на інші країни, то стане зрозуміло, що Україні
відводиться другорядна роль, у своїх діях вона повинна бути підпорядкована якомусь
глобальному центру, а ним, звичайно, повинна бути Росія [28, с. 399]. З цих позицій означені
автори оцінюють і Базовий договір 1997 р. Звичайно, такі підходи жодним чином не
відповідають інтересам ні російського, ні українського народів. У цьому зв’язку зазначимо,
що в Росії все ж таки переважна частина політиків ставиться до Українсько-російського
договору про дружбу, співробітництво і партнерство 1997 р. позитивно, не дивлячись на
виражену двоякість політики України щодо Росії, її євроатлантичний напрям, відзначають
його історичне значення. П’ять років після дезінтеграції Союзу РСР Договір зафіксував
становище Росії і України, як самостійних і дружніх держав, ставши фундаментом для
розвитку відносин стратегічного партнерства, усував недомовленості з територіального
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питання і сприяв забезпеченню стабільності не тільки на пострадянському просторі, але і в
Європі.
Зауважимо, що і в Україні щодо Великого договору характерні теж вельми емоційні
суперечки, різні думки й оцінки. При цьому домінувала поза всяких сумнівів тема
Чорноморського флоту і статусу Севастополя. Після підписання Договору вище керівництво
України, деякі політичні сили та засоби масової інформації із задоволенням повідомляли, що
нарешті вирішилося питання територіальних претензій до України з боку Росії, що
укладення цього документу є ознакою зняття всіх сумнівів щодо незалежності та
територіальної цілісності Української держави. Але були й інші оцінки, які лунали в пресі, –
Договір підписаний “дорогою ціною” [29, с. 488] для України, що ставить під сумнів
відповідність його національним інтересам. Схожі оцінки висловлювали окремі діячі [30,
с. 95].
Народний Рух України виступив за підписання широкомасштабного Договору з
Російською Федерацією, але був проти “будь-якого поєднання в одному пакеті договору і
угод Чорноморського флоту”. В. Чорновіл підкреслював, що “такий пакет є недопустимим”.
На його думку, Росія “змогла поставити на коліна керівників Української держави,
поєднавши два документи”. Він висловлювався за вивід усіх іноземних військ з території
України до 2000 р., що “особливо важливо” у зв’язку з “імперськими агресивними
посяганнями з боку Росії по відношенню Криму взагалі і Севастополя зокрема, які були
відображені у декількох постановах Державної думи Росії” [31].
Богдан Горинь, член українсько-російської парламентської групи, прокоментував
підписання Договору як перемогу російської дипломатії, отже, – як здачу українською
стороною своїх національних позицій. Деякі регіональні організації Руху вважали, що
“Російська Федерація поставила українських керівників на коліна” [32, с. 90–101], ув’язавши
це з розподілом Чорноморського флоту.
На думку рухівців, Україна укладанням договору мала вирішити низку важливих
проблем двосторонніх відносин, а саме: цілісність території, визнання Росією української
приналежності Севастополя, непорушності кордонів; права власності на майно колишнього
Чорноморського флоту СРСР; відшкодування витрат, що зумовлені базуванням російських
військ на території України протягом 1992–1997 рр. [33, с. 48]. Чи зняли Базовий договір і
Угоди про ЧФ і Севастополь проблеми, які існували між двома державами? Прихильники
негативної оцінки Договору обґрунтували свої погляди наступним чином: по-перше,
користуватися нормою про непорушність кордонів можна лише за умови, що ці кордони
існують. До сьогодні кордону між Україною і РФ у повному розумінні цього слова не існує.
Делімітацію ж морських кордонів російська сторона розпочинати відмовилась навідріз; подруге, угоди не визначили спірний статус Севастополя. Стаття 2 Угоди про параметри поділу
ЧФ твердить, що “база Чорноморського флоту РФ знаходиться в м. Севастополя” [33, с. 48];
по-третє, відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про військові формування на
Україні” від 24 серпня 1991 р. Чорноморський флот СРСР став власністю України, що було
визнано державами-учасниками СНД при укладенні Договору про створення СНД 8 грудня
1991 р. Отже, майно ЧФ є власністю українського народу і зміна його власника можлива
лише за рішенням суб’єкту права власності – ВР України, який не ухвалював жодних рішень
про дарування чи продаж Росії половини кораблів і суден ЧФ. Безкоштовна передача Росії
50% майна ЧФ, згоду, яку дали Л. Кравчук 17 червня 1993 р. в Москві і Л. Кучма 9 червня
1995 р. в Сочі та 28 травня 1997 р. в Києві, не має жодних юридичних підстав; по-четверте,
відповідно до укладених угод Україна фактично відмовилась від повноцінного
відшкодування вартості майна ЧФ (на початок 1992 р. ЧФ оцінювався в суму 80 млрд
доларів), яке передається Росії і погодилася на символічне підписання боргів як компенсацію
за перебування ЧФ РФ на території України [33, с. 48]. Таким чином, на думку противників
Договору, ні Угоди щодо флоту, ні Базовий договір не розв’язали повністю спірних питань в
українсько-російських відносинах, багато принципових проблем залишилися невирішеними і
були виведені за межі угод, а окремі їх статті прямо суперечили Конституції України.
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У національно-демократичному середовищі України думки політичних сил розділилися
– від крайніх, мовляв, це зрада національних інтересів, до поміркованих, які висловлювалися,
що у нинішній економічній ситуації, в якій опинилася Україна, іншого виходу не було. “Рух,
не мовчи! Ця угода – зрада” [34, с. 154–163] – лише одна з багатьох підписаних Угод про ЧФ.
Такий зміст звернень був викликаний позицією, яку зайняв НРУ з цього питання. Ця позиція
була двоїстою: по-перше, рухівці розглядали підписаний широкомасштабний Договір між
Україною та Росією як базовий документ для подальшої нормалізації добросусідських
відносин між державами і закликали український парламент до якнайшвидшої його
ратифікації. Що ж до підписаних кількома днями раніше з порушенням Конституції України
Угод з РФ щодо Чорноморського флоту, то Рух вважав, що вони не відповідають
національним інтересам України, погіршують ситуацію у Криму і Севастополі, закладають
механізм нескінченної присутності російських військ на території України, стають
перешкодою на шляху інтеграції України в європейські структури. Таким чином, чітко
усвідомлюючи пагубність поєднання в одному пакеті широкомасштабного договору і
локального питання Чорноморського флоту (яке було вирішено не на користь України), НРУ
підтримав договір як перший серйозний документ, який зафіксував непорушність
українських кордонів і визначив статус Севастополя.
В’ячеслав Чорновіл у своєму виступі під час розгляду у Верховній Раді питання про
ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і
Російською Федерацією 14 січня 1998 року зазначив, що договір, який подали на
ратифікацію, не бездоганний: “Незрозуміло, що то воно таке “стратегічне партнерство”, яке
ми вже оголосили і з Америкою, і з Польщею, і ще, здається, з якимись державами. Мені
видається, що це поняття розмите й не має правової основи. Можливо, деякі з положень
звернення, яке зачитував Б. Олійник, потрібно було б перенести у загальний договір, зокрема
щодо повернення культурних цінностей. Але ми розуміємо також, що будь-який договір є
результатом взаємних компромісів і важких переговорів. Якщо немає загальномасштабного
договору, то немає можливості розглядати існуючі проблеми” [34, с. 233–238].
Коментуючи позицію правих, які висловлювалися з різкою критикою з приводу
підписання Договору, мовляв, це зрада національних інтересів, В. Чорновіл погоджувався з
тими претензіями, які висувалися, але вважав, що критика має бути конструктивною, а
пропозиції зваженими: “Я абсолютно погоджусь з тими претензіями, які тут заявляв щодо
Росії депутат Шандрюк. Але що ж пропонує тоді депутат Шандрюк, якщо ми не підпишемо
загальномасштабного договору? Може, оголосити сусідній державі війну, щоб розв’язати всі
ці справді існуючі сьогодні між нами проблеми? І я не знаю, до речі, що називати
національною зрадою: чи підписання такого договору, чи створення провокаційної ситуації і
загострення взаємин з сусідньою державою, що може призвести до загибелі української
держави” [35,с. 29]. Отже, НРУ, на чолі зі своїм лідером В. Чорноволом, на заключному етапі
розгляду українсько-російського Базового договору підтримав його схвалення. Оцінюючи
Договір як такий, що відповідає міжнародним стандартам, НРУ та його лідер В. Чорновіл
вважали, що при нормальній владі в державі цей договір може забезпечити нормальні
добросусідські відносини, додаючи, однак, що влада не повинна забувати про пріоритети
зовнішньої політики. Ці пріоритети складаються з інтеграції не в СНД, а в Європу, “де є
місце і для України, і для Росії, і для всіх інших європейських держав” [36, с. 186].
В’ячеслав Чорновіл та Рух не виключали, що існування іноземних військових
формувань на українській території, які належать країні, що послідовно ставить під сумнів
перспективи української незалежності, може розглядатися як істотна загроза національній
безпеці. Отже, головна зовнішня небезпека для України виходить від Росії. Росіяни не
позбулися і ніколи добровільно не позбудуться прагнення перетворити Україну на своє
живильне середовище. Незважаючи на проголошення незалежної держави, українське
суспільство і далі перебуває у величезній залежності від Росії на економічному, ідейному,
науковому, інформаційному, культурному та інших рівнях. Використовуючи цю залежність,
Москва спрямовує у вигідне для себе річище внутріполітичне життя в Україні, що вкрай
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небезпечно. Тому в національних інтересах України є проведення виразного курсу на
унезалежнення від Росії на всіх напрямах, що передбачено Програмою НРУ [37, c. 346] –
проводити у своїй діяльності політику, спрямовану на виведення з території України
російських військових формувань, домагатися денонсації відповідних двосторонніх угод між
Україною та Російською Федерацією.
Але, з другого боку, лідер НРУ чітко уявляв собі, що підписання з Росією Великого
Договору сприяє виходу обох країн із небезпечного “глухого кута”, має для України і Росії
велике значення з точки зору розвитку рівноправного партнерства і саме реалізація таких
можливостей є стратегічним напрямком взаємодії, яку треба налагоджувати вже після
ратифікації цього Договору і будувати міждержавні стосунки на новому рівні у всіх сферах
політичного та соціально-економічного життя.
Майже двома роками пізніше, колишній рухівець, народний депутат України, перший
заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв’язках з СНД
Іван Заєць оцінюючи українсько-російський “Великий Договір”, висловив такі думки:
Укладення такого Договору є логічним продовженням політики добросусідства
України, проголошеної ще в 1991 році. Від того, наскільки буде скріплюватись європейський
вибір Росії і України, залежатиме і доля цього документа. Вимальовуються декілька
варіантів розвитку українсько-російських відносин у контексті підписання Договору:
Перший: Україна і Росія рухаються в європейському напрямі. Тоді, природно, співпраця в
рамках цього Договору буде продуктивною і працюватиме не лише на зміцнення відносин
між Україною і Росією, а й сприятиме посиленню стабільності та безпеки у Європі.
Можлива й інша схема. Україна йде в Європу, повертається назад до європейського
дому. Росія залишається в євразійському просторі з відчутним переважанням азійської
частки і вважає, що ідентифікує себе з Євразією. За такого розвитку подій великих
перспектив у реалізації положень цього Договору немає. Більше того, він може
перетворитись на стримуючий чинник для обох країн, насамперед для України. У цьому
відношенні жодної перспективи в реалізації положень Договору не має.
За третім варіантом припускається, що Росія і Україна не будуть реалізовувати
європейський вибір і відмовляються від того, щоб повернутися, щоб не йти до Європи. В
такому разі Договір буде на руку лише проімперським політичним колам Росії та України і
взагалі нікому не потрібен. І він, Договір, служитиме тільки для того, щоб відновити нову
російську імперію і стати тараном для демократичного розвитку обох країн. Отже, слід
констатувати: Рух дав позитивну оцінку “Великому Договору” і наголошував, що для
повномасштабної реалізації Договору треба, щоб як Україна, так і Росія прямували в
європейському напрямі. Тільки за таких умов Договір матиме шанс бути реалізованим. В
іншому випадку він не матиме майбутнього. На нашу думку, цей висновок дуже актуальний
для сьогодення. Народний Рух України та його лідери зробили свій внесок у зміст,
узгодження, прийняття, оцінку та ратифікацію ВР України конче важливого міжнародного
документа і спрогнозували умови і можливості його реалізації.
Зауважимо, що ще більш радикально ставився до підписання Договору та угод по ЧФ
Конгрес українських націоналістів (КУН), котрий вважав за необхідне розглянути документи
на предмет їх конституційності у Конституційному суді України. У заяві КУНу
стверджувалося, що угоди щодо розподілу ЧФ є антиконституційним і суперечуючими
інтересам української нації. Діаметрально протилежну думку висловлювала Ліберальна
партія України (ЛПУ), яка звернулась до всіх здоровомислячих сил у Верховній Раді із
закликом об’єднатися для найшвидшої ратифікації базового політичного Договору між
Україною і Росією. ЛПН у своїй заяві завірила, що “використає всі доступні їй засоби
народної міжпартійної дипломатії, щоб Українсько-російський договір був успішно
ратифікований і російською стороною”. На думку авторів Заяви, “підписаний у Києві договір
є документом виключного значення, який відкриває нову сторінку в історії українськоросійських відносин”, “призупиняє небезпечні тенденції до ізольованості і взаємного
відчуження двох братніх слов’янських народів, які самою історичною, геостратегічно і
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геополітично “примушені” до пошуків шляхів партнерства, відкритості і співробітництва”.
ЛПУ назвала “великою перемогою української дипломатії” той факт, що договір
“однозначно утверджує суверенність нашої держави, установлює його рівноправність у
відносинах з Росією”[38, с. 48].
Таким чином, цілісний аналіз усього комплексу українсько-російських взаємовідносин
неспростовно свідчить, що підписання Великого договору 1997 р. між Україною і
Російською Федерацією “Про дружбу, співробітництво і партнерство”, його ратифікація і
набрання його чинності означали завершення етапу невизначеності та взаємних претензій,
який ґрунтувався на емоціях та історичних образах, що нерідко призводило до загострення,
відкрили простір для рівноправного співробітництва двох держав на основі норм
міжнародного права і міжнародних стандартів, дав можливість на принципово новій основі
підходити до вирішення міждержавних проблем, розширили можливості України в реалізації
раніше досягнутих домовленостей, договорів і угод у здійсненні спільних дій для зміцнення
загальноєвропейського співробітництва, стабільності й безпеки. У цьому його історичне
значення.
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ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 1997 Г., ЕГО ОЦЕНКА ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ И
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В статье проанализированы “Большой договор” и его оценки в Украине и России, определено историческое значение для развития украинско-российских отношений.
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Вікторія Гевко
УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: ВІД КОЛІЗІЙ МИНУЛОГО ДО СПІЛЬНИХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
У статті здійснено історико-політичний аналіз процесу налагодження
українсько-польських відносин, показано еволюцію та теоретичне обгрунтування концептуальних засад співробітництва
України й Польщі, формування співпраці на основі демократичних принципів – відмови від територіальних претензій, рівноправності партнерів й взаємоповаги до національних інтересів.
Ключові слова: Україна, Польща, історичні стереотипи, порозуміння,
незалежність, співпраця, концепція.

У

країна і Польща в своєму історичному, національному, культурному,
соціальному та політичному розвитку тісно пов’язані. Їх контакти і
взаємовпливи тягнуться з глибини віків. Адже історично, політично, економічно
і культурно Україна і Польща належать до спільного регіону Європи. Важливу роль тут
відіграють також етнічна спорідненість, близькість культур, історичних традицій,
геополітичних і геостратегічних цілей.
Етнічне прикордоння завжди було територією взаємного проникнення суспільних,
культурних, політичних явищ народів сусідів та їх держав, взаємних впливів, які у свою
чергу, безумовно, впливають на стосунки поміж сусідами. Упродовж тривалого історичного
періоду співробітництво між Україною та Польщею складалося далеко неоднозначно. Не
завжди в українсько-польських стосунках домінувало взаємне порозуміння і толерантне
ставлення. Політичні, економічні та суспільні взаємовідносини обох країн формувалися під
впливом різних факторів впливу, серед яких часто домінували достатньо негативні. Періоди
добросусідства змінювалися часами напружених стосунків і навіть військових дій, що внесло
свої нашарування на грунт сучасної українсько-польської співпраці [1, с. 217].
Однак, орієнтуючись на уроки минулого і набутий досвід, обом державам вдалось після
здобуття Україною незалежності і отриманням Польщею політичної свободи побудувати
українсько-польські відносини на нових засадах європейського спрямування. Новітня
сторінка в багатовіковій історії зв’язків українського та польського народів головним чином
пов’язана процесом формування та реалізації стратегічного партнерства в об’єднаний
Європі. Основним принципом спільного буття у сучасному європейському просторі є
взаємоповага і розуміння, міжкультурний діалог, співпраця заради миру і добробуту.
Тому, в умовах об’єднання Європи, розбудови і утвердження як України, так і Польщі,
необхідність об’єктивного дослідження складного процесу налагодження і розвитку
українсько-польських відноcин не втрачає своєї актуальності. Історія Європи, та й світу
загалом, є значною мірою історією воєн і конфліктів. Однак, історія сучасної об’єднаної
Європи є прикладом того, що завдяки цілеспрямованим зусиллям розбудови взаємодовіри
історичні вороги можуть стати близькими партнерами [2, с. 175].
Метою даної статті є об’єктивний і неупереджений аналіз процесу налагодження
українсько-польських відносин, еволюції концептуальних засад співробітництва України і
Польщі та формування співпраці на основі демократичних принципів – відмови від
територіальних претензій, рівноправності партнерів та взаємоповаги до національних
інтересів.
Ці питання певною мірою знайшли відображення в працях вітчизняних та зарубіжних
дослідників. Серед багатьох варто відзначити роботи Ю. Макара [1], Л. Чекаленко [3],
Б. Осадчука [4], Л. Зашкільняка [5], Я. Дашкевича [6], О. Бабак [7], Ю. Зайцева [8–9],
С. Стоєцького [10], Н. Чорної [11], Х. Чушак [12], М. Чеха [13], С. Геленарського,
Ю. Станкевича [14], Є. Орльоф [15], М. Борути [16–17] та ін.
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В історії українсько-польських відносин є чимало непростих, навіть трагічних
моментів, які призвели до вкорінення по обидва боки кордону негативних стереотипів.
Вплив на взаємні стереотипи має не лише історія, а й сучасна дійсність. Минуле не визначає
майбутнє, але воно впливає на нього через вибір, який ми робимо в сьогоденні [18, с. 13].
На сьогоднішній день, на офіційному рівні, обидві країни спромоглися перебороти
негативні стереотипи, спровоковані давніми польсько-українськими конфліктами і піднести
відносини до рівня стратегічного партнерства. Формування українсько-польського стратегічного
партнерства має історичне підгрунття і тривалу еволюцію двосторонніх стосунків.
На думку дослідників, ідея українсько-польського стратегічного партнерства має
глибокі історичні корені. Однак, історію українсько-польських відносин в минулому
визначали невдалі спроби дійти взаєморозуміння. Початок українсько-польського діалогу
досить умовно можна віднести ще до XVII ст., коли у 1657 р. Річ Посполита уклала з
Богданом Хмельницьким Гадяцьку угоду, згідно якої мала утворитися третя держава
федерації – Велике князівство Руське. Проте, угоду підписали запізно і вона мала крихкі
основи. Хмельницький вже раніше відважився на прийняття протекторату Москви. В
результаті, Річ Посполита у 1667 р. за Андрусівським трактатом разом з Росією поділили
українські землі [4, с. 23].
З огляду на те, що тодішня Україна не була суб’єктом міжнародної політики, а лише її
об’єктом, то відповідно, над тими чи іншими її землями встановлювався суверенітети однієї
із сусідніх держав. А оскільки тривалий час Польща була однією із наймогутніших держав,
то Правобережна Україна, та й частина Лівобережної, перебували у її складі.
Щоправда, майже півтора століття поляки також не мали своєї держави, бо Польща
була розділена могутнішими на той час сусідами – Австрією, Прусією та Росією.
Найдошкульнішим для поляків виявилося російське панування. А переважна більшість
українських земель вже з другої половини XVII – початку XVIII ст. перебувала у складі
Росії. Ні Польща, ні Росія не сприймали українців як окремий народ. Росія, щоправда, і
поляків таким не вважала. Але вся історія боротьби поляків за відновлення своєї державності
супроводжується невизнанням українців як сторони, яка мала б право на своє державне
утворення [1, с. 220]. У цьому контексті доречними будуть слова Анжея Станіслава
Ковальчика: “Важко зараз повірити в те, що, змагаючись століттями із загарбниками, поляки
не шукали порозуміння з націями, які були їхніми справжніми союзниками” [4, с. 22].
Закінчення Першої світової війни принесло полякам можливість відновити свою
державу. В українців також існувала перспектива здобути незалежність. Проте збіг обставин
для них виявився несприятливим. Насамперед – це внутрішня слабкість українського
суспільства, століттями розірваного на частини. Окрім того, сусідні держави не були
зацікавленні у сприянні здобуття незалежності країни, яка могла б претендувати на ті
території, котрі вони вважали своїми власними. Польща, здобувши незалежність у 1918 р.,
відмовилась від федеративної політики Ю. Пілсудського, спрямованої на відбудову на Сході
національних держав, зв’язаних із Польщею [1, с. 221]. Звичайно, табір Ю. Пілсудського
розглядав ідею підтримки України насамперед з позиці політичного реалізму й турботи про
інтерес відроджуваної Польщі. Він розумів, що її політичне майбутнє значною мірою залежить
від розкладу сил у Східній Європі. Тому існування Української держави створювало
перспективу потенційного ослаблення Росії і дистанціювання її від Польщі. Революція в Росії
привела до влади більшовиків, які, обіцяючи волю народу, не збиралися випускати їх з-під
російського панування. Такий поворот справ й призвів до підписання Варшавського договору
між урядами Другої Речі Посполитої та Української Народної Республіки.
24 квітня 1920 р. представниками Військового Міністерства Польщі і Урядом Симона
Петлюри була підписана й Військова Конвенція між Польщею та Україною, як додаток до
Варшавського договору. Ця конвенція набирала чинності одночасно з Договором і повинна
була діяти до моменту укладання військового договору між українським та польським
урядами. Згідно з цією Конвенцією, польські та українські війська повинні були діяти разом,
як союзні армії. У випадку спільних польсько-українських дій проти радянських військ на
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території Правобережної України військові операції мали проводитись під керівництвом
польського командування [20, с. 111].
Договір Ю. Пілсудського і С. Петлюри, попри його неоднозначну оцінку, багатьма
дослідниками, вважається першою спробою українсько-польського порозуміння. Опозиційна
польська політична думка 80-х рр. XX століття вбачала в цій угоді своєрідну картину
майбутніх приязних польсько-українських відносин. У польській підпільній пресі, зокрема в
редакції “Rzeczypospolitey. Виданні Комітету порозуміння у справі самостановлення
народу”, у 1980 р., до 60-річчя підписання угоди між Урядами Другої Речі Посполитої і УНР,
було опубліковано статтю під назвою “Україна і Польща. Вільні з вільними – рівні з
рівними” [21]. Редакційна колегія промову, яку під час огляду військ Симона Петлюри
виголосив Юзеф Пілсудський, позиціонує як своєрідний заповіт: “Вільна Польща не може
мати справжньої волі, поки навколо неї продовжує панувати гасло невільничого піддавання
народної волі силі терору. Польща вирішила відкинути якнайдалі від своїх кордонів усе те,
що загрожує свободі. Я буду щасливий, коли польський та український сейми встановлять
спільну платформу порозуміння” [19, с. 339].
Нелегкий союз, що його уклали Ю. Пілсудський та С. Петлюра, хоч і не увінчався
утворенням суверенної незалежної України, а федеративна концепція відновлення польськолитовсько-української держави зазнала поразки, мав неабияке значення для польськоукраїнського порозуміння в майбутньому. Концепція Ю. Пілсудського в дещо скорегованому
вигляді знайшла своє продовження в ідеологічній доктрині Є. Гедройца, а потім була
підхоплена польською опозицією і врешті стала теоретичною основою для східної політики
Польщі після здобуття нею політичної незалежності та початку реалізації самостійної
зовнішньої політики.
Важливого значення угоді Ю. Пілсудського й С. Петлюри у формуванні майбутнього
стратегічного партнерства України й Польщі надає й українська дослідниця О. Знахоренко,
яка називає угоду “ першою спробою практичної реалізації ідеї стратегічних відносин між
Україною та Польщею”, – зазначаючи при цьому, – що “хоч договір мав антиросійську
спрямованість та передбачав надання Україні матеріальної допомоги і визнання
суверенітету, так і залишився “персональним союзом” двох державних лідерів і не здобув
широкої підтримки ні серед політиків, ні серед пересічних громадян, його місце в історії
двосторонніх взаємин України та Польщі сумніву не викликає [11, с. 186].
Адольф Юзвенко, польський історик, дослідник політики Польщі щодо східних сусідів,
вважає, що після Першої світової війни ані історичні, ані політичні, ані етнічні міркування не
сприяли польсько-українському порозумінню. 1918 року зіткнулися дві взаємовиключні
точки зору на державну приналежність спірних територій. Коли в листопаді 1918 р.
відродилася польська держава, на Наддніпрянській Україні вже існувала Українська Народна
Республіка, а у Східній Галичині – Західноукраїнська Народна Республіка [19, c. 11].
Поляків тоді цікавила насамперед доля Львова і Східної Галичини. Аналогічну позицію
щодо цих територій займали й українці. Від початку листопада 1918 року сторони воювали
між собою за спірні землі. Війна визначила польсько-українські відносини, виключивши
можливість взаємного порозуміння, хоч у ньому були зацікавлені обидві сторони. У
конфлікті з українцями польські політики з кола Ю. Пілсудського, на думку А. Юзвенка,
були готові на компроміс. Пілсудський не прагнув здобути усю Східну Галичину, хоча й не
мав наміру поступитися Львовом на користь українців. Своє ставлення до питання
майбутнього Галичини він ставив у залежність від того, як остаточно складеться доля усієї
України. Пілсудський вбачав в Україні союзника проти Росії [19, c. 11]. Таку ж позицію
займав і Леон Василевський, перший міністр закордонних справ в кабінеті
Є. Морачевського, а після відходу уряду від влади – радник Ю. Пілсудського зі
східноєвропейських справ. Його вважають творцем фундаменту федеративної
(альтернативної асиміляційній) політичної програми для майбутньої Польської держави. Він
відверто вказував на те, що підтримка української справи відповідає польським інтересам з
огляду на потенційне ослаблення Росії [19, с. 15].
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У протилежність до Юзефа Пілсудського, лідер польського націоналізму Роман
Дмовський домагався всієї Східної Галичини, а землі на Схід від Збруча вважав частиною
Росії. Ризьким мирним договором 1921 р. було остаточно ухвалено рішення відповідно до
програми Дмовського. Згідно трактату, польсько-радянський кордон проходив по Збручі.
Західноукраїнська Народна Республіка була прилучена до Польщі.
Міжвоєнний період виявився важким в українсько-польських стосунках. Українці
Галичини не могли змиритися з втратою своєї ще не зміцнілої державності. Серед українців
Волині, а частково й Холмщини і Підляшшя інтенсивно поширювався процес національного
самоусвідомлення, прискорений короткотривалим перебуванням у складі УНР. Проте, дії
польської державної влади не сприяли українсько-польському примиренню. Правлячі кола
Другої Речі Посполитої не забезпечили хоча б мінімальних умов для задоволення культурнонаціональних потреб українців. Навіть тих українців, які висували скромні постулати
культурної автономії, оголошували ворогами. У тридцятих роках санація висунула
націоналістичну програму примусової асиміляції національних меншин.
У міжвоєнне двадцятиліття розгорнувся український націоналістичний рух, який
вдавався до актів терору у боротьбі з Польською державою. А історія взаємин обох народів
піддавалася обопільній фальсифікації. З польського боку загалом діяла стара схема не
визнання українців, як таких, що мали би право на національне самовизначення. З
радянського боку домінувала класово-ідеологічна схема. Українцям прищеплювалось
поняття того, що поляки – це завойовники, гнобителі, пани, які не давали українському
народові створити власну державу. Український народ завдяки “мудрій” політиці
більшовиків здобув свою незалежність, і йому тепер належить приєднати до своєї держави ті
землі, які ще до неї не увійшли, що і було зроблено вже під час війни [1, с. 221]. Початок
війни для Польщі, як відомо, приніс не просто поразку, але й розчленування держави. Так
звані східні креси, а це території Західної України та Західної Білорусі, відійшли до СРСР.
Розчленування Польщі у вересні 1939 р. з новою силою загострило українське питання.
Радянський Союз його вирішив шляхом скликання у Львові Народних зборів Західної
України за прилучення її до УРСР, як і наступного року земель, що входили до Румунії. З
цим не змирились ні поляки, ні українці. Поляки вважали Західну Україну своєю
споконвічною територією і не мислили про перехід її до якоїсь іншої держави. Українці ж
вважали, що настав слушний момент для створення своєї власної держави. Тому 30 червня
1941р. у Львові провідники ОУН проголосили Акт відтворення Української держави, чому
нібито сприяло керівництво Німеччини. Проте остання аж ніяк не була зацікавлена у
створенні дійсно незалежної суверенної України, яка була потрібна їй лише як засіб
протистояння СРСР та противага визвольним змаганням поляків. Тому переслідування
українських патріотів, так само як і польських, з боку німецьких окупаційних властей мало
масштабний характер [1, с. 222]. “Коли виграємо війну, – обіцяв Ганс Франк у своєму
щоденнику, – зробимо з поляків і українців рублене м’ясо” [4, с. 20].
Війна ще більше погіршила українсько-польські відносини. На українсько-польські
стосунки падали тінню події війни, різанина на Волині, післявоєнні дїї УПА, переселення,
акція “Вісла”. Все це призвело до того, що після Другої світової війни польсько-українське
примирення було таким далеким, як ніколи. Пам’ять про людські кривди, як серед поляків,
так і серед українців, жила ще впродовж цілих десятиліть.
Радянське ж керівництво розгорнуло діяльність спрямовану на політичне
підпорядкування вже не лише України, а й Польщі, як і зрештою усіх держав Центральної
Європи. Ялтинські домовленості 1945 р. встановили радянсько-польський кордон по р. Буг.
В результаті, полякам була відведена така ж роль, яка в минулому відводилась українцям.
Дуже влучно з цього приводу висловився Олександр Лотоцький, директор довоєнного
Українського інституту у Варшаві: “Остаточне вирішення історичних доль наших націй
залежатиме від розуміння суті історичного моменту, внаслідок яких минулих суперечок в
неволю потрапили як Польща, так і Україна” [4, с. 24].

Збірник наукових праць
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Після Другої Світової війни багато вказувало на те, що історія двосторонніх українськопольських відносин обірвалася надовго. Втративши незалежність, Польща розділила долю
України. Будь-які офіційні контакти, які були між нашими державами в цей час, відбувалися
за посередництвом та під контролем Москви. Залежність урядів Польщі та України від
центру в Москві змушувала узгоджувати зовнішню політику і, відповідно, суверенність була
дуже обмежена, а з деяких питань зводилась практично до нуля. За цієї ситуації розробка
концепції взаємин України та Польщі і вироблення програми польської східної політики
відбувалася в колах польської та української еміграції.
У цьому контексті надзвичайно важливою стала ідеологічна доктрина, що
сформувалася в колах польської еміграції упродовж 50–70-х років XX ст. і полягала у
визнанні необхідності добросусідських стосунків демократичної Польщі з незалежною
Україною, як основної запоруки політичної безпеки Польської держави.
Історичну роль у переборенні старих польсько-українських конфліктів і теоретичному
обґрунтуванні східної політики Польщі відіграв Єжи Гедройц – редактор вже сьогодні
легендарного журналу “Культура” у Мезон-Ляффіт під Парижем. Саме він розвинув на
еміграції політичну доктрину щодо східних сусідів Польщі: Білорусі, Литви та України на
базі нових повоєнних кордонів і рівноправності партнерів та домігся того, щоб ідеї
“Культури” стали програмою масового опозиційного руху “Солідарність”, а після здобуття
Польщею політичної незалежності – змістом нової східної політики Варшави.
Діяльність Є. Гедройца і його послідовників мала надзвичайно важливе значення як з
огляду консолідації польської політичної еліти щодо вироблення східної політики Польщі,
так і в справі українсько-польського порозуміння. В сучасній історіографії оцінка діяльності
поляків-емігрантів у процесі українсько-польського поєднання і формуванні основ
співробітництва незалежних України та Польщі є досить високою, з чим важко не
погодитись. Безсумнівно, дискусії на сторінках “Культури” призвели до вироблення
концепції партнерського, рівноправного діалогу Польщі зі східними сусідами, Україною
зокрема.
Українську частину програми поєднання реалізував Богдан Осадчук, видатний
український історик та публіцист, активний учасник українсько-польського діалогу. Саме він
допоміг “Культурі” встановити контакти з провідними українськими діячами. Єжи Гедройц
наполегливо працював в ім’я польсько-українського зближення, тому залучення до співпраці
українця, добре обізнаного як в польських, так і українських справах, на думку Чеслава
Мілоша, “було для “Культури” надзвичайно важливим”. “Він (Б. Осадчук – авт.) мав вплив
як на громадську думку емігрантів, так і країни, і тому Осадчук, прихильник знищення
прірви між нашими країнами, міг діяти ефективно. Завдяки йому та Гедройцу Польща
однією з перших визнала незалежність України”, констатує Ч. Мілош [4, с. 9].
З 1952 р., дуже важливого з точки зору її української програми у “Культурі” з’явилися
один за одним тексти Юзефа Лободовського “Проти примар минулого” [22], Влодзімежа
Бончковського “Українська справа. Pro domo sua” та ін. [23]. В. Бончковський писав: “Наші
стосунки розвиваються двома шляхами. З одного боку – відверта й гучна польськоукраїнська боротьба, з іншого – поглиблена співпраця, що наближає до майбутніх
історичних розв’язань. І якщо цей другий чинник із плином часу занепав – провина лежить
передовсім у розвитку міжнародної ситуації” [19, с. 24]. У статті “Проти примар минулого”
Лободовський констатує , що “рано чи пізніше вони ( українці – авт.) стануть незалежними.
Під будь-яким кутом зору для Польщі буде корисним якнайшвидше примирення обох
народів”[4, c. 25].
У листопаді 1952 р. у “Культурі” було надруковано резонансний лист випускника
Духовної семінарії в Преторії (ПАР) Юзефа З. Маєвського [24]. Лист порушував питання
ставлення поляків до так званих Східних Кресів, зокрема до Львова і Вільнюса. Його було
написано у зв’язку з повідомленням з’їзду польських емігрантських організацій в АтлантікСіті у США. Маєвський звернув увагу на прагнення еміграційних політиків, які з’явилися у
промовах, повернути Польщі Вільнюс і Львів, приєднаних разом із землями до СРСР після
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17 вересня 1939 року. “Історичні докази вказують на те, аргументує він, що міста ці ніколи
не були споконвічними польськими. Якщо фактом є те, що більшість населення Львова та
Вільнюса вважали себе поляками перед 1939 роком, то грубо помиляється той, хто запевняє,
що ці міста колись мають бути повернені Польщі… Нехай литовці, у яких доля гірша, ніж у
нас, тішаться своїм Вільнюсом, а у Львові нехай майорить синьо-жовтий прапор”[4, с. 26].
Концепцію Гедройца розділяв і розвивав Юліуш Мерошевський. Найвідоміша стаття
Мерошевського “Російський “ польський комплекс” і простір “УЛБ” [25] була своєрідним
підсумком його поглядів на справу польської східної політики. У статті автор акцентує увагу
на тому факті, що Росія не є безпосереднім сусідом Польщі, оскільки між ним знаходиться
цілий регіон країн, позначений як УЛБ (Україна, Литва, Білорусь). “Простір УЛБ – за
словами Мерошевського, визначав форму польсько-російських взаємин, прирікаючи Польщу
або на імперіалізм, або на сателітство. Суперництво між Росією і Польщею на цих просторах
завжди мало на меті встановлення переваги, а не добросусідських польсько-російських
відносин… Історія навчила росіян, що незалежна Польща справді завжди претендувала на
Вільнюс і Київ і намагалася встановити свою перевагу на просторі УЛБ…. Із польської точки
зору справа складається аналогічно. Ми шукали переваг на просторі УЛБ чи то військовим
шляхом, чи то висуваючи федеративні плани” [19, c. 326]. Тому головну мету зовнішньої
політики Польщі Мерошевський вбачав у незалежності регіону УЛБ. “Українці, литовці й
білоруси у XX столітті не можуть бути пішаками в польсько-російській історичній грі”,
констатує автор, зазначаючи, що “ідея самовизначення й свободи для братніх народів, що
відділяють нас від Росії, із одночасним щирим зреченням будь-яких імперіалістичних планів
(до яких слід віднести надію на укладання угоди з Москвою понад головами і за рахунок цих
народів) – ця зрозуміла програма могла б повернути польській незалежницькій політиці
високий моральний мотив, якого сьогодні їй так бракує” [19, c. 327].
Юліуш Мерошевський і Єжи Гедройц розуміли східну проблему перш за все як проект
нової польської політики, який не тільки чекатиме на здійснення за сприятливих обставин, але
й сам почне створювати новий клімат і сприятиме відносинам між Польщею і східними
сусідами. Очевидним було й те, що найзагрозливішим для радянської імперії є національні
рухи, а комуністичній ідеології може результативно протистояти лише пробуджена національна
свідомість. Вирішальним ударом по російському імперіалізму та комунізму буде унезалежнення
союзних республік, а особливо утворення самостійної України. Адже доки існуватиме імперія
Москва не відмовиться від визначального впливу на Центрально-Східну Європу.
Для комуністичної пропаганди в Польщі України взагалі не існувало. Усі публікації на
східні теми піддавалися строгій цензурі. Виростали чергові покоління поляків, переконаних,
що на схід від Бугу простягається СРСР, а не Україна, Білорусь і т.д. Концепція
Мерошевського-Гедройца сприяла виробленню у геополітичному баченні поляків уявлення,
що Польща розташована не поміж Німеччиною та Росією, а поруч України, Литви і Білорусі
[11, с. 189].
“Культура” мала великий вплив на незалежну політичну думку, що формувалася в
Польщі. На цьому ґрунті почали створюватись в середині 1970-х років опозиційні
середовища Польщі, які відкрито ставили під знак питання комунізм і необхідність
вироблення нової східної політики. Підпільний видавничий рух у Польщі, насамперед преса,
з’явився приблизно у 1976 р. [19, c. 26]. Він був не лише місцем вільних дебатів поляків на
теми міжнародних відносин, а і єдиним (крім “Культури”, що потрапляла до Польщі)
джерелом інформації про ситуацію на сході.
У 1976 році опубліковано програму Польського незалежницького порозуміння (ПНП) –
спочатку в лондонському “Tygodniku Polskim” та паризькій “Культурі”, а згодом і в
польській підпільній пресі. ПНП була глибоко законспірованою організацією, якою керував
Здзіслав Найдер.
Програма ПНП складалася з 26 пунктів. 6 пунктів – висвітлювали міжнародні
відносини, один з яких – 14-й стосувався східних сусідів Польщі. Згадувалося, що не Росія, а
власне Білорусь, Литва й Україна є сусідами Польщі на Сході і перебувають у дуже складній
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ситуації. Польща, на думку авторів програми, не повинна, з огляду на багатостолітню
традицію існування спільної з цими народами держави, а з огляду на приязне, лише
тимчасово порушуване через надмірний експансіонізм поляків, співжиття з ними,
залишатися байдужою, зокрема до долі України. Через це поляки повинні бути солідарними
зі східними сусідами, підтримувати їхні спроби унезалежнитись від росіян, відмовитись від
будь-яких гасел територіального ревізіонізму [19, с. 26].
Значну роль в нормалізації українсько-польських стосунків і творенні українськопольського діалогу відіграв польський незалежний часопис “Spotkania”, який почав виходити
з 1977 р. На шпальтах “Spotkań” містилися заклики до солідарності з переслідуваними
народами, нагадувалося про необхідність забезпечення прав національних меншин у Польщі,
в тому числі й української меншини. У редагованому у середовищі Люблінського
католицького університету часописі з’являлися й тексти українців.
Власне на сторінках цього видання була опублікована стаття Богдана Сагайдачного, під
назвою “Як бачу майбутнє польсько-українських відносин?” [26]. Автор пише: “Обидва
народи, польський і український, борються за повернення загрожених тоталітарними
утисками людських і національних прав, свободи і незалежності. У близькій перспективі нам
ідеться передовсім про послаблення радянського тиску на Польщу й Україну. Однак у
дальшій перспективі ми прагнемо зберігати свою територію під власною владою і
регулювати наші відносини за допомогою нормальних угод між рівними сторонами в дусі
співпраці і порозуміння… Апелюю до почуття відповідальності й справедливості кожного
поляка…, щоб він намагався в своєму щоденному житті досягнути встановлення польськоукраїнських відносин у ПНР на нових засадах поваги до людської гідності й національної
ідентичності своїх співгромадян-укранців” [19, с. 28].
У 1977 р. на сторінках “Культури” було опубліковано “Декларацію в українській
справі” [27], підписну 14 авторами, серед яких були: Єжи Ґедройц, Юзеф Чапський, Домінік
Моравський, Юзеф Лободовський, Густав Ґерлін-Ґрудзіньський та ін. В Декларації патріоти
Польщі засудили кривди, заподіяні Україні багатовіковим польським імперіалізмом і
задекларували, що “не буде дійсно вільних поляків, чехів чи угорців без вільних українців,
білорусів чи литовців, і в кінцевому підсумку без вільних росіян. Без вільних від імперських
амбіцій росіян, які розвиватимуть власне національне життя та шануватимуть право на
самовизначення інших народів” [19, ст. 329]. У документі висловлювалося переконання, що
національно-визвольний рух завдасть остаточного удару існуванню Радянського Союзу як
останньої колоніальної імперії світу [19, с. 329].
Безсумнівно, ідейне зближення українського і польського інтелектуальних середовищ,
що діяли в еміграції у другій половині XX ст. стало однією з головних причин
безконфліктного розвитку двосторонніх стосунків України й Польщі та їхньої стрімкої
динаміки після 1991 р.
Оцінюючи вплив “Культури” на формування українсько-польських відносин, Богдан
Осадчук писав: “Ідея діалогу і співпраці переломлювала давні конфлікти і здобувала
прихильників в еміграції, а звідти згодом проникла через бар’єри кордонів на Схід. Зерно,
посіяне “Культурою” в часи комуністичного поневолення на польському політичному ґрунті,
дало незабаром плоди у широких верствах опозиції, а після падіння комунізму і радянської
імперії стало основою політики порозуміння і співпраці між незалежною Польщею і
Україною” [28, с. 6].
Ідеї, які висловлювались на сторінках “Культури” знайшли своє продовження і
практичне застосування у діяльності членів Незалежної самоврядної професійної спілки
Польщі “Солідарність”, яка була зареєстрована у жовтні 1980 р. Авторитетними діячами
спілки були Збігнев Буяк, Адам Міхник, Януш Онишкевич та ін. Провідними експертами
виступали Броніслав Геремек, Яцек Куронь, Тадеуш Мазовецький. “Солідарність”, як великий
польський політичний рух, було засновано на ідеї взаємної підтримки й “ розсіювання”
свободи”. Члени спілки розпочали активний діалог з опозиційними силами в Україні.
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Важливе значення у становленні неофіційних контактів між українцями та поляками
мало Послання першого з’їзду “Солідарності” в Гданську від 8 вересня 1981 р. У ньому
делегати з’їзду, констатуючи спільність долі, висловили підтримку всім поневоленим
народам Східної і Центральної Європи, зокрема Радянського Союзу, в їх боротьбі за свободу.
Послання закінчувалось словами впевненості, що незабаром представники цих народів
матимуть змогу зустрітися з метою обміну досвідом організації робітничого руху [29, с. 80].
Діяльність “Солідарності” та інших опозиційних сил Польщі було позитивно оцінено
також українською політичною еміграцією, зокрема Закордонним представництвом
української головної визвольної ради (ЗП УГВР). Так, у заяві 1984 р. “З приводу подій в
Польщі” зазначалося: “Визвольна боротьба польського народу, зокрема “Солідарності” та
інших сучасних формацій демократичного руху і їхнє ставлення до українського народу,
можуть стати великим кроком уперед у розбудові взаємин між українцями і поляками.
Особливо цінна для нас концепція, яка тепер висувається на сторінках польської підпільної
преси про те, що без самостійної України не може бути самостійної Польщі і навпаки” [30,
с. 121].
Окрім “Солідарності”, яка прихильно ставилася до українського національновизвольного руху і висловлювала свою підтримку, в українській опозиційній думці
користувалася популярністю й низка інших польських груп та організацій, а саме:
ліберально-демократична партія “Незалежність”, Політичний рух “Визволення”,” “Польське
самостійницьке порозуміння”, “Свобода і мир”, “Свобода – Справедливість – Незалежність”,
Політична група “Воля” та ін.
На шпальтах видань “Niepodległość” (органу Ліберально-демократичної партії
“Незалежність”), “Кontakt”, “Nowa Koalicija”, “Walka”, “Droga” та ін. порушувались питання
центрально- і східноєвропейської проблематики. Тут виражались погляди опозиційних
польських кіл, які стосувались української справи. Суперечка про концепцію держави і
ставлення до України вже не велась. Тема, що півстоліття перед тим була причиною запеклої
полеміки вже стихла і справа підтримки української незалежності фактично стала програмою
всіх незалежних політичних сил у Польщі. Історичні роздуми в підпільній публіцистиці
найчастіше мали за мету дійти висновків щодо майбутньої польсько-української співпраці.
Однак вони рідко закінчувались конкретними програмними вказівками, найчастіше
обмежувались загальними гаслами і закликами до братерства і співробітництва.
Особливої уваги у встановленні неформальних українсько-польських стосунків
заслуговує діяльність “Польської групи поєднання”. Дана організація була утворена в
Любліні наприкінці 1985 р. Мета її діяльності – зближення польського, українського,
білоруського та литовського народів. Проте головний акцент було зроблено на стосунках з
Україною. Це засвідчувалося й наявністю в групі репрезентантів української меншини у
Польщі. Програма групи задекларувала відмову від територіальних претензій, наголосила на
непорушності існуючих кордонів, повазі прав народів на самовизначення, територіальний
суверенітет та державну незалежність [16, с. 92]. В одному із звернень групи говорилося:
“Брати українці, білоруси і литовці! Ми маємо спільну долю! Комунізм нищить однаково
наші почування народної окремішності, нашу культуру, нашу освіту, нашу віру, наш
патріотизм, нашу природу. Він також безоглядно розкидає та використовує багатства нашої
землі. Однаково деморалізує нашу молодь і винищує нашу інтелігентську верству.
Наш спільний ворог є дуже сильний і лише спільна дія наших народів може довести до
упадку зненавидженого нами усіма московського більшовизму, до виборення незалежності
України, Білорусі, Литви і Польщі, як також інших держав Східної і Середньої Європи. В
минулому нас ділили різні непорозуміння, часто криваві, і це було трагедією для нас усіх, а
воно також додавало сили нашому спільному ворогові. Розпочнімо нову сторінку історії від
поєднання і вибачення! Подаймо собі руки і з’єднаймося в належній боротьбі за право до
існування наших народів у власних і незалежних від нікого державах.
Польська група поєднання” [31, с. 44].
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У 1988–1989 роках в Україні розпочався період реалізації програм з ліквідації
компартійного режиму та здобуття національної свободи й самостійної державності. Тоді ж
виникає можливість безпосередніх контактів учасників руху опору українців і поляків, а
оскільки Польща в цих процесах випереджала Україну, як суспільство мононаціональне, з
давніми державницькими традиціями, з розвинутою структурою опозиційних організацій, то
для українських демократичних сил було корисне наочне спостереження за процесами
демократизації та докорінних політичних перетворень.
З 20 травня по 22 липня 1989 р., в період найбільших демократичних зрушень для поляків у
Польщі перебував один з лідерів опозиції в Україні, голова Львівської філії Української
Гельсінської Групи та член секції зовнішніх зв’язків Львівської організації НРУ Б. Горинь.
Незважаючи на формально приватний характер візиту, він мав зустрічі і ґрунтовні консультації з
керівниками польської опозиції та чільними представниками інтелігенції А. Міхником,
Я. Куронем, 3. Буяком, Е. Османьчиком, професором Б. Геремеком, лідерами товариства
“Помост”, керівником клубу католицької інтелігенції у Варшаві професором
А. Стельмаховським, редактором студентського часопису “Зустрічі” М. Чехом, доктором
М. Сивіцьким, молодим талановитим науковцем з Любліна Б. Бердиховською, професором
Українського вільного університету у Мюнхені Б. Осадчуком. Згодом досвід приходу польської
опозиції до влади на місці вивчали Є. Пронюк, В. Чорновіл, М. Горинь та ін. [8, с. 30].
Розпочатий діалог між виразниками демократичних ідей України та Польщі був вкрай
важливим для подальшого формування українсько-польських відносин нового типу. Такі
зустрічі свідчили про бажання обох сторін до співпраці та прагнення в подальшому
встановити повноцінні відносини на міждержавному рівні. Завдяки продуктивному діалогу
української та польської опозиційної еліти були створені необхідні передумови для
налагодження двосторонніх міждержавних відносин. Контакти українських та польських
опозиційних діячів, виразників демократії та політичної незалежності в обох країнах, перші
неофіційні зустрічі, спільні дискусії свідчили про бажання подолати наслідки минулої
неприязні, про прагнення будувати принципово нові відносини демократичних правових
держав з подальшою інтеграцією в європейські політичні та економічні структури. У цей
період українців і поляків єднало бажання стати вільними та незалежними, тому нова
розстановка сил об’єднала народи, які протягом століть пов’язували переважно негаразди та
незгоди. Встановлення добросусідських відносин в новій геополітичній ситуації
представлялось логічним у світлі попередньої діяльності опозиційних еліт.
12 вересня 1989 р в Польщі створюється уряд національної довіри на чолі з
Т. Мазовецьким – редактором часопису “Солідарність”, міністром закордонних справ якого
став К. Скубішевський. Діяльність цього першого некомуністичного уряду Польщі почалася
з ліквідації всього, що нагадувало про тоталітарний режим. Основним завданням уряду стало
вироблення нової концепції зовнішньої політики, враховуючи ті зміни, які відбуваються в
Європі та СРСР. У цьому контексті великого значення набуло формування відносин з СРСР
та радянськими республіками. Прем’єр Т. Мазовецький у заяві, яку він виголосив 12 вересня
1989 р. в Сеймі, представив основні положення зовнішньої політики уряду, а також окреслив
принципи, на яких будуватимуться відносини Польщі з СРСР. У своєму виступі звернув
увагу, що Польща буде прагнути “укладати союзні стосунки з Радянським Союзом на
принципах рівноправності та поваги суверенності” [14, с. 34–35].
Основні принципи східної політики Польщі були викладені міністром закордонних
справ К. Скубішевським 26 квітня 1990 р. Він заявив, як зазначають польські дослідники
С. Геленарський та Я. Станкевич, що “пріоритетом закордонної політики держави буде
політика європейської інтеграції. Основою ж концепції східної політики стане формування
відносин Польщі з СРСР, спираючись на повне дотримання незалежності, взаємну повагу
інтересів, доброго сусідства та взаємної користі” [14, с. 35–36].
16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла “Декларацію про державний
суверенітет”, 7 вересня 1990 р. польський уряд прийняв постанову, яка стосувалася східної
політики Польщі [32]. Було чітко окреслено напрямки польської політики на східному
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напрямку. Визнавалася непорушність кордонів Польської Республіки, а існуючий кордон на
Сході було визнано як остаточний. Виражалося також прагнення “закрити рахунки
минулого” з Росією, Україною, Литвою та Білоруссю. Визнано, що майбутні добросусідські
стосунки повинні опиратися на взаємні реальні інтереси в сфері політики, економіки та
безпеки. Пропонувалося також визначити термін виводу радянських військ з території
Польщі. Значна увага приділялась можливості розвитку взаємних і безпосередніх контактів з
сусідами Польщі: Росією, Україною, Литвою та Білоруссю [32, с. 55–56].
Польський уряд надіслав цим республікам проекти політичних декларацій про
добросусідство, які планувалося підписати найближчим часом. З огляду на докорінну зміну
геополітичної ситуації в Європі та світі, головною метою Міністерства закордонних справ
Польщі в цей період було встановлення відносин з СРСР на новій основі. Польська
політична еліта відносно східних сусідів основним завданням вбачала побудову таких
стосунків з СРСР, за яких Польща в жодному разі не залишилась би в сфері впливу Москви.
У другій половині 1990 р. Міністерство закордонних справ Польщі оголошує програму
активної східної політики в стосунках з СРСР та радянськими республіками. Вона отримала
назву “двоколійної” політики чи “політики двох шляхів” і була розроблена міністром
закордонних справ Польщі К. Скубішевським. Ця політика полягала в збереженні
“перебудованих” стосунків з СРСР при рівнозначному формуванні і розвитку відносин з
радянськими республіками [33, с. 71]. Така концепція означала готовність до визнання прав
республік на самостійність і допомогу їм в такій мірі, щоб не зашкодити інтересам Польщі в
стосунках з центром в Москві.
Першим елементом реалізації політики “двоколійності” і сигналом про готовність
польського уряду до діалогу на урядовому рівні був візит міністра закордонних справ Польщі
К. Скубішевського в Київ, Мінськ та Москву 12–15 жовтня 1990 р. У ході візиту у Києві 13 жовтня
1990 р. міністри закордонних справ Польщі К. Скубішевський та України А. Зленко підписали
Декларацію про основні принципи та напрямки розвитку українсько-польських відносин [34].
Така ж угода про дружбу і співпрацю була підписана із РРФСР.
Підписаний документ містив елементи державного договору. Насамперед сторони
декларували в ньому своє прагнення до утвердження між ними, як суверенними державами,
добросусідських відносин, підтримання і розвитку взаємного співробітництва, що
відповідають їх національним інтересам. Обидві сторони виходять з того, що всебічний
розвиток мирних добросусідських відносин є конкретним внеском у зміцнення регіонального
співробітництва та будівництва Європейського дому (стаття 1) [34, арк. 1]. У статті 3
стверджувалося, що сторони не мають територіальних претензій одна до одної і що
польсько-український кордон, закріплений у “Договорі між СРСР і Польською Республікою
про радянсько-польський кордон від 16 серпня 1945 р.” і скорегований у “Договорі між
СРСР і Польською республікою про обмін ділянками державних територій від 15 лютого
1951 р.”, є непорушним, визнавши це важливим елементом спокою і стабільності в Європі.
Крім того, вони домовились про проведення переговорів щодо обміну консультаційними,
дипломатичними та торговими представництвами (стаття 4) [34, арк. 2]. В інших статтях
передбачалося налагодження політичної, економічної, культурної та науково-технічної
співпраці (статті 5–6) [34, арк. 3].
1 грудня 1991 р. уряд України виніс питання про підтвердження Акта про незалежність
на всенародне обговорення. Понад 90% тих, хто взяв участь в референдумі, підтвердили Акт.
2 грудня Польща була першою державою, яка визнала незалежність України. 4 січня 1992 р.
встановлювались повноцінні дипломатичні стосунки, а 18 травня 1992 р. у Варшаві, під час
першого офіційного візиту Президента України Л. Кравчука до Польщі було укладено
Договір про добросусідство, дружні взаємини та співробітництво.
Отже, формування українсько-польського стратегічного партнерства має історичне
підґрунтя і тривалу еволюцію двосторонніх відносин. На налагодження і розвиток стосунків,
вироблення концептуальних засад співробітництва впливала низка чинників, як позитивних
так і негативних. До негативних можна віднести:
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–

історичні стереотипи сформовані століттями і спричинені давніми польськоукраїнськими конфліктами;
– традиційний польський імперіалізм і небажання враховувати національні
прагнення українців щодо здобуття власної державності на певних історичних
етапах;
– існування серед польської політичної еліти у міжвоєнний період федеративної
(Ю. Пілсудський) та інкорпоративної (асиміляційної) (Р. Дмовський) політичних
концепцій щодо східних сусідів і перемога останньої;
– відсутність виваженої політичної концепції взаємин України і Польщі на
передодні і під час Другої Світової війни;
– тоталітарний режим, встановлений СРСР на території Центрально-Східної
Європи після Другої світової війни.
До сприятливих чинників, які визначили формування і розвиток концептуальних основ
співробітництва між Україною і Польщею на основі демократичних цінностей і
взаємовигідного партнерства можна віднести:
– спільні ідеологічні корені формування політики державної незалежності,
ґрунтованої на засадах добросусідських стосунків і нівілюванні тих історичних
конфліктів, що спричинили до загострення, українсько-польських стосунків
протягом першої половини XX ст. [35, с. 69];
– політичну концепцію Гедройца-Мерошевського, яка передбачала підтримку
устремлінь до незалежності східних сусідів, відмову від територіальних
претензій і пропозицію партнерства на рівноправних основах;
– діяльність українських і польських політиків-емігрантів та опозиційних
комуністичному режиму сил у справі налагодження українсько-польського
діалогу;
– спільні стратегічні цілі України та Польщі, пов’язані з необхідністю подолання
спадщини тоталітаризму та повернення у русло європейського цивілізаційного
простору;
– успішність політики ”двоколійності” та швидке визнання Польщею незалежності
України;
– активний пошук Україною зацікавлених в її незалежності зовнішніх партнерів
[35, с. 69].
Таким чином, незважаючи на чимало непростих, навіть трагічних сторінок в історії
українсько-польських відносин, конфліктів і непорозумінь, Україні і Польщі вдалось
позбутись давніх упереджень і вибудувати стосунки на новій основі. Польська політична
думка, подолавши непростий еволюційний шлях, вийшла на рівень позитивного ставлення і
підтримки незалежної України в кордонах, зафіксованих повоєнним устроєм та визнання їх
непорушності. У результаті обом країнам вдалось налагодити і розвинути повноцінні
партнерські відносини на засадах демократичних правових держав з подальшою інтеграцією
в європейські політичні та економічні структури.
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ЦЕННОСТЯМ
В статье осуществлен историко-политический анализ процесса налаживания украинско-польских отношений, показано эволюцию и теоретическое обоснование
концептуальных основ сотрудничества Украины и Польши, формирование
сотрудничества на демократических принципах – отказа от территориальных претензий, равноправия партнеров и взаимоуважения национальных
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TO COMMON EUROPEAN VALUES
The article presents the historical and political analysis process of debugging UkrainianPolish relations, shown the evolution and theoretical grounding of the conceptual
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based on democratic principles – rejection of territorial claims, equality of rights
partners and mutual respect for national interests.
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Тетяна Лахманюк
УКРАЇНА Й ІСЛАМСЬКА ДЕРЖАВА АФГАНІСТАН:
ШЛЯХИ СПІВРОБІТНИЦТВА
У статті проаналізовано політичне співробітництво між Україною і Афганістаном, висвітлено економічні зв’язки країн, розкрито
українську інвестиційну політику в Афганістані та шляхи виходу на його ринки.
Ключові слова: Україна, Афганістан, співробітництво, зовнішня політика, відносини.

І

з здобуттям Україною незалежності розпочався активний процес формування нової
моделі міждержавних відносин. В умовах розбудови і утвердження як України, так
й Ісламської Держави Афганістан виникає необхідність об’єктивно дослідити
складний процес налагодження та розвитку українсько-афганських двосторонніх відносин.
Актуальність започаткованого дослідження зумовлена тим, що наукових праць
дослідницького спрямування з даної проблематики в українській історіографії немає. Це
пояснюється незначною віддаленістю у часі, незавершеністю процесу, варіативністю
двосторонніх стосунків, що вимагає подальшого ґрунтовного, цілісного й об’єктивного
вивчення.
Метою дослідження є аналіз основних подій історії налагодження і розвитку
українсько-афганських міждержавних взаємин. Завдання: висвітлити історико-політичні
передумови та чинники формування українсько-афганської співпраці в нових геополітичних
умовах; виявити основні тенденції процесу становлення і розвитку політичних зв’язків,
механізми виникнення та розвитку повноцінних двосторонніх відносин; показати місце
українсько-афганських стосунків у структурі міжнародних відносин.
Об’єктом дослідження є історія міжнародних відносин і зовнішньої політики України й
Ісламської Держави Афганістан на сучасному етапі.
Предмет дослідження становлять головні напрями та пріоритети двосторонніх відносин
між Україною й Ісламською Державою Афганістан, визначення основних закономірностей і
тенденцій зародження та розвитку міждержавних взаємин, їх місце в структурі міжнародних
відносин новітньої доби.
Керівництво Ісламської Держави Афганістан визнало незалежність України 24 грудня
1991 р. Держави встановили дипломатичні відносини 17 квітня 1995 р.
У липні 2002 р. указом президента України надзвичайним і повноважним послом
України в Перехідній Ісламській Державі Афганістан за сумісництвом був призначений
надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Узбекистан А. І. Касьяненко.
24 жовтня 2002 р. відбулося вручення вірчих грамот послом України А. І. Касьяненком
президенту Афганістану Х. Карзаю. У цей же період в Україні відкрилося посольство
Ісламської Держави Афганістан.
6 травня 2006 р. указом президента України В. А. Ющенка посла України в
Туркменістані В. А. Майка було призначено надзвичайним і повноважним послом України в
Туркменістані та Ісламській Державі Афганістан. Це стало свідченням налаштованості
керівництва України на активізацію політичних і економічних взаємин з Афганістаном [4].
У складі колишнього Радянського Союзу Україна брала активну участь у
співробітництві з Афганістаном в різних галузях. Були розвідані родовища природного газу
із загальними запасами у декілька сотень млрд куб. м. Був уведений в дію газопромисел
Джаркурдук із комплексом по очищенню газу від сірки потужністю 2 млрд куб. м на рік.
Було облаштоване родовище та створений промисел Шиберган із видобутком до 3 млрд куб.
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м газу на рік, збудовано газопровід довжиною близько 100 км до кордону з Туркменістаном.
Природний газ становив 70% від загального обсягу експорту Афганістану [1, с. 27].
Українські фахівці обслуговували завод азотних добрив у м. Мазарі-Шаріф, сировиною
для якого є природний газ. Продукція заводу, в основному, зорієнтована на експорт.
Були збудовані Джелалабадський та Джилгський (провінція Газні) ірригаційні
комплекси для зрошування 24 тис. га і 17 тис. га відповідно, гідроелектростанція Наглу (100
тис. кВт) та теплоелектростанція Мазарі-Шаріф (36 тис.кВт) [1, с. 28].
3 липня 2003 р. відбувся візит до Кабулу урядової делегації України на чолі з віцепрем’єр-міністром В. А. Гайдуком, у рамках якого було проведено його зустріч із главою
уряду Афганістану Х. Карзаєм. У ході бесіди було обговорено комплекс питань щодо
поглиблення українсько-афганських відносин, напрямки можливої участі України у
відновлювальних роботах. В. А. Гайдук мав також бесіди з міністром фінансів Афганістану
А. Гані, віце-президентом А. Арсало [4].
27 серпня 2003 р. відбувся офіційний візит в Україну міністра закордонних справ
Афганістану А. Абдулло. У ході візиту А. Абдулло прийняв президент України Л. Д. Кучма.
Відбулася зустріч із віце-прем’єр-міністром України В. А. Гайдуком та переговори з
міністром закордонних справ України А. М. Зленком. Під час зустрічей було обговорено
сучасний стан і перспективи українсько-афганських відносин у політичній, торговельноекономічній, гуманітарній та інших сферах. Підписано протокол про співробітництво між
міністерством закордонних справ України і міністерством закордонних справ Перехідної
Ісламської Держави Афганістан. Передано запрошення міністру закордонних справ України
відвідати Афганістан у зручний для нього час [3, с. 194].
4 квітня 2004 р. відбувся офіційний візит в Афганістан міністра закордонних справ
України К. І. Грищенка. У ході візиту глава МЗС України зустрівся з президентом
Афганістану Х. Карзаєм, віце-президентом А. Арсало та провів переговори з міністром
закордонних справ А. Абдулло. Загальна спрямованість візиту полягала в організації цілісної
системи співробітництва між двома державами, перш за все, у політичній і торговельноекономічній сферах, визначенні перспективних форм співпраці на міжнародній арені, з
питань міжнародної та регіональної безпеки [3, с. 195].
10 січня 2006 р. в Астані відбулася зустріч президента України В. Ющенка з
президентом Ісламської Держави Афганістан Х. Карзаєм, під час якої сторони обговорили
питання двостороннього економічного співробітництва, зокрема щодо спільної розробки
нафтогазових родовищ в Афганістані й використання трубопроводів, що проходять
афганською територією. Президент України відзначив перспективність співпраці в
аерокосмічній та електроенергетичній галузях, виробництві мінеральних добрив [6, с. 40].
У травні 2006 р. в Афганістані перебувала українська делегація, очолювана першим
заступником міністра палива та енергетики України Ю. В. Проданом. Відбулися переговори
з керівництвом паливно-енергетичного комплексу Афганістану щодо перспектив
двосторонньої українсько-афганської взаємодії, зокрема, з розробки нафтогазових родовищ
Афганістану.
18 липня 2006 р. відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України
Ю. В. Костенка з послом Ісламської Держави Афганістан в Україні М. Делаваром. Сторони
обговорили питання організації візиту в Україну президента Ісламської Держави Афганістан
Х. Карзая на запрошення президента України В. А. Ющенка. Афганський дипломат висунув
пропозицію щодо налагодження прямого повітряного сполучення за маршрутом Кабул–Київ
літаками афганської авіакомпанії “КАМЕЙР”. Крім того, співрозмовники обговорили
перспективи навчання афганських студентів у ВУЗах України, зокрема, в Дипломатичній
академії України при МЗС України.
20 вересня 2006 р. міністр закордонних справ України Б. І. Тарасюк під час перебування
у Нью-Йорку з метою участі в роботі 61-ї сесії ГА ООН зустрівся з міністром закордонних
справ Ісламської Держави Афганістан Р. Д. Спанта.
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У ході зустрічі Б. Тарасюк наголосив, що Україна продовжуватиме підтримувати
зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на підтримку демократичних процесів,
відновлення миру і стабільності в Афганістані та готова зробити свій внесок у відбудову
економіки цієї країни.
Співрозмовники погодилися, що майбутній візит в Україну президента Афганістану
Хаміда Карзая має стати одним із ключових заходів, спрямованих на зміцнення політичного
діалогу між нашими державами й активізацію взаємовигідного співробітництва у
торговельно-економічній, гуманітарній та інших галузях. У цьому зв’язку сторони
відзначили важливість проведення третього українсько-афганського бізнес-форуму, який
було заплановано організувати під час візиту Х. Карзая в Україну і який буде присвячено
темі співробітництва двох країн у нафтогазовій та електроенергетичній галузях.
У контексті двосторонніх відносин слід зазначити, що на сучасному етапі першочергова
увага в діяльності України зосереджена на активізації політичного співробітництва як на
двосторонньому рівні, так і у рамках міжнародних організацій, в першу чергу, ООН, участі
нашої держави у стабілізаційних процесах в Афганістані, встановленні торговельноекономічних зв’язків, участі українських підприємств у програмах економічної відбудови
Афганістану, створенні договірно-правової бази відносин в усіх сферах. При цьому, слід
зазначити, що в українсько-афганських відносинах фактично відсутні суперечності, що
можуть негативно впливати на їхній розвиток.
На початку 2005 р. Україна заявила про свою готовність сприяти НАТО у проведенні
операцій в Афганістані. У червні 2006 р. міністр оборони України А. Гриценко висловився за
відправку до Афганістану українських військовослужбовців для виконання гуманітарних,
але не бойових завдань. За його словами, – це мають бути військові медики, інженери,
спеціалісти з управління повітряним рухом, викладачі, інструктори та фахівці з
обслуговування техніки радянського виробництва. Прем’єр-міністр України В. Ф. Янукович
під час свого перебування в Брюсселі у вересні 2006 р. запевнив керівництво НАТО в
готовності України брати участь у військових операціях спільно з НАТО, зокрема, в
Афганістані.
15 жовтня 2006 р. надзвичайний і повноважний посол України у Туркменістані вручив
вірчі грамоти президенту Ісламської Держави Афганістан Хаміду Карзаю та офіційно
приступив до виконання обов’язків надзвичайного і повноважного посла України в цій
державі. Під час бесіди лідер Афганської держави позитивно оцінив динаміку двосторонніх
українсько-афганських взаємин, підкреслив налаштованість уряду Ісламської Держави
Афганістан до започаткування широкомасштабної співпраці з Україною, насамперед у
торговельно-економічній, військово-технічній, будівельній, паливній та гідроенергетичній
сферах і закликав українські компанії до налагодження взаємовигідного співробітництва.
Було обговорено питання внутрішньополітичної та соціально-економічної ситуації в
Афганістані, зовнішньополітичних пріоритетів Ісламської Держави Афганістан. Українською
стороною було наголошено на підтримці дій керівництва Ісламської Держави Афганістан і
високо оцінено зусилля світової спільноти, роль ООН, НАТО, ЄС в процесах стабілізації та
післявоєнної відбудови Афганістану. Підкреслено, що Україна братиме найактивнішу участь
у зазначених процесах. Загалом було проведено велику кількість зустрічей і переговорів на
високому рівні, що стало підтвердженням реальної налаштованості афганської сторони на
розвиток взаємовигідної співпраці з Україною.
Під час прийому в міністра закордонних справ Афганістану Р. Д. Спанти посол України
вручив копії вірчих грамот. У ході бесіди обговорювалась сучасна політична й економічна
ситуація в Ісламській Державі Афганістан, питання двосторонніх українсько-афганських
стосунків, взаємодії наших держав на міжнародній арені. Афганську сторону було запевнено
у наданні Україною всесторонньої підтримки діям уряду Афганістану, спрямованим на
стабілізацію внутрішньополітичної та внутрішньо-економічної ситуації в Ісламській Державі
Афганістан, підвищення рівня життя населення, подоланні тероризму й інших негативних
проявів екстремістських сил, досягнення економічного зростання країни.
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Принциповою складовою зовнішньої політики Афганістану є прагнення розвивати
двостороннє та багатостороннє співробітництво у питаннях протидії міжнародному
тероризму, нарковиробництву й іншим загрозам міжнародній безпеці. Враховуючи, що
зазначені завдання становлять один із пріоритетів діяльності України на міжнародній арені, в
цій сфері існують значні можливості для започаткування та поглиблення взаємодії.
У цілому, загальна близькість позицій двох держав із ключових питань міжнародної і
регіональної безпеки створює сприятливі умови для розвитку українсько-афганської
двосторонньої співпраці. У цьому контексті важливе значення належить налагодженню
співробітництва в рамках ООН та її спеціалізованих установ, проведення консультацій,
зокрема, з питань протидії тероризму і причинам, що його породжують, боротьби з бідністю,
вирішення соціально-економічних проблем глобального характеру, незаконної торгівлі
наркотиками, розв’язання та попередження конфліктів тощо.
Підписання 26 січня 2007 р. указу президента України №47/2007 “Про направлення
миротворчого персоналу України для участі в операції міжнародних сил сприяння безпеці в
Ісламській Державі Афганістан”, створює сприятливі передумови для успішного й
ефективного розвитку двосторонніх відносин.
25 січня 2008 р. у рамках світового економічного форуму в Давосі президент України
В. А. Ющенко провів зустріч із президентом Афганістану Х. Карзаєм. Сторони обговорили
питання торгово-економічного співробітництва двох країн. Президент України підтвердив
Х. Карзаю запрошення відвідати Україну з візитом протягом 2008 року.
23 травня 2008 р. у МЗС України відбулися переговори делегацій на чолі з міністром
закордонних справ України В. С. Огризком і міністром закордонних справ Ісламської
Держави Афганістан Р. Д. Спантою у рамках його офіційного візиту в Україну. В ході
переговорів було розглянуто сучасний стан відносин між Україною та Афганістаном і
перспективи розвитку двостороннього співробітництва. Сторони висловилися за подальшу
активізацію політичного діалогу та наголосили на важливості здійснення офіційного візиту
до України президента Афганістану Х. Карзая. Особлива увага була приділена питанням
розширення співпраці в гуманітарній сфері та освіті. За результатами переговорів
В. С. Огризко і Р. Д. Спанта підписали меморандум про взаєморозуміння щодо
співробітництва між Дипломатичною академією при МЗС України та Інститутом дипломатії
МЗС Афганістану.
21 вересня 2008 р., напередодні початку політичних дискусій у рамках 63-ї сесії ГА
ООН, відбулася телефонна розмова між міністрами закордонних справ України й
Афганістану, в ході якої порушувалися питання взаємної підтримки [4].
У сфері торгово-економічного співробітництва між Україною і Афганістаном
відбувається розширення ділових зв’язків, перш за все на рівні приватного бізнесу. Низка
українських компаній представлена на ринку Афганістану, а одна із них налагодила роботу
електростанції в Гераті, що дозволило забезпечити електроенергією весь регіон. Цей проект
здійснено спільно з Туркменістаном. Українська сторона забезпечила інженерну сторону
проекту й управління процесом, туркменська – паливом.
Українські компанії працюють у Кабулі – реконструюють пошкоджене житло,
відновлюють опалювальні системи, водопостачання, приміщення. Досить активно на
афганському ринку працюють українські шляхобудівні компанії.
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Афганістаном має великий
потенціал у машинобудівному секторі. Афганістан придбав в Україні літак, поклавши тим
самим початок взаємовідносин у сфері авіаперевезень.
У цілому, реабілітація економічної інфраструктури Афганістану здійснюється за
фінансової допомоги світового співтовариства і провідних країн світу, тому реалізація
зазначених проектів українськими підприємцями можлива за умови участі у тендерах, які
періодично проводить Світовий банк й інші міжнародні фінансові інститути.
З метою активізації торговельно-економічних взаємин між підприємцями України та
Афганістану в Кабулі відбулося два бізнес-форуми (липень 2003 р. і квітень 2004 р.). Під час
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їх проведення українські підприємці, які представляли різні галузі вітчизняного бізнесу,
ознайомилися з афганським законодавством щодо іноземної інвестиційної діяльності,
системою взаєморозрахунків, податкової і митної політики, умовами участі у тендерах.
Зауважимо, що участь України у реалізації окремих проектів із відновлення економічної
інфраструктури Афганістану сприятиме подальшому розвиткові двостороннього політичного
та гуманітарного співробітництва і взаємодії у рамках міжнародних організацій та структур.
Відтак, відбувся робочий візит української делегації на чолі з першим заступником міністра
палива та енергетики України Юрієм Проданом до Ісламської Держави Афганістан,
повідомляє прес-служба мінпаливенерго.
Українська делегація провела зустрічі з міністром енергетики та водопостачання
Ісламської Держави Афганістан Ізмаїлом Ханом, міністром гірничої промисловості та
природних ресурсів Ісламської Держави Афганістан Мухаммедом Ібрагімом Аделе і
керівництвом афганської торгової палати при міністерстві торгівлі Афганістану.
У ході зустрічей сторони обговорили пріоритетні напрямки співробітництва в
нафтогазовій та електроенергетичній галузях. Афганська сторона погодилась надати
найближчим часом інформацію про умови участі українських компаній у розробці нафтових
і газових родовищ на своїй території. Обговорювалися питання участі України в будівництві
газопроводу Туркменістан–Афганістан–Пакистан.
Українська сторона, орієнтуючись на прийняту енергетичну стратегію до 2030 р.,
поінформувала про перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
Сторони обмінялися думками щодо перспектив участі України у будівництві, реабілітації та
реконструкції гідроелектростанцій, ліній електропередач і підстанцій в Афганістані. “Після
вивчення наданої інформації по проектам в електроенергетиці, українська сторона виробить
свої пропозиції щодо участі у них українських компаній”, – зауважив Юрій Продан. За
підсумками зустрічі досягнуто домовленості про продовження діалогу Україна–Афганістан в
енергетичній галузі у рамках бізнес-форуму [7].
Україна має серйозні наміри щодо інвестування Афганістану. “Ми повинні підтримати
цих людей, оскільки йдеться як про відчутну економічну віддачу, так і про створення
позитивного іміджу України в Афганістані”, – саме так охарактеризував міністр закордонних
справ України Костянтин Грищенко перспективу розвитку міждержавних відносин під час
зустрічі в Кабулі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. При цьому Хамід Карзай
зауважив, що Афганістан прагне активізувати торговельно-економічне співробітництво з
Україною та розширити співпрацю між підприємцями обох країн. У свою чергу, Костянтин
Грищенко наголосив, що Україна сподівається на стабілізацію ситуації в Афганістані й хоче
взяти участь у відновленні цієї держави. Український міністр іноземних справ зустрівся
також із віце-президентом Афганістану Хідаятом Аміном Арсалом, який зазначив, що
Афганістан має намір поглиблювати відносини з Україною. Крім того, віце-президент
запросив нашу державу взяти участь у реалізації економічних проектів на території
Афганістану, які впроваджують за підтримки міжнародних фінансових організацій.
Уряд Афганістану зацікавлений також залучити українських спеціалістів для
розмінування території. За словами Костянтина Грищенка, це можна пояснити тим, що
Україна має значний позитивний досвід у діяльності гуманітарного характеру. Як зазначив
український міністр закордонних справ, наразі Афганістану й Україні необхідно розробити
модель такої участі. До речі, українські підприємства, які працюють або планують
працювати на афганському ринку, виявляють значний інтерес до дипломатичної присутності
України в Афганістані.
2 квітня 2009 р. між Кабінетом міністрів України і НАТО була підписана угода про
надання дозволу на транзитне перевезення вантажів територією України на підтримку
операції МССБ в Ісламській Державі Афганістан.
Листи були підписані главою місії України при НАТО від імені Кабінету міністрів
України і Генеральним секретарем від імені Альянсу. Ця угода стала важливим кроком у
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сприянні сухопутним транзитним перевезенням до Ісламської Держави Афганістан так
званим “північним маршрутом”.
Таким чином, як і будь-яка система, яка розвивається, українсько-афганські відносини
мають певні етапи й цикли розвитку. Для них характерні періоди активізації та гальмування,
пошуків компромісів і певного охолодження. Це пов’язано як із внутрішнім розвитком
українського й афганського суспільств, так із зовнішніми факторами: світовою
кон’юнктурою, позицією провідних західних держав стосовно тих чи інших подій у світі і їх
впливом на зовнішню політику України й Ісламської Держави Афганістан. Тому українськоафганські відносини необхідно розглядати в контексті євроінтеграційних і глобальних
світових процесів, враховуючи міжнародну ситуацію, наявні інтереси провідних держав й
міжнародних структур.
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ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье проанализировано политическое сотрудничество между Украиной и Афганистаном, отражены экономические связи стран, раскрыта украинская инвестиционная политика в Афганистане и пути выхода на его рынки.
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In the article a political collaboration is analysed between Ukraine and Afghanistan, the
economic copulas of countries are reflected, the Ukrainian investment policy in
Afghanistan and ways of output is exposed at his market.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
УДК 930.85+316.342

Володимир Кравець
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ҐЕНДЕРНОЇ
СТРАТИФІКАЦІЇ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Розглядається проблема ґендерної взаємодії у первісному суспільстві.
Простежується боротьба матріархального і патріархального
початків. Аналізується питання історичного співвідношення
материнського і батьківського родів. Висвітлені соціальноекономічні детермінанти ґендерної стратифікації та асиметрії
первіснообщинного суспільства.
Ключові слова: матріархат, патріархат, соціальне партнерство, матрілокальність, материнський рід, патріархальна культура.

У

се суспільне і приватне життя людей і народів насичене ґендерними
тенденціями та інтересами. Однак кожна епоха обгортає ці переживання в інші
форми і постійно переглядає та скеровує в свої установки. На ґендерні
взаємини, сексуальну поведінку чинять вплив традиції національної культури, субкультурні
фактори, релігія.
У всі історичні епохи кожен з існуючих класів мав свої власні ґендерні інтереси. З цієї
різноманітності інтересів завжди випливала різноманітність статевих стосунків, моральних
поглядів і постулатів. Це означає: статева мораль ніколи не бувала однорідною, а
розпадалась на окремі класові моралі, які не тільки відрізнялися, але й часто були обопільно
ворожими. Статеві стосунки і відповідні їм моральні установки того чи іншого класу завжди
служили одним з найважливіших засобів класового відокремлення.
У фахівців немає єдиної думки, чи якихось точних даних, про характер ґендерної
взаємодії в далекому минулому. Одні з них вважають, що часи палеоліту і неоліту – 40–5 тис.
років тому – були ґендерно нейтральними, тобто взаємини між чоловіками і жінками не мали
на той час суспільної значущості. Інші кажуть, що на зорі історії панував матріархат. До речі,
у радянській історичній науці (археології, етнографії та антропології) існування матріархату
довгий час не ставилось під сумнів, до сьогодні в більшості підручників і навіть академічних
посібників можна зустріти дещо іронічний опис “влади жінок” і як відбулось повалення цієї
влади. Радянська енциклопедія давала таке визначення матріархату (лат. mater і грецьк. –
arche – основа, влада – буквально “влада матері”) – форма суспільного устрою, що
характеризувалась домінуальною роллю жінки, матрілінійністю успадкування майна,
матрілокальністю шлюбних поселень (матрілінійність – це врахування походження й
успадкування по материнській лінії; матрілокальність – звичай проживання подружжя в
общині дружини). Разом з тим, чимало зарубіжних учених (наприклад, А. Айслер) вважають,
що матріархат передбачав партнерські відносини між чоловіками і жінками, миролюбність і
рівноправність, а не домінування однієї зі статей. Більша фізична сила чоловіків не була тут
підґрунтям для соціального пригнічення, войовничості чи приватної власності в їх
сильніших руках. Не створювала вона і підстав для домінування чоловіків над жінками.
Навпаки, ідеологія домінування була гіноцентричною, з жінкою в центрі, з божеством,
наділеним жіночою подобою. Це партнерство начебто було зруйноване з появою і розвитком
“технологій війни”, що утвердили перевагу грубої сили. На нашу думку, запропонована Р.
Айслер концепція – це своєрідна альтернатива розумінню “жіночої культури”, яка не
протистоїть чоловічій, а є іншою, є своєрідним її доповненням.
Про “соціальне партнерство” між чоловіками і жінками в доісторичні часи
розповідають легенди, переказані деякими античними авторами. “Золотий вік” ґендерної
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гармонії описаний, наприклад, у відомій праці Гесіода “Труди і дні”. Той самий мотив
домінує і в переказаній Платоном легенді про загибель Атлантиди. Платону належить
переказ й іншої легенди – про “таємницю статі”, про первинну андрогінність – цілісність
стародавньої людини, в якій начебто рівною мірою уживалися обидва початки – і “чоловіче”,
і “жіноче”. І про гріхопадіння цієї людини, що потягнуло за собою розпад на дві половини.
Проте в давніх міфах не сказано жодного слова ні про “природне” призначення чоловічої і
жіночої статі, ні про ієрархічну підпорядкованість однієї статі іншій; вони говорять лише про
їх взаємозв’язок – взаємозалежність. Але це – доісторичні міфи. Міфологія історичного часу
фіксує строгу підпорядкованість у стосунках між статями: чоловік – повноцінна людина,
суб’єкт історії; жінка – дружина свого чоловіка, об’єкт його влади – влади патріархального
роду. Жінка – істота не лише підпорядкована, але ще й підозріла: раз на місяць вона нечиста,
а будь-які контакти з нею небезпечні. В її присутності гине врожай, опадає листя, в’януть
квіти, кисне молоко, на оцет перетворюється вино. Вона – втілення хаосу, ночі, космосу.
Боротьба матріархального і патріархального початків простежується в древній
міфології, зокрема у війні Зевса зі своєю матір’ю Реєю і батьком Сатурном, сварках великої
богині Гери зі своїм чоловіком і братом Зевсом тощо. До слова, культ Гери виник раніше від
культу Зевса і символізував велич жіночого матріархального божества. Подібна ситуація
боротьби матріархального і патріархального простежується в главах 1 і 2 біблійної книги
“Буття”: в 1-й главі сказано, що Бог створив чоловіка і жінку на шостий день “за подобою
Божою”; з 2-ї глави, що базувалась, мабуть, на пізніших міфах, нам стає відомо про
приниження жінки, створеної вже не “за подобою Божою”, а з плоті “людини” для допомоги
їй (читай: з плоті чоловіка для допомоги йому).
Питання про історичне співвідношення материнського і батьківського роду тривалий
час залишалося дискусійним. Особливо велику роль у цьому відіграли праці “Материнське
право” (1861) швейцарця І. Бахофена (1815–1887) і “Стародавнє суспільство” (1877)
американця Л. Моргана (1818–1881). Перший з них, базуючись, головним чином, на
матеріалах античної міфології, показував, що у стародавній історії людства патріархальним
порядкам передували материнський відлік спорідненості й успадкування за материнською
лінією. Другий, спираючись переважно на дані етнології, висунув тезу про колективістський
рід як форму організації первісного суспільства і материнський рід як його початкову,
допатріархальну стадію. Обидва зробили висновок, що пануванню чоловіків передувало
панування жінок, патріархату – матріархат.
Відкрите ним суспільство І. Бахофен називав суспільством панування материнського
права та епохою гінекократії. Для гінекократії, за І. Бахофеном, характерна наявність як
правового (звідси і материнське право), так і морального аспектів. Останній базується на
двох “природних почуттях”: жіночій релігійності та материнській любові. Почуття
материнської любові характерне для будь-якої епохи. Вона, у її вічній незмінності та
універсальності, є своєрідним ключем до розуміння описуваного Бахофеном явища.
Материнська любов – це той культурний код, крізь призму якого необхідно сприймати
матріархат. Через “чарівність материнства” людство вперше доростає до цивілізації, з цього
починається його становлення і зростання. Древні народи насолоджуються щастям
“материнського панування”.
Матріархат мав на увазі “принципат” матері. І. Бахофен розглядає материнство як
“вихідний пункт для розвитку будь-якої доброчесності, для формування будь-якого
благородного прояву життя”, бачить у ньому “божественний принцип любові, єднання і
миру”. Через турботу про нащадків жінка переходить до турботи про всіх і кожного,
спрямовуючи “всю кмітливість на підтримку і покращення іншого життя”. Звідси бере
початок “благо життя”. Саме на “спільності материнського лона”, на думку І. Бахофена,
“базується принцип загальної свободи і рівності”: всі люди – брати (в тому розумінні, що
вони всі вийшли з материнської утроби й у всіх одна батьківщина-матір). Загальне братство
не допускає конфліктів і заперечує ворожість, цим і славились гінекратичні суспільства.
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Властивий матріархату культ Богині має на увазі звичай у різних народів “молити
велику Матір” за весь народ загалом. Гінекратичне право будується на “релігійних засадах”,
що для Бахофена має першочергове значення. І в цьому розумінні влада жінок цілком
легітимна, бо жінка релігійніша від чоловіка, позаяк “жіночий дух спрямований до
божественного”. Саме тому жінки і покликані культивувати шанування божества. Отож,
уявлення про жіночу набожність, святість і релігійність як складові матріархату стали
базовими в його обґрунтуванні. Проте незрозуміло, чому релігійність жінки (а жінок
релігійних на 70–80 % більше, ніж чоловіків) не призводить сьогодні до відродження
матріархату.
З часів І. Бахофена [1] і Л. Моргана [2] перевага поступово стає за тими, хто захищав
пріоритет материнського роду. Перший аргумент полягав у тому, що індивідуальному
шлюбу передував груповий, а отже батьківство залишалось невідомим. Опоненти
заперечували цю тезу: 1) існування групового шлюбу не можна вважати однозначно
доведеним; 2) навіть за умови існування групового шлюбу і невідомості біологічного
батьківства, відоме було батьківство соціальне, що визначалось належністю всієї групи
“батьків” до певного, взаємошлюбного з конкретним родом, роду.
Незалежно від І. Бахофена, до відкриття материнського права прийшов шотландець
Дж. Мак-Леннан (1827–1881). Вивчаючи розвиток сімейної організації, він ввів у науку такі
фундаментальні поняття, як “ендогамія” та “екзогамія”. За схемою Мак-Леннана, сім’я
пройшла у своєму розвитку три ступені – від проміскуїтету через материнське право до
батьківського права. Мак-Леннан запропонував пояснення причин цього: перетворення
первісних тотемічних груп на екзогамні матрілінійні групи у зв’язку з браком жінок, що
виник зі звичаю вбивати новонароджених дівчаток. Звідси випливали два можливих
результати: або захоплення жінок в інших групах, тобто екзогамія, або ж поліандрія. В свою
чергу поліандрія розвивалась у двох варіантах: чоловіки могли бути або братами, або
членами одного племені. В обох варіантах відлік спорідненості можливий лише за
материнською лінією, звідси й бере початок материнське право.
Чимало прихильників матріархальної теорії намагались знайти аргументи на користь
економічного домінування жінки в первісному суспільстві. Йшлося про відносно більше
значення жіночого збиральництва у порівнянні з чоловічими полюванням і риболовлею, про
більшу його надійність. Але це далеко не так, і навіть у тих племенах, де домінуючим було
збиральництво, вчені не завжди виявляють панування жінок. Інший розповсюджений доказ –
велике значення жіночої праці у домашньому господарстві, заготівлі на перспективу таких
продуктів чоловічої господарської діяльності, як полювання і риболовля. Однак цей
аргумент не може розглядатися як достатньо вагомий: щоб запасти м’ясо чи рибу, треба було
їх раніше отримати, а добування було справою чоловіка.
Наприкінці XIX ст. англійський етнограф Е. Тейлор наводить новий аргумент на
користь пріоритету материнського роду. Етнографії відомі численні факти переходу від
материнського роду до батьківського, але немає фактів зворотного переходу. Відповідно, ми
постійно зустрічаємося з пережитками материнського роду в батьківському роді й ніколи – зі
зворотною цьому ситуацією. Однак, одна справа – питання про первісну форму роду і зовсім
інша – питання про становище в ньому жінки. Як свідчать етнографічні дані, що стосуються
всіх племен первісного суспільства, які зберегли материнський рід, жінки ніколи не займали
панівного становища. Ні визначення належності до роду за лінією матері (матрілінійність), ні
збереження осередків типу “материнської сім’ї”, ні навіть поселення чоловіка в групі
дружини (матрілокальний шлюб) не ставили чоловіка в скільки-небудь залежне,
підпорядковане, принижене становище. За умови матрілокального шлюбу жінки з їх дітьми і
неодруженими співродичами-чоловіками за чисельністю переважали чоловіків, які прийшли
в рід за шлюбом. Але таке переважання не призводило до домінування жінки. Первісних
спільнот, в яких жінки були традиційними керівниками родів, общин, а тим більше племен,
етнологія не зафіксувала. Цими лідерами в материнсько-родових суспільствах були брати
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жінок. Зрештою, відомі численні факти, коли у материнсько-родових спільнотах жінки мали
значно меншу суспільну вагу, ніж чоловіки.
Багато-хто із сучасних учених висловлює сумнів з приводу існування матріархату,
аргументуючи це тим, що навіть тоді, коли стосунки між нашими первісними пращурами
формувались за законами стада, самець вже був головним у цьому стаді – тільки тому, що він
фізично сильніший. Адже основний принцип стадної ієрархії говорить: ватажок повинен
бути сильним. Таке панування чоловіків над жінками і позначається поняттям “патріархат”.
Саме таку точку зору поділяє, наприклад, Е. Гідденс. Він стверджує: “хоч ролі, які грають у
різних культурах чоловіки й жінки, можуть суттєво відрізнятися, донині не виявлено такого
суспільства, в якому жінки були б наділені більшою владою, ніж чоловіки” [3]. На його
думку, загальна розповсюдженість патріархату зумовлена не пануванням чоловічої фізичної
сили, а передовсім материнськими функціями жінок, оскільки до розповсюдження надійних
засобів попередження вагітності, жінки перебували цілком у полоні біологічних
особливостей своєї статі. Часті пологи і постійні турботи по догляду за дітьми робили їх
залежними від чоловіків, у т. ч. і в матеріальному плані. Це явище існувало досить довго, і
немає нічого дивного, що поступово жінки звикли до того, що вони хоч і прекрасна – але все
ж слабка, “другосортна” стать. А звідси робиться висновок про те, що ґендерна асиметрія є
універсальним явищем соціального життя людства.
У західній антропології вже у 50-ті роки ХІХ ст. з’явилась арґументована критика
“матріархату” в уявленні Бахофена – Моргана – Енгельса, і вже до 70-х років минулого
століття більшість антропологів дійшли висновку про те, що матріархат – це міф, створений
Бахофеном на базі інтерпретації грецької міфології. У результаті вже в середині ХХ ст. у
вітчизняній історико-етнологічній літературі з’являється заперечення проти ототожнення
материнсько-родової організації з матріархатом. Але ця думка залишалась непомітною, бо
історичний пріоритет матріархату був канонізований не лише Ф. Енгельсом, а й В. Леніним у
“Лекціях про державу” та Й. Сталіним у “Короткому курсі історії ВКП(б)”.
У ранньопервісному суспільстві вся земля – мисливські, рибальські й для збирання
угіддя – зазвичай вважалась власністю роду, але перебувала у фактичному розпорядженні
общини. Причому не якоїсь однієї частини членів роду чи общини, а всіх співродичів чи
общинників – чоловіків і жінок. У суспільному виробництві також рівнозначно брали участь
обидві статі, хоча через природній розподіл праці між статями полювання і рибальство
вважались чоловічим заняттям, збиральництво – жіночим. При цьому розподіл суспільного
продукту міг бути тільки комуналістичним. Якби б раптом чоловіки відмовились ділитися з
жінками, скажімо, мисливською здобиччю, то і жінки відмовились би ділитися з ними
продуктами збирання. До речі, те й інше, було однаково життєво важливе для первісної
людини. При відносно низькому рівні розвитку продуктивних сил, в умовах нерідко
екстремальних ситуацій первісні колективи не вижили б без розподілу життєвих засобів, що
рівно забезпечували всіх, у т. ч. здорових і хворих, дорослих і дітей, чоловіків і жінок. Таким
чином, сама специфіка соціально-економічних, виробничих відносин у ранньопервісному
суспільстві визначала економічну рівність усіх членів родів і общин, у тому числі й
представників різних статей.
Але й тепер ні чоловіки, ні жінки не стали одноосібними власниками умов
виробництва, що залишалися общинно-родовими, і не усунули протилежну стать від участі в
суспільно-корисній праці. У примітивному землеробстві одні операції, що вимагали фізичної
сили, проводились чоловіками, інші, переважно найтрудомісткіші, – жінками. У
високоспеціалізованому присвоюючому господарстві, як і раніше, зберігали свою роль як
чоловічі полювання та рибальство, так і жіноче збиральництво. Раннє скотарство ще всюди
поєднувалось із землеробством і, отже, не створювало умов для загального витіснення
жіночої праці чоловічою. Таким чином, і в пізньопервісному суспільстві нормою залишалась
рівна участь чоловіка і жінки в економічному житті роду.
Упродовж усієї стадії ранньопервісної общини рівень продуктивних сил був такий, що,
по-перше, вижити можна було тільки за умови тісної кооперації трудових зусиль і, по-друге,
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навіть за цих умов суспільного продукту добувалось не більше, ніж було необхідно для
фізичного існування людей. Тим самим для ранньопервісної общини ставала необхідною
колективна власність.
Інша ситуація була там, де вже на стадії ранньопервісної общини колектив починав
отримувати не лише необхідний, а й надлишковий продукт. У цих випадках, поряд зі
зрівняльним, виникав також трудовий розподіл, тобто отримання продукту відповідно до
затраченої праці. Разом з надлишковим продуктом і трудовим розподілом зародився обмін,
передовсім у міжобщинній формі, за якої різні колективи постачали один одного
специфічними багатствами їх природного середовища, наприклад, цінними сортовими
деревами чи камінням, охрою, бурштином тощо.
Величезне значення у предлюдей мав перехід до виробничої діяльності. Систематично
оперуючи кам’яними знаряддями, предлюди повинні були стикатися з випадками
ушкодження знарядь, в результаті чого останні набували досконаліших якостей. Так,
поступово відбувся перехід до виготовлення знарядь. Із зародженням виробничої діяльності
ранні предлюди перетворились на пізніх предлюдей. Останні були особинами, які впритул
підійшли до межі, що відокремлювала тварин від людей.
Зміни в способі життя первісної жінки позначились на фізіологічному процесі
народження дітей. Пересування на нижніх кінцівках призвело до того, що її таз повужчав. Це
суттєво ускладнило пологовий процес: дитина могла залишити утробу матері тільки з
недорозвиненим черепом і головним мозком. Вона народжувалася непристосованою до
самостійного існування і вимагала тривалої посиленої турботи батьків. Як відзначили
Д. Вільямс і Д. Бест (1986), свобода пересування жінки була обмежена, тому що їй завжди
було необхідно доглядати за дітьми. Вони не могли брати участі в полюванні, оскільки воно
не поєднувалося з вигодовуванням дітей. Мисливець мусив значну частину часу проводити
поза межами стійла, чого не могла дозволити жінка, яка зазвичай була або вагітною, або
годувальницею (годували до 4-х років). Водночас, потреба у відтворенні населення
остаточно виключила жінок з діяльності, що давала владу і престиж. Таким чином, якщо вже
жінка виявилась „прикутою до печери”, логічним було зайнятись їй всіма іншими
проблемами „печерного” побуту.
Приблизно VI тисяч років тому, в епоху неоліту, відбулась так звана неолітична
революція – з’явилось землеробство і скотарство. Вона проявилась переходом від
привласнюючої, невиробничої економіки (збиральництво, полювання) до продуктивної –
землеробство, скотарство, що було викликано суворою необхідністю – скороченням
кількості диких тварин, екологічними кризами, похолоданням тощо.
Поява мотик, особливо з металевими наконечниками, ознаменувала початок сучасної
соціальної стратифікації. Мотика дала можливість людям селитися в одному місці і
одночасно нагромаджувати значну кількість запасів. Житло стало більш ґрунтовним,
поселення стали розширятися, а створення стабільних економічних надлишків призвело до
спеціалізації в сфері виробництва засобів існування, а це, в свою чергу, – до соціальної
нерівності. Оскільки металева зброя була ефективнішою, вперше за все існування людства
війна стала вигідною альтернативою технологічним інноваціям як засобу збільшення
додаткового продукту. Розвиток скотарства і ведення воєн, які мали на увазі відрив від дому
на тривалий період, були несумісними з вагітністю і доглядом за дитиною, і тому жінки
неповною мірою мали доступ до виробництва їжі. Для суспільства загалом також було
бажаним, щоб такими небезпечними справами займались чоловіки, а не жінки, оскільки
втрата значної кількості плідниць загрожувала його зникненням.
Поява плуга і плужного землеробства збільшила врожайність, вироблення додаткового
продукту, що спокушало еліту на все більшу експлуатацію своїх родичів – простолюдей.
Плуг здійснив великий вплив на моделі ґендерної стратифікації, бо, по-перше, він був
монополізований чоловіками, а, по-друге, великі поля розташовувались на значній відстані
від дому, що знову ж таки погано поєднувалося з практикою грудного вигодовування. Тому в
культурах плужного землеробства жінки приносили значно менше матеріальних плодів, ніж
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у мотижних культурах. Землеробство стало основою для соціальної стратифікації, оскільки
вимагало особливої моделі успадкування, що впливало на шлюб і сексуальну поведінку.
Таким чином, первинний розподіл праці між чоловіком і жінкою визначив цілком різні
умови існування представників різної статі, закріпив за чоловіками право на „зовнішню”
діяльність, на засвоєння світу і панування над ним, а отже – на роль суб’єкту історії, а за
жінками – право на народження і виховання дітей, влаштування дому і побуту. Не дивлячись
на те, що в багатьох племенах розподіл праці між статями був надто диференційований, що
супроводжувалось відокремленням статей (жінкам не дозволялось доторкатися до чоловічих
знарядь праці й навпаки, жінкам не дозволялось підходити до худоби; побутова ізоляція
статей, роздільне проживання; окрема обрядовість), наявністю специфічно чоловічих і
специфічно жіночих обов’язків і привілеїв тощо, в результаті чого виникали їх різні
соціально-побутові статуси, які, однак, не вели до панування однієї статі над іншою.
Як вважають учені, розвиток древньої землеробської цивілізації був перерваний
нападом кочівних племен, що мали мілітаризовану андрократичну соціальну структуру.
Після цієї події прогрес людства, за словами Ф. Енгельса, набуває антагоністичного
характеру [4], а ставлення до жінки-матері змінюється. Жінку починають посилено усувати
від її людського призначення активно брати участь у процесі створення соціокультурних
цінностей. Під словом “людина” як родова істота стали мати на увазі чоловіка, про що
свідчить переважна більшість створених мислителями минулого філософських і
світоглядних концепцій (Арістотель, Ф. Аквінський, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, Г. Гегель,
Ф. Ніцше, З. Фрейд та багато інших).
Патріархальна теорія, окреслена вже Платоном, але особливо чітко сформульована
Арістотелем. Первісним видом людського гуртожитку, вчив він, була патріархальна сім’я з
необмеженою владою батька сімейства над дружинами, дітьми і рабами; сім’ї утворювали
поселення, а поселення – держави [5]. Тим самим була висунута ідея деякої органічної тріади
– патріархальної сім’ї, класового суспільства, держави як вічних і незмінних основ людської
спільноти. І хоч вже задовго до цього було чимало даних про народи, які вели родовід за
материнською лінією і шанували жінок, ідея Арістотеля, яка увійшла в доктрину
християнської церкви, визначила абсолютне панування патріархальної теорії не лише у
стародавні, а й у середні віки.
Разом з економічною владою, жінки поступово втратили колишню центральну роль у
магічних обрядах, своє ритуальне значення. Чоловіки залишили їм лише можливість
пророцтв. За словами Ф. Енгельса, повалення материнського права було історичною
поразкою жінок: жінка поступово перетворилась на знаряддя дітородіння, у домашню
тварину, якою і залишалась протягом багатьох наступних століть. Настала епоха
гомоеротизму; цивілізоване суспільство охопила одностатева пристрасть, яка ще більше
підкреслювала перемогу патріархату.
Коли мова йде про патріархальну культуру, то мають на увазі світ, створений
чоловіками за своїми мірками. В ньому домінує раціональність, вимога успіху в суспільнокорисній, матеріальній чи духовній діяльності, примусова конкуренція, страх перед
невдачею, емоційна замкнутість. Патріархальна культура передбачає нерівність статей і
підпорядкування однієї статі іншій. Жінка в ній розглядається як щось невизначене,
ірраціональне чи як недостатнє. Не випадково, З. Фрейд вважав, що комплекси жінок
пов’язані з первісними почуттями неповноцінності її тіла у порівнянні з тілом чоловіка. С. де
Бовуар [6] і К. Мілет [7] говорили про те, що жінка скрізь стикається з особливими
проблемами; за нею як і раніше заперечується право на сексуальну свободу і біологічний
контроль за власним тілом за допомогою культу цнотливості, подвійного стандарту і
заборони на аборт.
Патріархат заперечує на побутовому рівні ідеї рівності й партнерства, утверджуючи
ієрархію у відносинах. В історичному аспекті влада “патріарха” – це влада вождя, царя,
князя, воїна, хазяїна, чоловіка, батька над жінкою, якій суспільство відвело другорядну,
підпорядковану роль. За жінкою залишається роль дружини, сестри, матері, господині дому.
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Так звані “видатні жінки” – лише виняток, який в історії підкреслює правило. За патріархату
жінка відтворює передовсім військову і робочу силу для високостатусних чоловіків, її
особистий статус визначається винятково статусом її чоловіка.
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ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА
Рассматривается проблема гендерного взаимодействия в первобытном обществе.
Прослеживается борьба матриархального и патриархального начал. Анализируется вопрос исторического соотношения материнского и отцовского родов. Освещены социально-экономические детерминанты гендерной стратификации и асимметрии первобытного общества.
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SOCIAL AND ECONOMIC PRECONDITIONS OF GENDER STRATIFICATION IN THE
PRIMITIVE SOCIETY
The problem of gender interaction in the primitive society is considered. The clash of matriarchal and patriarchal bases is retraced. The issue of historical correlation of maternal and paternal kin is analyzed. The social and economic determinants of
gender stratification and gender asymmetry in the primitive society are highlighted.
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КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА КАЙЗЕРІВСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ
ЩОДО КИТАЮ НАПРИКІНЦІ 1890-Х РОКІВ
У статті досліджено причини та наслідки німецької колоніальної політики щодо Китаю наприкінці ХІХ ст. Підкреслена роль договору від 6 березня 1898 року в утвердженні німецького впливу в
районі Шаньдуну.
Ключові слова: колоніальна політика, Німецька імперія, Китай.

О

стання третина ХІХ ст. характеризується серйозними колізіями між провідними
державами світу у сфері колоніальної політики. Найвпливовіші міжнародні
актори – Велика Британія, Франція, США, Німецька імперія – прагнули
закріпити за собою значні території Африки, Азії і Тихоокеанського басейну. Активна
колоніальна політика Лондона, Парижа, Вашингтона і Берліна викликала серйозне
напруження як на міждержавному рівні, так і в міжнародних відносинах загалом. Воно
супроводжувалося низкою конфліктів, криз і навіть воєн.
Загалом колоніальна політика і викликані нею суперечності на міжнародній арені 70–
90-х років ХІХ ст. всебічно досліджені істориками різних країн і наукових шкіл. Відзначимо
хоча б фундаментальні праці Г. Хальгартена (Німеччина – США), М. Хагена, Ф. Фішера,
Л. Гала, Х. Дрекслера, Г. Штеккера (Німеччина), Ф. Ротштейна, А. Єрусалимського,
Б. Туполєва, І. Парфьонова (Росія), П. Кеннеді (Англія), В. Сміта (США) й інших авторів.
Звертався до цієї проблематики й автор наукової розвідки [1].
Водночас, вважаємо за доречне, поряд із загальним контекстом німецького
колоніального проникнення на територію Китаю наприкінці ХІХ ст., проаналізувати перебіг
і наслідки дискусій в німецьких урядових і політичних колах, викликані політикою
офіційного Берліна щодо Китаю. У зв’язку з цим викликає підвищений науковий інтерес і
ставлення німецької громадськості до колоніальної політики кайзера Вільгельма ІІ в
Азійсько-Тихоокеанському реґіоні.
В останні десятиліття XIX ст. німецькі колоніальні кола, керуючись своїми
геополітичними міркуваннями, розробили обширну програму територіальних завоювань за
межами Європи [2]. Вона була, з одного боку, своєрідним ескізом майбутньої великої
картини переділу світу на користь кайзерівської Німеччини, а, з іншого, увібрала багато
елементів, які свідчили про напрямки реалізації цієї генеральної програми. Головні об’єкти
німецької колоніальної експансії знаходилися в Африці (Ангола, Мозамбік, Занзібар, Пемба,
Золотий берег і гирло р. Вольта), Океанії (Каролінські острови й острови Самоа) і Східній
Азії (о. Тімор, архіпелаг Сулу, філіппінський о. Мінданао). Тобто, більша частина детально
розробленої програми передбачала переділ колоніальних володінь Іспанії і Португалії, а
також частково Англії і США на користь Німеччини. Вона намагалась розширити свої
колоніальні володіння в Африці й створити свого роду острівну колоніальну імперію на
Тихому океані.
Прагнучи реалізувати ці плани, офіційний Берлін приступив до заокеанських
колоніальних анексій. Впродовж 90-х рр. XIX ст. Німеччина здійснила низку колоніальних
загарбань в Азії, Океанії і Африці. Її колоніями стали колишні володіння Іспанії і Португалії
та землі на території Китаю. У результаті остаточно склалася Німецька колоніальна імперія,
яка поступалася за площею тільки Британській та Французькій.
Важливим об’єктом німецьких колоніальних зазіхань у цей час став Китай. Ще у 1869–
1870 рр. відомий географ і мандрівник Ф. Ріхтгофен запропонував Бісмарку оволодіти одним
з портів на тихоокеанському узбережжі Китаю з метою розвитку торгівлі Пруссії з далеким
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Сходом. Він, зокрема, звернув увагу на вигідне розташування островів Чжоушань [3]. Але
тоді цей проект, як і подібні йому, залишилися без уваги, що пояснювалося зосередженістю
Бісмарка перш за все на європейських справах і турботою про зміцнення внутрішніх основ
новоствореної Німецької імперії. Про нього згадали тільки через чверть століття, коли
впливові кола німецького капіталу почали чинити тиск на уряд з метою захоплення
“опорного пункту” в Китаї. За цей час інтереси зацікавлених кіл до справ на Далекому Сході
значно зросли. Після встановлення у 1886 р. регулярної морської лінії переживала
піднесення німецька торгівля з Китаєм. У дипломатичних документах є відомості, що
щорічний товарообіг між обома країнами становив 400 млн марок [4].
Разом з тим, у Китаї зростали самостійні інтереси німецької фінансової групи, яка була
представлена створеним у 1889 р. Німецько-Азіатським банком. Німецькі фабриканти і
заводчики, крупні торгівці та експортери, банківські кола і власники пароплавів дуже сильно
нажилися на японо-китайській війні 1894–1895 рр. Для посилення своїх позицій у Китаї і
щоб не відстати від інших держав (Росії, Японії, Англії, США, Франції), Німеччина за
рекомендацією адмірала А. фон Тірпіца вирішила захопити Цзяочжоу (Кіао-Чао) і
приморську провінцію Шаньдун. При цьому, як відзначав німецький дипломатичний
представник у Пекіні барон Е. Гейкінг у розмові зі своїм російським колегою О. Павловим,
яка відбулася в березні 1897 р., такий крок мав передувати наступним двом: надати
німецьким офіцерам право брати участь у модернізації китайських збройних сил і
забезпечити німецькому капіталу як мінімум рівної з капіталом інших держав участі у
будівництві залізниць [5].
Німці шукали тільки привід для реалізації своїх колоніальних планів у Китаї. Про це
згадував другий секретар російської місії Ю. Соловйов: “Увесь 1897 рік пройшов у Пекіні
під знаком очікування виступу Німеччини. Німці шукали найменшого приводу, щоб
викликати інцидент і використати його у своїх видах, інакше кажучи, щоб одержати хоча б
привід якого-небудь права перейти до політичних загарбань... У кінці кінців, у жовтні
(листопаді) 1897 р., як цинічно відзначали пекінські колеги Гейкінга, німцям повезло. У
Шаньдунській провінції виявилися убитими два місіонери” [6].
На це ж звернув увагу уже згадуваний Павлов у своєму донесенні про інспірований
німцями напад натовпу китайців в Учані на екіпаж німецького крейсера “Кормарон”.
Дипломат писав: “Інцидент був сильно роздутий самими німцями у Китаї, і говорили про
можливі наслідки... Я цілком переконаний, що якби наступного дня не прийшла звістка про
сумний випадок з німецькими місіонерами в Шаньдуні, німецький посланець або
командуючий німецькою ескадрою так чи інакше найближчим часом створили який-небудь
новий інцидент, яким німецький уряд міг би тоді скористатися у своїх цілях” [7]. Таким
чином, 4 листопада 1897 р. два католицьких патера Ніс і Хенле, які належали до однієї з
численних німецьких релігійних місій у південному Шаньдуні, заночували в одному з сіл і
були вбиті бандою озброєних китайців. Ця подія стала формальним приводом для відкритої
колоніальної експансії Німеччини у Китаї.
Німецький соціал-демократ Б. Шенланк у своєму виступі з трибуни рейхстагу звертав
увагу на заяву консервативної “Кройццайтунг”. Газета писала: “Отже настав момент здобути
на китайській землі тверду позицію, яку ми вже давно повинні були б мати... Адже
неможливо чекати, поки китайці самі ввічливо нас попросять, щоб ми коли-небудь
здійснили, нарешті вторгнення” [8]. Подібну позицію зайняли представники й інших
впливових політичних сил у німецькому парламенті.
Вільгельм II наказав послати в Цзяочжоу німецьку ескадру і оволодіти бухтою, а потім
Шаньдунським півостровом. У відповідь на пропозицію канцлера Гогенлое бути обережним,
імператор відповів: “Ми повинні неминуче використати цей прекрасний випадок перш, ніж
якась інша держава не почне підбурювати Китай або прийде йому на допомогу. Тепер або
ніколи” [9]. Таким чином, німецький кайзер своїм вольовим рішенням у дусі реалізації
колоніальних планів, спрямованих на практичне втілення курсу на “світову політику”,
рішуче втрутився у боротьбу за Китай.
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14 листопада 1897 р. німецька ескадра на чолі з адміралом О. Дідеріхсом прибула в
Цзяочжоу і висадила десант. Китайський гарнізон без бою здав порт і укріплення. Того ж дня
німецький адмірал прокламацією проголосив зайняття бухти, всіх розташованих у ній
островів і прилеглих територій [10]. Захоплений порт вирішено було використовувати як
опорний пункт для загарбання китайської території. Новий статс-секретар німецького МЗС
Б. Бюлов, уже в своєму першому виступі у рейхстазі 6 грудня 1897 р., заявив: “Ми повинні
вимагати, щоб німецький місіонер, німецький підприємець, німецькі товари, німецький флот
і німецький корабель користувалися у Китаї такою ж увагою, якою користуються
представники інших держав... Німеччина прагне оберігати свої інтереси в Китаї і Вест-Індії,
не проявляючи жодної слабкості” [11]. Остаточно договір між Німеччиною і Китаєм був
підписаний 6 березня 1898 р. Німеччина одержала в оренду на 99 років бухту Цзяочжоу для
організації військово-морської бази і добилася монопольного права на спорудження
залізниць у Шаньдуні й на вільну експлуатацію там гірських надр.
Одночасно з цими подіями кайзерівська Німеччина досягла ще одного успіху в районі
Далекого Сходу і Тихого океану. Скориставшись іспано-американською війною, слабкістю і
невдачами Іспанії, кайзерівська дипломатія вчинила серйозний тиск на мадридський двір,
доповнений демонструванням своєї, хоча і незначної у порівнянні з британською та
американською, морської сили. 1 липня 1898 р. Бюлов направив німецькому послу в
Вашингтоні таку телеграму: “Імператор вважає одним з головних завдань німецької політики
використання всіх можливостей, які надає іспано-американський конфлікт, для здобуття
морських опорних пунктів у Східній Азії” [12]. На вимогу морських і колоніальних кіл
німецький уряд навіть направив до берегів Філіппін ескадру під командуванням адмірала
Дідеріхса, хоча при тодішній слабкості німецького флоту не могло бути мови про його
участь у військових діях. Німеччина звернулася до Іспанії з пропозицією, щоб та віддала по
взаємовигідній ціні все: “Чи то Філіппіни або острів Сулу, чи то Кароліни або острови в
Океанії, чи то Фернандо-По або Канарські острови” [13]. Наслідком стало врегулювання
наприкінці 1898 р. іспано-німецьких колоніальних суперечностей в Океанії. За договором від
9 лютого 1899 р. Німеччина одержала Каролінські й Марсіанські острови (за винятком
Гуаму) та Паулу, заплативши Іспанії 17 млн марок.
Провідні політичні сили Німеччини охоче підтримали новий виступ уряду на
колоніальному поприщі, бо бачили в ньому, перш за все, посилення ролі імперії як “світової
держави”. Зокрема, пангерманці так пояснювали значення цього успіху: “Уряд послідовно
проводить німецьку світову політику і в даному випадку при новому поділі світу забезпечив
певну частину, яка в зв’язку з раніше здобутими володіннями на Великому океані створює в
економічному і військовому відношенні замкнену острівну імперію” [14].
Останньою територією, одержаною Німеччиною в цьому районі, стало Західне Самоа.
14 листопада 1899 р. була підписана англо-німецька угода, згідно якої Англія відмовлялася
від своїх прав на Уполу і Савайї на користь Німеччини. Взамін Німеччина передавала їй свої
права на Тонга, Німує, спірні райони Соломонових островів і Західної Африки, а також
остаточно розв’язувала руки англійським колонізаторам для боротьби з бурами на півдні
Африки. У зв’язку з цим російський дипломат Стааль передавав 22 листопада 1899 р. з
Лондона М. Муравйову: “Як відомо, у Німеччині ця угода була сприйнята як торжество
німецької дипломатії, тим більше чудове, що воно досягнуто у віддалених океанічних
сферах, не дивлячись на надзвичайну порівняну слабкість флоту імперії. В Англії не можуть
цього повністю заперечувати. Неможливо стверджувати, що одержані компенсації рівні
зробленим нею поступкам. Не зачіпаючи комерційного значення островів, що були віддані,
хоча і в цьому плані рішення, безсумнівно, на користь Німеччини, досить вказати, скільки
виграє її престиж внаслідок того, що багаторічна суперечка за перевагу на острові Уполу і в
столиці групи завершена повним вигнанням звідти її суперників... Англійці цінують її більше
всього як засіб для покращення відносин з Німеччиною... Усунення приводів до
непорозумінь з Німеччиною дасть їй (Великобританії – С. Т.) таку необхідну моральну
підтримку в боротьбі з Трансваалем” [15].

Збірник наукових праць

141

У самій Німеччині заволодіння тихоокеанськими островами і частиною китайської
території було оголошено важливою перемогою імперії на колоніальному поприщі. З цього
приводу російський посол у Берліні Остен-Сакен писав 9 червня 1899 р. Муравйову:
“Приєднання до німецьких заокеанських володінь груп островів Каролінських і
Марсіанських і Палас тутешня громадська думка зустрічає з великим співчуттям. Більшість
органів преси відзначає порівняно низьку ціну купівлі й віддає належне дипломатичній особі
пана Бюлова, якому нібито без шуму вдалося виконати те, що не вдалося у 1885 р. самому
князю Бісмарку” [16]. Виступаючи з трибуни рейхстагу, Бюлов заявив: “Придбання
німецьких володінь у Південних морях завершено, і цей договір, як і договір з Китаєм
відносно Кіао-Чао, є віхами на одному шляху – шляху до світової політики” [17].
Отже, наприкінці ХІХ століття Німецька імперія фактично стала на шлях
широкомасштабної “світової політики”, важливою ланкою якої була подальша колоніальна
експансія з опорою на сильний військово-морський флот. Про це навесні 1900 р. відверто
заявив князь Бюлов, водночас намагаючись, наскільки це було можливо, завуалювати
агресивну спрямованість зовнішньополітичного курсу своєї держави. Він сказав: “Під
словами “світова політика” я розумію тільки турботу про вирішення завдань, які постали
перед нами, і випливають з росту нашої індустрії, нашої торгівлі та нашого судноплавства.
Ми не можемо перешкоджати зростанню німецьких заморських інтересів. Ми не можемо
стримувати нашу торгівлю, нашу промисловість, робочу силу, активність та інтелект. Ми не
думаємо про те, щоб здійснювати агресивну, експансіоністську політику. Ми хочемо тільки
захистити вагомі інтереси, які здобули в усіх частинах світу в ході природного розвитку
подій... Агресивні тенденції повністю чужі нам, ми не хочемо здійснювати ані
авантюристичну, ні фантастичну політику, ми хочемо і в майбутньому розвиватися тільки в
мирних умовах, як в економічному, так і в політичному плані...” [18] Насправді ці слова, як
ми вже переконалися, були дуже далекі від реалій кінця XIX століття.
На той час найчіткіше принципова позиція німецьких експансіоністських кіл була
сформована Пангерманським союзом: “Тільки при умові, що ми сильні на морях, великі
морські держави дозволять нам створити серединноєвропейський економічний союз... і
тільки при наявності широкої серединноєвропейської основи ми зможемо здобути світові
позиції і в інших частинах земної кулі і втримати їх” [19]. В ідеології і практичній діяльності
саме Пангерманського та Флотського союзів і Колоніального товариства наприкінці XIX ст.
найяскравіше були виражені прагнення до реалізації німецьких континентальних і
заокеанських колоніальних планів. Метою їх пропаганди стала політична й ідеологічна
підготовка німецького суспільства до реалізації Німецькою імперією континентальних
планів Mitteleuropa і світового проекту Weltpolitik. Ідейні основи такої політики остаточно
склалися наприкінці XIX ст., поставивши Європу та світ перед серйозними доленосними
випробуваннями, найважчим з яких стала Велика війна 1914–1918 років.
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КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО КИТАЯ
В КОНЦЕ 1890-Х ГОДОВ
В статье исследованы причины и последствия германской колониальной политики
относительно Китая в конце XIX в. Подчеркнута роль договора от 6 марта
1898 года в утверждении германского влияния в районе Шаньдуня.
Ключевые слова: колониальная политика, Германская империя, Китай.
Serhiy Troyan
COLONIAL POLICY OF IMPERIAL GERMANY AGAINST CHINA
AT THE END OF THE 1890S
The reasons and the consequences of German colony politics on China in the end of XIX c.
are defined in the article. The role of the agreement of March 6, 1898 in the authorization of German influence in the province of Shandong is stressed.
Key words: colony politics, German Empire, China.
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Ольга Ніколаєнко
ЖІНОЧИЙ РУХ У ПОЛЬЩІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Проаналізовано особливості розвитку жіночого руху в польських землях
на початку ХХ ст. З’ясовано, що жінки брали активну участь у
громадському житті, намагались своєю діяльністю у сфері
просвітництва, благодійництва, взаємодопомоги покращити
соціальний устрій. У цей період зароджується суфражистський рух, чиї гасла надання жінкам політичних прав об’єднують
прогресивне крило жіночого руху в різних частинах Польщі.
Ключові слова: жіночий рух, польські землі, суфражизм.

Н

а межі ХІХ–ХХ ст. відбувалася активізація польського жіночого руху. Вона
була пов’язана із суспільно-політичною ситуацією в різних частинах
розшматованої Польщі, з інтенсифікацією міжнародного жіночого руху, а також
зі зростанням самосвідомості жінок, які чітко окреслили свою політичну позицію. На
початку ХХ ст. польські жінки виокремили свої політичні цілі й прагнення, зробили все
можливе, щоб у незалежній країні позбутися дискримінації за ознакою статі.
У даній статті розглянемо процес розвитку жіночого руху в різних частинах Польщі на
початку ХХ ст., його особливості, характерні риси та значення. Ці питання є частиною
дослідження, присвяченого польському жіночому руху в Наддніпрянщині в окреслений
період. Польські жінки, які проживали в Україні, часто в своїй громадській діяльності
керувались ініціативами своїх далеких співвітчизниць. Вони не тільки успадковували
практичний досвід організаційної роботи, але й відкривали філіали польських товариств,
запрошували активісток суспільно-політичного життя брати участь у їх діяльності. Тому
сьогодні актуальними залишаються питання про ідеологічні засади і напрямки жіночого руху
в польських землях, відповідь на які дасть можливість порівняти його з суспільнополітичною активністю українського жіноцтва Наддніпрянщини. Цим пояснюється і
узагальнюючий характер роботи.
Проаналізувати громадську діяльність польських жінок кінця ХІХ – початку ХХ ст.
взялися ще їх сучасники [1]. У міжвоєнний період, коли з наданням виборчих прав жінкам
вважалось, що жіноче питання вирішено, історія жіночого руху не була популярною темою
дослідження. Лише наприкінці ХХ ст., з поступовою легітимізацією гендерного підходу в
історії, активізацією феміністичного руху і демократичними змінами в Польщі, набирають
актуальності праці з історії польського жіноцтва [2; 3].
У статті поняття жіночий рух трактуватимемо у його широкому значенні, як діяльність
жінок, спрямовану на суспільно-політичні зміни всіх категорій соціуму, а не лише жіноцтва
[4, s. 24]. Такий підхід дозволить виявити основні напрямки громадської діяльності жіноцтва,
їх програмові завдання, охарактеризувати вплив на соціальні зміни і, конкретно, на еволюцію
становища жінок.
У ХІХ ст. Польща залишалась поділеною між Росією, Австро-Угорщиною та Пруссією.
І хоча політичний і соціально-економічний устрій в кожній частині країни різнився, однак
головне питання, що поставало перед всіма поляками, залишалось спільним – досягнення
незалежності країни. Воно було наріжним каменем у програмі політичних сил і соціальних
рухів, а також стало базовим у свідомості поляків.
Звичайно, що розкол польських земель позначився і на становленні суспільних рухів, а
саме – жіночого, гальмуючи їх. Згуртування сил наражалось на складнощі, пов’язані з
різними умовами існування, виробленням загальних цілей та завдань, методів їх досягнення.
У польських землях, що належали Австро-Угорщині, чоловіки отримали виборче право
у 1867 р. З 1907 р. “загальне виборче право” розповсюдилось й на жіночу частину населення.
Однак воно було досить обмеженим – встановлювався майновий і освітній ценз. Жінки
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могли обирати членів місцевого самоврядування через посередників-чоловіків [5, s. 218–
221].
У Великопольщі, польських землях Пруссії, з 1850 р. жінкам було заборонено брати
участь у зібраннях, демонстраціях та організаціях політичного спрямування. Чоловіки
отримали виборче право у 1871 р.
Королівство Польське у складі Російської імперії, хоча й було економічно
прогресивною частиною країни, у політичному плані не користувалось привілеями. До
1905 р., початку першої російської революції, виборчих прав, окрім хіба що системи
місцевого самоврядування, населення не мало.
У той час, коли у Західній Європі й Америці жінки боролись за виборчі права, в
польському суспільстві жінки ставили перед собою завдання здобути одинаковий з
чоловіками доступ до вищої освіти, що відкривало можливості для отримання професії і
рівної оплати праці. Право на освіту було сутністю жіночого питання в Королівстві
Польському, як і в цілому в Російській імперії, ще з 60-х рр. ХІХ ст. Наприкінці століття
польські дівчата могли навчатись на Вищих жіночих курсах, що були відкриті у найбільших
містах імперії, у Летючому університеті, який легалізував свою діяльність у 1906 р. і отримав
назву Вищі наукові курси для дівчат [6, s. 24]. В Австро-Угорщині дівчата отримували вищу
освіту у Ягеллонському університеті – на філологічному, юридичному і медичному
факультетах [7, s. 59].
На початку ХХ ст. вимоги жінок стають дедалі конкретнішими і включають крім
доступу до освіти, розширення соціально-економічних та політичних прав. У цей період у
польському жіночому русі можна виокремити декілька течій. Найбільш консервативним
напрямком було крило, представлене заможною верствою і клерикальними організаціями.
У 1895 р. М. Кленевська, заможна дворянка, утворила організацію Stowarzyszenie
zjednoczonych ziemianek (Об’єднане товариство поміщиць). Членкині товариства прагнули
зміни становища своїх “молодших сестер”, як вони називали селянок. Для цього вони їздили
по селах, читали лекції з медицини, гігієни, ведення господарства – вирощування рослин і
тварин, організовували курси шиття, крою, прання і прасування. У 1906 р. товариство
придбало ділянку у Мірославіцах, де запровадило школу для селянок. Крім практичних
занять, дівчата вивчали також бухгалтерію і отримували загальні знання з біології, історії,
географії [8, s. 390–400]. Консервативна риторика організації не заважала, однак,
розповсюджувати знання, поліпшувати участь селянок, нести прогресивні цивілізаційні ідеї в
побут, розширювати межі світогляду.
Схожі організації виникли і на території Австро-Угорщини, де були створені у 1886 р.
“Towarzystwo Oszczedności kobiet” (Жіноче товариство ощадності), 1897 р. – “Solidacje
Nauczycielek” (Об’єднання вчительок), 1904 р. – “Solidacje pań Polskich”. Вони також
функціонували під головуванням заможних жінок, які прагнули допомогти співвітчизницям,
організовуючи благодійні заходи [9, s. 103–104].
Значний вплив на розвиток консервативного жіночого руху мала католицька церква.
Заборона діяльності жіночих чернечих орденів і монастирів на території Російської імперії
призвела до появи таємних жіночих релігійних громад, котрі існували під виглядом
майстерень і опікувались священиками.
Послідовницею ідеї створення таємних католицьких громад стала Ц. Плятер-Жиберек
(1853–1920), яка утворила в 1883 р. у Варшаві ремісничий заклад для дівчат, яких навчали
шиттю суконь та білизни, вишивці, а також проводили релігійне виховання. Поступове
поширення діяльності призвело до того, що у 1891 р. був закуплений маєток поблизу
Варшави, де дівчата навчались селянській праці. У 1907 р. Ц. Плятер-Жиберк, К. Прочек та
М. Кленевська стали організаторками Katolickiego Związku Kobiet Polskich (Католицький
Союз польських жінок). Для віруючих жінок пропонувались курси, навчальні та виховні
заходи.
У Галичині створювались автономні “Кola Pan” при католицьких благодійних
товариствах. У 1913 р. у Львові відбулось об’єднання християнських організацій. Всі названі
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громадські ініціативи були пов’язані з релігійним вихованням, і не пропонували зміни
погляду на жінку та її функції в родині та суспільстві.
У 1891 р. папа Леон ХІІІ видав енцикліку, яка закликала до актів братерства, єднання
та протиставляла громадський релігійний активізм небезпеці, що зростала розповсюдження
соціалістичної і феміністичної пропаганди. У 1897 р. у Кракові була заснована жіноча
організація взаємодопомоги Stowarzyszenie Sług Katolickich p.w. sw. Zity (Товариство
католицьких служниць в ім’я св. Зіти). Об’єднання допомагало жінкам-служницям у
працевлаштуванні, пошуку житла тощо. І хоча такі організації не змінювали соціальний
порядок, не можна заперечити їх позитивний вплив на соціальну адаптацію жіноцтва,
втягнутого у вир капіталістичної економіки.
Більшість прогресивних громадських діячів виступало з позитивістською програмою
розвитку жіночого руху, запропонованою ще в 70–80-х рр. ХІХ ст. Ліберальний табір
суспільно-політичної думки виступав за надання жінкам громадянських прав – на освіту,
працю, закликав до поваги жінки у суспільстві [10]. Представниками цього табору були
Е. Ожешко, М. Конопницька, а головними виданнями – “Bluszcz”, “ Przedswit” та інші.
Позитивістські ідеї громадської єдності й витривалої “органічної праці” на користь
суспільства, що виснажене національно-визвольною боротьбою і потерпає від
русифікаційного тиску, головними завданнями у жіночому питанні бачили загальну освіту.
Тому жінки активізують просвітницьку діяльність, створюючи різноманітні товариства
поширення освіти.
У 1886–1905 р. М. Цишкевіч та М. Маренне-Мошковська створили організацію Кoło
kobiet Królevstwa i Litwy (Коло жінок Королівства і Литви). До участі в цій організації
долучились жінки практично зі всіх частин розділеної країни. Серед них такі відомі діячки як
С. Семполовська, М. Тужима, І. Мошенська. Основною метою організації стало поширення
освіти. Наприкінці ХІХ ст. Товариство відкрило педагогічні курси для вчительок і
виховательок, надаючи жінкам можливість отримати фахову освіту [11, s. 18]. Хоча
товариство й було жіночим, але воно не утверджувало новий погляд на жінку, а лише
домагалось зміни становища жіноцтва, розповсюджуючи освіту. Практична діяльність
товариства, безсумнівно, впливала і на самосвідомість жінок, і на можливі життєві стратегії.
З 1905 р. на польських землях поширюється діяльність організації Macierz Polska, що
дбала про розповсюдження початкової освіти. Організація, діючи спочатку легально, змогла
так розбудити польський патріотизм, що невдовзі була заборонена. Жінки працювали у
початкових школах, викладали курси, створювали освітні гуртки [12, s. 101].
Жінки прагнули об’єднання задля захисту своїх професійних інтересів. Так, 1905 р. у
Варшаві декілька відомих громадських діячок – журналісток та письменниць, утворили Союз
літераторок і вчительок. Ця професійна організація об’єднувала жінок, які займались
літературною, видавничою та педагогічною працею [13]. Ліберальне крило жіночого руху,
хоча й стояло на захисті прав жіноцтва, підпорядковувало його загальносуспільним
інтересам.
В Австро-Угорщині того ж року виникло професійне жіноче об’єднання – Товариство
поштових жінок-службовців галицьких. Жінки робітниці пошти мали гірші умови праці, ніж
чоловіки: 12–14 годинний робочий день, відсутність медичного страхування, нижча
заробітна плата. До того ж, на таких жінок дивились або як неморальних, які здатні
працювати в колі чоловіків, або як “синіх панчіх”. Заснувавши своє товариство, жінки
прагнули добиватись справедливості в умовах і оплати праці, а також вирішили побудувати
окремі будинки для проживання робітниць [14, s. 84–85].
Особливої уваги заслуговує питання зародження суфражизму в Польщі. Одним з
центрів цього руху в польських землях був Краків. Доволі ліберальне законодавство АвстроУгорщини дозволяло створювати неполітичні організації. У 1895 р. за ініціативою К. Буйвід
та М. Седлецької була заснована Czytelnia dla kobiet (Жіноча читальня) – клуб, де можна
було обмінюватись книжками, обговорювати літературні новинки тощо. На відміну від
європейських та польських зразків, читальня гуртувала жінок, які вирішили боротися за
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здобуття прав. Тут була написана петиція про право допуску дівчат до навчання в
Ягеллонському університеті. Цикл лекцій про можливість отримання вищої освіти в Європі
не припинився навіть тоді, коли перші три студентки були допущені до навчання на
фармацевтичному факультеті.
У 1905 р. читальня обіймала декілька робочих секцій: лекційна, товариських зібрань,
бібліотечна, відділ надання книжок, опіки над покинутими дітьми, допомоги полякам у
Королівстві Польському [15].
Більшість діячок походила з краківської інтелігенції. Зібрання жінок відбувались по
понеділках – товариські зустрічі, та четвергах, коли відбувались тематичні лекції, що
читались відомими діячами, викладачами університету. В центрі обговорень завжди
залишались питання становища жінок, а темами зустрічей – новини в галузі науки, аналіз
міжнародного становища, розвиток жіночого руху в інших країнах тощо.
Крім відомих запрошених лекторів, виголошували реферати і членкині Читальні –
П. Кучальська-Рейншміт про завдання жіночого руху, І. Мошенська про особливості
виховання дівчат і новітні педагогічні прийоми, лікарка Ю. Будзінська-Тиліцька про гігієну
жінки і дитини, соціолог і економістка З. Дашинська-Голінська про боротьбу з бідністю і
алкоголізмом.
У 1903 р. активістки жіночого руху опублікували збірку статей “Głos kobiet w kwestii
kobiecej” (Жіночий голос щодо жіночого питання), в якій проаналізували правове становище
польських жінок і проголосили головні завдання жіночого руху. До збірки увійшли
публікації Е. Ожешко, М. Конопницької, М. Дулембянки, П. Кучальської-Рейншміт та інших
[16].
Ідеї надання рівних прав жінкам в Австро-Угорщині були представлені виданням
“Nowe Slowo”, що виходило у Кракові у 1902–1907 рр. під редакцією М. ВішневськоїТужими (1850–1922). Також у Львові розпочала свою друкарську справу і П. КучальськаРейншміт, видаючи у 1895–1896 рр. тижневик “Ster”.
Крім видавничої діяльності, товариських зборів, подання петицій до влади, польські
жінки прагнули розвивати і практичну діяльність. Так, у 1896 р. у Кракові була заснована
жіноча гімназія, що існувала на кошти Товариства наукової допомоги полькам імені
Ю. Крашевського. Це товариство допомагало дівчатам, які отримували вищу освіту за
кордоном, а також сприяло підготовці до вступу в університети. Гімназія опікувалась
відомими активістками жіночого руху і, незважаючи на складну матеріальну ситуацію,
готувала дівчат до університетських іспитів.
Група жінок, на чолі яких стояли К. Буйвід, І. Мошенська, З. Дашинська-Голинська, у
1904 р. створили організацію Sekcja dla obrony praw kobiet або Związek Kobiet (Жіночий
союз) [17, p. 85–88]. Вони боролися за поширення освіти, доступ жінок до навчання в
університетах, можливість отримати виборчі права.
У 1905 р. в Кракові відбувся перший з’їзд польських жінок, на котрому виголошувалися
промови і приймались резолюції щодо становища жінки в польському суспільстві й
необхідності його зміни. Постанови з’їзду були опубліковані на шпальтах “Nowego Slowa”.
Жінки проголосили головним завданням жіночого руху досягнення політичних свобод і
рівноправ’я, вирішили боротися за загальне, рівне, таємне, пряме активне і пасивне виборче
право без різниць статі [18].
У 1908 р. за підтримки селянської партії у Львові був створений Komitet
Równouprawnienia Kobiet, який висунув М. Конопницьку, М. Дулембянку та М. Вішневську
кандидатками у депутати сейму. І хоча єдина кандидатура М. Дулембянки так і не була
визнана за “формальних” причин, однак ця виборча кампанія мала важливі наслідки [19,
s. 225]. Вона показала серйозність і рішучість жіночого руху, довела спроможність жінок
впливати на зміни у суспільній думці.
Серед найбільш активних громадських діячок польського жіночого руху слід назвати
М. Дулембянку (1858–1919). Талановита художниця, вона не могла отримати фахової освіти
в академії мистецтв, куди доступ дівчатам був заборонений, лише в приватних студіях.
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Заприятелювавши з письменницею М. Конопницькою, вона приєдналась до жіночого руху і
впродовж цілого життя присвятила себе боротьбі за права жінок. З 1911 р. М. Дулембянка
редагувала “Głos kobiet”, додаток до Kuryer Lwowsky, в якому наголошувала на необхідності
надання жінкам виборчого права та їх участі в органах місцевого самоврядування.
Надалі жінки подавали петиції до сейму, розповсюджували листівки із закликами
голосувати лише за тих кандидатів, хто чітко артикулює вирішення жіночого питання.
Створений у 1912 р. у Львові Komitet Pracy Obywatelskoj Kobiet згуртував польське жіноцтво
у їх прагненнях [20, s. 16].
На початку ХХ ст. у Королівстві Польському також оформлюється суфражистський
рух. У Варшаві посеред салонів, де обговорювались світські та культурні новини, виникли
читальні для жінок. Засновницями цих читалень були М. Хоєцька, К. Куліковська та
Ю. Бояновська. Тут можна було ознайомитися з ліберальною закордонною пресою, дізнатись
про досягнення жіночого руху в світі, обговорити прочитане, висловитись щодо вирішення
жіночого питання у власній Вітчизні.
У 1907 р. П. Кучальська-Рейншміт зорганізувала Związek równouprawnienia kobiet
polskich (Зв’язок рівноправності польських жінок), який зіграв важливу роль у становленні
жіночого руху в Польщі. В уставі товариства було визначено декілька цілей: досягнення
зрівняння в правах чоловіків і жінок у цивільному, трудовому праві, судочинстві, взаємна
допомога і прагнення солідарності жінок, допомога у професійно-освітній роботі та в
питаннях гігієни та здорового життя.
Засновницею організації стала Пауліна Кучальська-Рейншміт (1859–1921), яка
організувала у 1895–1896 рр. у Львові видання “Ster” – перший часопис, ідеї якого стануть
гаслами феміністичного руху в Польщі, пізніше, з 1907 р. – офіційне видання Zwiąku.
Членкині організації відповідали за певну ділянку роботи. До того ж, до роботи в організації
запрошувались не тільки її членкині, але й відомі громадські діячі, прихильники ідеї
розширення прав жінок.
Прагнення і діяльність організації, на думку багатьох дослідників, стали першим у
Польщі проектом жіночої емансипації, створеним заради досягнення рівних прав у всіх
галузях життя [21, s. 19–20]. Товариство змогло створити різноманітні “групи тиску” –
філантропічні, професійні, освітянські організації, що піднімали самосвідомість жінок,
перетворюючи їх на політичних громадян.
У червні 1907 р. відбувся з’їзд польських жінок, присвячений ювілею Е. Ожешко –
сорок років праці, який продемонстрував багатошаровість жіночого руху в Польщі. З’їзд
тривав три дні, протягом яких було виголошено багато промов.
Промова З. Налковської (1884–1954) викликала скандал, бо замість гасел дбати про
честь, моральні чесноти, громадський обов’язок, вона заявила “Вимагаємо цілого життя”, що
стало гаслом радикального фемінізму. Доповідачка вважала, що жінка повинна прагнути
вільного кохання, залежного від її особистого вибору. Оцінка моральності в суспільстві
належить чоловікам, і сексуальність жінки таким чином цілковито підпорядкована їхнім
судженням.
Заява про подвійні суспільні стандарти, про визволення жіночої тілесності стали новим
явищем у польському жіночому русі, започаткувавши модерністичний дискурс у польській
літературі й публіцистиці.
Жінки були залучені й в різноманітні суспільно-політичні рухи. З 1904 р. при виданні
“Nowe Słowo” було утворено додаток “Robotnica”, гаслом якого стало “Працюючі жінки –
об’єднуймось”, а його редакторкою стала Ц. Гумплович (1870–1930). Пізніше у 1906 р.
“Robotnica” стала виходити щомісяця при виданні “Naprzód”, органу Польської соціалдемократії. Соціальна спрямованість та той факт, під кутом зору якого подавались події у
виданні, дає підстави говорити про зародження соціалістичного напрямку польської жіночої
преси [22, s. 33].
Жінки брали участь у соціалістичному русі ще з початку його існування. Робітниці
виступали спочатку об’єктом соціалістичної пропаганди, пізніше – учасницями гуртків,
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виконували різноманітну роботу, наражаючись на небезпеку викриття, арешту, ув’язнення.
[23, s. 20–47]. Ідеї визволення жінок підпорядковувалась у соціалістичній програмі загальній
ідеї звільнення всіх працюючих класів суспільства.
Натомість не знайшли собі союзників суфражистки і в колі народової демократії. Ця
партія прагнула відродження польської державності, не заперечуючи можливості отримання
жінками виборчих прав у відновленій Польщі [24, s. 146–147]. Підтримка жінок потрібна
була партії для збільшення прихильників, а жіноче питання було другорядним.
На початку ХХ ст. жіночий рух у польських землях перейшов на новий етап розвитку.
В цей період були сформульовані його нові завдання і цілі, знайдені нові методи діяльності.
Традиційними галузями громадської діяльності жінок було благодійництво, яке було тісно
пов’язано як ідеологічно, так і організаційно з католицькою церквою. Натомість у нових
капіталістичних умовах цілком у дусі ліберальних цінностей духовна опіка і матеріальна
допомога стали поєднуватись з наданням професії, нових знань, умінь, навичок тощо.
Ліберальне крило жіночого руху зосереджувало свою діяльність на просвітницькій
роботі й здобутті соціально-економічних прав.
Гасла надання жінкам політичних прав є свідоцтвом зародження суфражизму в
польських землях, а політичні жіночі організації, що виникли і в Королівстві Польському, і в
польських землях Австро-Угорщини, стали складовою суспільно-політичного життя на
початку ХХ ст. Їх активна громадянська позиція сприяла світоглядним перетворенням у
польському суспільстві, спричинивши розуміння необхідності надання жінкам політичних
прав у відновленій Польщі у 1918 р.
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Ольга Николаенко
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ В НАЧАЛЕ ХХ В.
Проанализированы особенности развития женского движения в польских землях в начале ХХ в. Выявлено, что женщины принимали участие в общественной
жизни, стремились своей деятельностью в области просвещения, благотворительности, взаимопомощи улучшить социальное устройство. В этот период зарождается суфражистское движение, чьи лозунги предоставления по-
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литических прав женщинам объединяют прогрессивное крыло женского движения в разных частях Польши.
Ключевые слова: женское движение, польские земли, суфражизм.
Olha Nikolayenko
THE WOMEN MOVEMENT IN THE POLAND AT THE BEGINNING
OF THE 20TH CENTURY
Analyzed the peculiarities of the development of women’s movement in the Polish lands in
the early 20th century. Found that women participated in public life, wanted to
work in the field of education, charity, mutual aid to improve social order. During
this period a suffragists, whose slogans for women’s political rights have the progressive wing of the women’s movement in different parts of Poland.
Key words: the women’s movement, the Polish lands, suffragists.
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Оксана Валіон
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В
РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ УПРОДОВЖ 2006–2010 РР.
У статті авторка аналізує пріоритетні складові соціальної сфери Республіки Білорусь упродовж 2006–2010 рр. Основну увагу звернено на державну політику в напрямку зростання грошових
доходів населення, вдосконалення системи оплати праці,
зменшення безробіття, розширення системи соціального захисту в досліджуваний час.
Ключові слова: соціальна політика, соціально орієнтована ринкова
економіка, якість життя, оплата праці, система соціального
захисту.

О

дним із важливих показників соціально-економічного розвитку держави, успіху
реформ, що проводяться в контексті підвищення добробуту населення, є
проведення ефективної соціальної політики. Соціальна сфера життя суспільства
відображає міру задоволення потреб людини в матеріальних і духовних благах, сприяє
підтримці соціальної стабільності в країні.
Стратегічною метою білоруської економічної моделі є формування соціально
орієнтованої ринкової економіки, яка, в першу чергу, передбачає реалізацію активної
соціальної політики. Від її проведення залежить якість життя, здоров’я і безпека нації. З
огляду на це, надзвичайно важливо проаналізувати державну політику Білорусі в напрямку
зростання грошових доходів населення, вдосконалення системи оплати праці, зменшення
безробіття, розширення системи соціального захисту громадян, вирішення демографічних
проблем у республіці впродовж 2006–2010 рр. Ці питання є особливо актуальні для Білорусі
як соціальної і правової держави.
Історіографічною базою досліджуваної проблеми стали більшою мірою праці
білоруських науковців, а також російських і українських дослідників, які звертаються до
моделі соціальної політики в Республіці Білорусь, аналізують її основні складові. Зокрема,
варто виокремити монографії і статті доктора економічних наук, професора, прем’єрміністра Білорусі М. Мясниковича [1; 2; 3; 4; 5], в яких у теоретичному і практичному
аспектах розглядаються соціальні питання функціонування національної економічної
системи. Так, у монографічному виданні “Государственное регулирование социальной
сферы” автор зазначає, що на сучасному етапі соціальна політика Республіки Білорусь
ототожнюється з діяльністю держави щодо підвищення рівня і якості життя населення,
задоволення його потреб у матеріальних благах й обмежується переважно сферою
споживання [2, с. 14]. Соціальна спрямованість білоруської економічної моделі обґрунтована
в книзі “Беларусь: Народ. Государство. Время”, яка видана спеціалістами Національної
академії наук Білорусі та Інституту історії, за редакцією А. Ковалени [6]. Автори
наголошують, що соціальна орієнтація економіки Білорусі означає, перш за все, підкорення
виробництва споживачу, задоволення в кінцевому результаті масових потреб населення,
розвиток людського капіталу [6, с. 538]. Соціальну політику в Республіці Білорусь розкриває
доктор економічних наук, професор В. Шимов у праці “Национальная экономика Беларуси”
[7]. Він акцентує увагу на соціальних нормативах рівня життя населення, динаміці й
структурі грошових доходів і розходів громадян, системі державної адресної соціальної
допомоги тощо. Серед інших дослідників із Білорусі, котрі в публікаціях торкаються аналізу
проблем соціальної сфери республіки, виділимо наступних: А. Шарапо [8], А. Морова [9], А.
Ящук [10], И. Новикова [11], Т. Миронова [12], О. Ерофеева [13], И. Галкина [14] та ін. У
контексті аналізу соціально-економічного розвитку Білорусі окреме місце питанням
соціальної політики відведено в працях російських науковців Р. Медведєва “Александр
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Лукашенко. Контуры белорусской модели” [15] та Р. Герасимової “Сравнительный анализ
экономического развития и рыночных реформ в странах с переходной экономикой в 1990–
2009 годы” [16]. В теоретичному плані для розробки означеної проблеми прислужилися
статті українських і литовських дослідників А. Круглашова й О. Власкина [17] та
Ю. Лукашина [18]. Цінними джерелами в написанні даної статті стали державні програми із
соціально-економічного розвитку Білорусі, матеріали Національного статистичного комітету
РБ, а також документи Національного архіву Республіки Білорусь у Мінську.
Під соціальною політикою Білорусі розуміємо систему заходів, що проводяться
державними структурами, суспільними організаціями, органами місцевого самоуправління, а
також виробничими колективами, які спрямовані на досягнення соціальних цілей і
результатів, пов’язаних із підвищенням суспільного добробуту, покращенням якості життя
людей і забезпеченням соціальної стабільності, соціального партнерства в суспільстві [7,
с. 564]. Головною метою соціальної політики в Республіці Білорусь є турбота про людину, її
духовний і фізичний розвиток, добробут у сприятливому й безпечному середовищі.
Наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. соціальна політика в Білорусі проводилася у
відповідності із радянським зразком й фінансувалася за “залишковим принципом”. Із
середини 1990-х рр. в державі здійснювалися реформи, що передбачали, з одного боку,
формування ринкової соціальної інфраструктури, з іншого – створення системи соціального
захисту соціально вразливих категорій громадян [7, с. 568]. Зміни, що відбулися на початку
XXI ст., зумовили необхідність переходу до ринкової моделі соціальної політики, яка
полягає в державному субсидіюванні малозабезпечених груп населення й посилення
адресних заходів соціального захисту. Як наголошується в програмі “Національна стратегія
стійкого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 р.”,
держава повинна надати кожній працездатній людині умови “для свого добробуту і повністю
виконати соціальні зобов’язання перед інвалідами, багатодітними сім’ями, непрацездатними
і малозабезпеченими верствами населення” [8]. Отже, в основу реформ, що проводяться в
соціальній сфері Республіки Білорусь, покладений принцип адресності надання соціальної
допомоги [19, арк. 94].
Для переходу від однієї моделі соціальної політики до іншої, її ефективне
функціонування, здебільшого, залежить, як наголошує білоруська дослідниця
Антоніна Морова, від стану економіки країни: чим вищий її рівень, тим повинен бути вищий
рівень життя населення. Тобто, напрямки розвитку економічного і соціального блоків є
взаємозалежними [9, с. 24]. Згідно даної методології, з початку 2000-х рр. в економічному
розвитку Білорусі відбувся перехід до стійкого соціально-економічного зростання,
стабілізувався валютний ринок, зріс реальний курс білоруського рубля. Це дало змогу
провести структурні реформи в соціальній сфері республіки в напрямку підвищення її
ефективності.
Упродовж 2001–2010 рр. соціальна політика була орієнтована на забезпечення стійкого
зростання рівня життя і створення умов для розвитку людського капіталу. Стратегія держави
ґрунтувалася, перш за все, на послідовному підвищенні у відповідності із зростанням ВВП
грошових доходів населення, як важливого показника рівня його життя, вагомого фактору
економічного зростання і розширення внутрішнього споживчого попиту [7, с. 568]. Держава
прагнула до пом’якшення негативних і посилення позитивних наслідків реформ, що
проводилися для матеріального становища населення [6, с. 538].
Соціальний вектор національної політики задекларовано в Конституції Республіки
Білорусь, “Національній стратегії стійкого соціально-економічного розвитку Республіки
Білорусь на період до 2020 р.” й програмах соціально-економічного розвитку на середньо- і
довготривалу перспективи та інших документах. У контексті досліджуваної проблематики на
увагу заслуговує Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006–
2010 рр., в якій зазначено, що основною метою соціальної політики на наступне п’ятиріччя є
подальше підвищення рівня і якості життя населення. Найважливішими шляхами її
досягнення є:
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–

посилення ролі заробітної плати як головного чинника, що стимулює економічний
розвиток і підвищення ефективності економіки;
– забезпечення зростання реальних грошових доходів як основи поліпшення життя
населення;
– зменшення кількості малозабезпечених громадян;
– недопущення надмірної диференціації за рівнем доходів різних груп населення в
регіонах і за галузями економіки [20].
Пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку білоруської держави є
підвищення суспільного добробуту, покращення рівня і якості життя населення. Прем’єрміністр Республіки Білорусь М. Мясникович зазначає, що рівень життя відображає
забезпеченість населення необхідними для його життєдіяльності матеріальними й духовними
благами, рівень їх споживання і міру задоволення потреб людей у цих благах. Тому
підвищення рівня життя населення є основним критерієм оцінки стратегії соціальноекономічного розвитку, яку обрала Республіки Білорусь [2, с. 87, 101]. Можемо погодитися з
даним міркуванням, адже економіка держави забезпечує стійкість функціонування
соціальної сфери, яка, в свою чергу, служить показником ефективності реалізації програм із
підвищення соціально-економічного розвитку республіки.
Упродовж 2006–2010 рр. державна політика була спрямована на стимулювання доходів
населення з метою зростання їх життєвого рівня. Відтак, спостерігалося зростання грошових
доходів громадян, зокрема, збільшилася заробітна плата, пенсії, адресна соціальна допомога,
обсяги введення в дію житла, надавалися пільги на послуги ЖКГ, проїзду в громадському
транспорті. Такі системні заходи призвели до покращення якості й добробуту життя
населення, стабілізації соціально-економічного розвитку держави.
Таблиця 1 [7, с. 576] показує структуру грошових доходів населення Республіки
Білорусь в другій половині 2000-х рр. відносно 2000 року.
Таблиця 1
Структура грошових доходів населення Республіки Білорусь, %
Показник
Роки
2000
2005
2008
2009
2010
Грошові доходи
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
– всього
У тому числі:
53,1
56,1
55,5
55,2
54,8
оплати праці
трансферти на20,0
23,5
22,5
22,1
22,3
селенню
з них: пенсії і
18,5
22,1
21,3
20,6
20,8
допомоги
Стипендії
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
інші трансферти
1,2
1,1
0,8
1,2
1,2
доходи
від
1,3
1,5
1,7
2,5
2,2
власності
доходи
від
підприємницької
23,2
15,5
17,4
17,9
18,6
діяльності
інші доходи
2,4
3,4
2,9
2,2
2,1
Бачимо, що в структурі грошових доходів відбулося поступове зниження частки оплати
праці, – із 56,1 % у 2005 р. до 55,2 % у 2009 р. та 54,8 % у 2010 р., пенсій і допомоги – із 22,1
% у 2005 р. до 20,8 % у 2010 р. Стипендії в 2005 р. перебували на такому рівні, як і у 2000 р.
– 0,3 % від усієї частки грошових доходів населення, проте впродовж 2008–2009 рр. дещо
збільшилися – 0,4 %, а у 2010 р. знову становили 0,3 %. Зменшення в структурі грошових
доходів питомої ваги заробітних плат і пенсій у 2010 р. було наслідком негативного впливу
на економіку Білорусі світової фінансово-економічної кризи. Разом з тим, частка доходів від
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власності і підприємницької діяльності зросла відповідно із 1,5 % у 2005 р. до 2,2 % у 2010 р.
та із 15,5 % у 2005 р. до 18,6 % у 2010 р., що свідчить про покращення матеріального
становища білоруських громадян, а також розширення підприємницької активності. Отже,
впродовж 2006–2010 рр. реальні грошові доходи населення Білорусі зросли у 1,76 рази.
Важливим джерелом доходів населення є оплата праці. Заробітна плата в республіці
спрямована на стимулювання трудової активності робітників. Визначальною функцією
держави було забезпечення державних мінімальних соціальних гарантій у сфері оплати праці
та регулювання заробітної плати працівників бюджетної сфери [20; 2, с. 568]. Аналіз
динаміки заробітної плати із таблиці 2 [7, с. 579–580] показує її зростання в роки третьої
п’ятирічки відносно 2000 року. Бачимо, що номінальна нарахована середньомісячна
заробітна плата у 2005 р. становила 463,7 тис. руб., а у 2008 р. зросла до 868,2 тис. руб., тоді
як у 2010 р. її розмір сягав 1217,3 тис. руб. Відтак, співвідношення середньомісячної
заробітної плати і МСБ (мінімального споживчого бюджету) у 2005 р. складало 202,2 %, у
2008 р. – 255,3 %, а у 2010 р. – 272,8 %. Наприкінці 2010 р. середня заробітна плата в
Білорусі досягла 1596 тис. рублів (еквівалентно 527 доларам США). Загалом упродовж 2006–
2010 рр. реальна заробітна плата в Білорусі зросла у 1,6 рази [21].
Таблиця 2
Динаміка основних показників заробітної плати в Республіці Білорусь
Роки
Показник
2010 (до
2000
2005
2008
2009
2010
2005)
Номінальна нарахована
середньомісячна заробітна плата,
58,9
463,7
868,2
981,6 1217,3
262,5
тис. руб.
Реальна заробітна плата, % до попе112,0
120,9
109,0
100,1
115,0
161,8
реднього року
Співвідношення середньомісячної
заробітної плати і МСБ (купівельна
126,0
202,2
255,3
254,8
272,8
спроможність зарплати), %
Середній розмір призначених пенсій
36,4
211,0
389,4
429,5
584,7
277,1
(на кінець року), тис. руб.
Реальний розмір призначених пенсій,
143,2
113,2
104,7
100,2
123,9
169,1
% до попереднього року
Мінімальний розмір пенсій за віком,
27,0
134,1
226,5
250,3
319,9
238,6
тис. руб.
Співвідношення середнього розміру
призначених пенсій з БПМ*
116,5
158,4
198,9
192,4
231,8
пенсіонера, %
Співвідношення середнього розміру
призначених пенсій із середнім
41,5
37,5
38,9
39,3
36,6
розміром нарахованої заробітної
плати, %
*БПМ – бюджет прожиткового мінімуму
Важливим напрямком соціальної політики в Республіці Білорусь є пенсійне
забезпечення. Нині в державі встановлені два види пенсій: трудові й соціальні. Останні
призначаються громадянам, які за певними причинами не мають права на пенсію, пов’язану
із трудовою або іншою суспільно корисною діяльністю. Трудові пенсії надаються за віком,
інвалідністю, у випадку втрати годувальника, за вислугу років, особливі заслуги перед
республікою. Право на трудову пенсію за віком на загальних підставах надається чоловікам –
після досягнення 60 років при стажі роботи не менше 25 років, жінкам – після 55 років при
стажі роботи не менше 20 років. Обов’язковою умовою для реалізації права на пенсію є
наявність не менше 5 років роботи з виплатою обов’язкових страхових внесків [2, с. 179].
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Основною метою вдосконалення пенсійної системи на 2006–2010 рр. було підвищення
рівня життя людей пенсійного віку. В цьому контексті заплановано реальне зростання пенсій
у відповідності із темпами зростання реальної заробітної плати. Наприкінці третьої
п’ятирічки реальна пенсія за віком мала збільшитися у 1,52 рази [20]. Програмні показники
зростання пенсій враховували зміни в соціально-економічному розвитку держави в напрямку
підвищення його темпів, що давало змогу підняти базові соціальні стандарти життя
громадян.
На основі таблиці 2 видно, що середній розмір пенсій зріс із 211,0 тис. руб. у 2005 р. до
584,7 тис. руб. у 2010 р., тоді як мінімальний розмір пенсій за віком збільшився із 134,1 тис.
руб. у 2005 р. до 319,9 тис. руб. у 2010 р. Наведені показники свідчать про стійке зростання
пенсій. Реальний розмір пенсій за віком збільшився більш, ніж на 61 % у порівнянні із
розміром пенсій, що виплачувалися п’ять років тому. Співвідношення мінімального розміру
пенсій за віком і бюджету прожиткового мінімуму пенсіонера в 2010 році становило 119,2 %
[20].
Варто зауважити, що в Білорусі, в умовах зростання вартості життя проводиться
індексація трудових пенсій, що дозволяє підвищити доходи пенсіонерів разом із зростанням
доходів економічно активного населення. Крім того, мінімальні трудові пенсії, а також
соціальні, індексуються в зв’язку із зміною бюджету прожиткового мінімуму 4 рази в рік [6,
с. 546]. Політика, спрямована на підвищення грошових доходів населення, дозволяє певною
мірою відшкодувати пенсіонерам зростання цін на споживчі товари й послуги.
Потрібно зауважити, що на забезпечення матеріального добробуту білоруських
громадян, особливо надання заробітних плат, а також виплати пенсій спрямовується значна
частина ВВП республіки.
Водночас, із збільшенням пенсій зросла частка людей пенсійного віку. Таблиця 3 [22]
дозволяє простежити чисельність пенсіонерів загалом і за окремими видами трудової та
соціальної пенсій, зокрема. Так, упродовж 2005–2010 рр. кількість людей пенсійного віку
збільшилася із 2588 тис. осіб у 2005 р. до 2615 тис. у 2010 р. За цей час збільшилася
чмсельність пенсіонерів, які отримують пенсії за віком, – із 1903 тис. осіб у 2005 р. до 1977
тис. у 2010 р. Тоді як кількість людей, пенсія яких була призначена в мінімальному розмірі,
зменшилася – із 110 тис. осіб у 2005 р. до 42 тис. у 2010 р. Соціальні пенсії в Білорусі
отримували у 2005 р. 52 тис. осіб, а у 2010 р. – 53 тис. Отже, в республіці простежується
збільшення кількості людей похилого віку, що свідчить про тенденцію старіння населення,
яка, у принципі, є загальносвітовою проблемою.
Таблиця 3
Чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах із праці, зайнятості і
соціального захисту (на кінець року)
Роки
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всього пенсіонерів, тис. осіб
2622 2588 2586 2591 2593 2601 2615
з них отримують пенсії:
1953 1903 1908 1922 1935 1956 1977
за віком
з них пенсіонери з призначеною
258
110
76
64
60
57
42
пенсією в мінімальному розмірі
за інвалідністю
322
308
301
296
288
281
274
у випадку втрати годувальника
157
157
153
149
143
135
132
за вислугу років
11
18
19
21
23
25
28
Соціальні
50
52
52
52
52
52
53
у відсотках від загальної чисельності
пенсіонерів за віком: чоловіки у віці
1,9
2,0
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
до 60 років
жінки у віці до 55 років
2,2
2,3
2,2
2,0
2,0
1,9
1,9
чисельність зайнятих в економіці, 1,69
1,71
1,73
1,74
1,78
1,79
1,78
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таких, що доводяться на 1
пенсіонера
У Програмі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006–2010 рр.
значна увага приділена державній політиці в соціально-трудовій сфері з метою підвищення
ефективності використання ресурсів праці і формування кадрового потенціалу із
врахуванням реальних потреб виробництва. В контексті політики зайнятості головними
пріоритетами на третю п’ятирічку стали: формування сприятливих умов для підвищення її
ефективності, подолання дефіциту робочих місць шляхом розширення інвестиційної
активності за рахунок всіх джерел, зниження напруги й підтримка стабільності в сфері
соціально-трудових відносин [20].
Координація даних питань з боку держави унеможливила скорочення робітників і
збільшення кількості безробітних. У результаті проведених заходів у напрямку створення
нових робочих місць, підвищення конкурентноспроможності громадян на ринку праці,
кількість населення, залученого в економіці, збільшилася із 4403 тис. осіб у 2005 р. до 4622
тис. у 2010 р. [2, с. 64]. Слід зазначити, що Республіка Білорусь у 2007 р., мала один із
найнижчих показників безробіття працездатного населення – 1 % (в Німеччині цей показник
становив 8,3 %, у Росії – 2 %, в Україні – 2,3 %, у Казахстані – 0,7 %, у США – 4,6 %, у
Польщі – 11,2 %) [6, с. 527].
Таблиця 4 [22] демонструє динаміку зменшення кількості безробітних у республіці
впродовж 2005–2010 рр. Якщо в 2005 р. їх нараховувалося 67918 тис. осіб, то в 2010 р. –
33105 тис. За статевим цензом більшу кількість безробітних становлять жінки – 17401 тис.,
тоді як чоловіки – 15704 тис. (на 2010 р.) Серед осіб, котрі проживають у сільській
місцевості, значно менша кількість безробітних – 7249 тис. (на 2010 р.). Ринок праці
(організації, які заявили в органи праці, зайнятості і соціального захисту) в Білорусі
пропонував у 2005 р. працевлаштування 35807 тис. особам, а у 2010 р. – 48761 тис. Активні
заходи із забезпечення зайнятості населення вродовж третьої п’ятирічки дозволили втримати
рівень зареєстрованого безробіття у 2005 р. в межах 1,5 %, а у 2010 р. – 0,7 % відносно
економічно активного населення.
Таблиця 4
Кількість безробітних і потреба в працівниках, заявлена організаціями в органи
праці, зайнятості і соціального захисту (на кінець року)
Роки
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Кількість зареєстрованих
95768 67918 52024 44078 37305 40316 33105
безробітних, осіб
серед них жінок, осіб
58147 46784 34321 28937 22645 22998 17401
відсотків
60,7
68,9
66,0
65,6
60,7
57,0
52,6
люди, які проживають у
сільських населених пунктах,
13223 12000
9789
9143
8029
8145
7249
осіб
відсотків
13,8
17,7
18,8
20,7
21,5
20,2
21,9
Рівень зареєстрованого
безробіття (у відсотках до
2,1
1,5
1,1
1,0
0,8
0,9
0,7
чисельності економічно активного населення)
Потреба в працівниках, заявлена організаціями в органи із
32739 35807 44819 50770 50747 34463 48761
праці, зайнятості і соціального
захисту, осіб
Кількість безробітних на одну
2,9
1,9
1,2
0,9
0,7
1,2
0,7
заявлену вакансію, осіб
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Велика увага в соціальній моделі Республіки Білорусь приділяється соціальному
захисту громадян, реалізації їх економічних, соціальних і правових гарантій з метою
підвищення якісного рівня життя. Система соціального захисту в республіці спрямована на
підтримку всіх категорій населення, проте пріоритетним напрямком є соціальна допомога
непрацездатним і малозабезпеченим громадянам. Саме таким шляхом держава прагне
боротися з бідністю, яка нині у світі є величезною соціальною проблемою.
Для посилення заходів соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення в
республіці із 2001 р. була створена державна адресна соціальна допомога (ДАСД), право на
отримання якої мали сім’ї з доходом нижче 50 % прожиткового мінімуму. В кінці 2007 р.
критерієм став бюджетний прожитковий мінімум (БПМ); з 2010 р. соціальна допомога
надається сім’ям і громадянам, середньодушовий дохід яких нижче 1,5 БМП в середньому на
душу населення. Державна адресна допомога в Білорусі передбачає: одноразову соціальну
допомогу малозабезпеченим громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації (розмір
виплат у I півріччі 2011 р. становив 282 тис. руб., її отримали 10,2 тис. осіб); щомісячну
соціальну допомогу, що надається громадянам, з середньодушовим доходом нижче БПМ;
соціальну допомогу на оплату технічних засобів соціальної реабілітації для дітей у віці до 18
років, не визнаних інвалідами, але тих, котрі потребують її за медичними вказівками, а також
інвалідам третьої групи; безготівкові житлові субсидії. У 2010 р. ДАСД отримали понад 165
тис. осіб [7, с. 581]. Варто зазначити, що згідно Указу № 41 Президента РБ від 19 січня
1212 р. відбулося чергове посилення державної адресної соціальної допомоги, що дає
можливість вдосконалити механізм її функціонування, розширити перелік громадян, які
одержать матеріальну підтримку з боку держави для забезпечення гідного рівня життя для
себе і своєї сім’ї.
Значна соціальна підтримка в Білорусі надається багатодітним і неповним сім’ям, які
виховують дітей. Окрім того, що вони включені в ДАСД, і є основними одержувачами
допомоги, для цієї категорії громадян суттєво змінені підходи в питаннях пільгового
кредитування, субсидіювання і надання фінансової допомоги у погашенні кредитів,
передбачена значна державна підтримка в житловому будівництві [6, с. 539]. Важливо
зауважити, що в республіці функціонують центри соціального обслуговування населення, які
залучають громадськість, іноземні організації з метою надання матеріальної і моральної
допомоги, в першу чергу, багатодітним і неповним сім’ям, а також інвалідам, пенсіонерам та
іншим малозабезпеченим категоріям громадян. Порядок отримання іноземної допомоги
здійснюється у відповідності із Декретом Президента Республіки Білорусь від 28 листопада
2003 року № 24 “Про одержання і використання іноземної безвідплатної допомоги”.
У результаті створення й діяльності в Білорусі активної системи соціального захисту
чисельність малозабезпеченого населення впродовж 2006–2010 рр. скоротилася у 2 рази. В
республіці був зафіксований один із найменших в СНД розривів у доходах між найбільш і
найменш забезпеченими групами населення, що відображає справедливий розподіл доходів
серед соціальних груп населення [21].
Важливим напрямком соціальної допомоги в Білорусі, що здійснюється на державному
рівні, є підтримка громадян, які постраждали в результаті катастрофи на Чорнобильській
АЕС. Починаючи від 1992 р., в республіці діють програми із подолання наслідків аварії,
джерелом фінансування яких є республіканський бюджет. Основною їх метою є зменшення
збитків здоров’ю постраждалого населення, негативних соціальних і психологічних наслідків
катастрофи, соціально-економічна і радіаційно-екологічна реабілітація, забруднених
радіацією територій, повернення їх до нормальних умов функціонування. Впродовж 2006–
2010 рр. втілювалася в життя четверта програма, затверджена постановою Ради Міністрів
Республіки Білорусь від 11 січня 2006 р. Лише у 2010 р. на реалізацію програми із подолання
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було передбачено виділення 763590932,0 тис. руб.
[23]. Держава докладає значних зусиль, щоб мінімізувати небезпечний вплив від катастрофи,
створити безпечні умови для проживання населення, дати кожному постраждалому віру і
надію в завтрашній день.
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Ще у 1991 р. в республіці був прийнятий закон “Про соціальний захист громадян, які
постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС”, до якого й донині вносяться
відповідні зміни та доповнення. Він спрямований на надання допомоги населенню,
забруднених радіонуклідами територій, збереження і зміцнення їх здоров’я, створення всіх
умов для життєдіяльності громадян [24, арк. 4]. Закон передбачає захист прав і інтересів
наступних груп громадян: людей, які брали участь в ліквідації наслідків катастрофи; осіб, що
були відселені, і виїхали на нове місце проживання з територій радіоактивного забруднення;
громадян, котрі проживають в даний час на вказаних територіях; усіх, хто постраждав від
аварій і їх наслідків на інших ядерних об’єктах цивільного або військового призначення, а
також у результаті випробувань, учень і інших робіт, пов’язаних з ядерними установками,
включаючи ядерну зброю [25]. Згідно закону, таким громадянам передбачені пільги на
безкоштовне отримання ліків, санаторно-курортне лікування і оздоровлення, забезпечення
засобами технічної реабілітації, оплату комунальних послуг і проїзд у пасажирському
транспорті для категорій населення, які, зважаючи на свій фізичний і соціальний стан
потребують державної підтримки, в тому числі для інвалідів I і II груп; громадян, які
захворіли і перенесли променеву хворобу, викликану наслідками катастрофи на
Чорнобильській АЕС; дітей, що проживають в зонах радіоактивного забруднення [25; 26].
Крім того, надаються й інші компенсації: додаткова оплачувана відпустка, компенсації за
збитки здоров’ю і щорічна виплата на оздоровлення, зниження загально встановленого
пенсійного віку, пенсійні надбавки, пільги для податкообкладання і отримання кредитів,
забезпечення житловою площею і отримання її у власність, надбавки до стипендій тощо.
Громадянам, які переїжджали із зон обов’язкового виселення, гарантувалася компенсація
витрат, пов’язаних із переселенням, облаштуванням на новому місці проживання. Для них у
чистих районах республіки побудовано спеціальні поселення, а також надано квартири в
містах [27, арк. 18].
Варто зазначити, що чимало людей одержують допомогу згідно чинного законодавства,
яке регулює діяльність із “чорнобильського” питання. Так, щоб отримати статус учасника
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або інваліда, захворювання якого пов’язане з роботами
по ліквідації наслідків катастрофи, потрібно відповідне медичне обґрунтування та висновок
Міжвідомчої республіканської комісії. Як свідчать анкети учасників ліквідації, а також
людей, котрі направляли клопотання до Республіканської міжвідомчої експертної Ради з
метою надання інвалідності через захворювання, отримане в зв’язку із наслідками аварії на
ЧАЕС [28, арк. 1] дана робота спрямована на збереження їх здоров’я і надання відповідних
пільг згідно із законом “Про соціальний захист громадян, які постраждали від катастрофи на
Чорнобильській АЕС”.
На територіях, що найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС (Гомельська область
56,0 % забруднених земель, Могильовська – 25,7 %, Брестська – 10,0 %, Мінська – 5,3 %,
Гродненська – 3,0 %), здійснюється комплекс заходів із надання спеціалізованої медичної і
профілактичної допомоги населенню. Щорічне медичне обстеження проходять понад 1 млн
чоловік [6, с. 557]. Водночас, серед забруднених радіонуклідами територій, найбільша
кількість захворювань на рак щитовидної залози спостерігається у Гомельській, Брестській,
Мінській областях, м. Мінську, Вітебській та Могильовській областях (у порядку спадання)
[24, арк. 25]. Головною організацією із надання спеціалізованої медичної допомоги
населенню, яке постраждало від катастрофи на ЧАЕС, став Республіканський науковопрактичний центр радіаційної медицини і екології людини, що був побудований під
патронажем президента Республіки Білорусь, і відкритий 31 грудня 2002 р. в Гомелі. З метою
збереження здоров’я населення впроваджуються нові методи лікування хворих раком
щитовидної залози, що дозволило скоротити частоту рецедивів до 3,2 %. Розроблено низку
препаратів, що сприяють зміцненню здоров’я населення, а також приладів для контролю
радіоактивного забруднення і доз опромінення [6, с. 559]. Дані питання перебувають у числі
найголовніших як для місцевих, так і центральних органів влади.
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Важливою є допомога із оздоровлення дітей і підлітків Білорусі, яку надають країни
далекого зарубіжжя і особливо Західної Європи. Найбільше білоруських дітей приймають
Італія, Німеччина, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Бельгія, США, Австрія та інші країни.
Значну роботу із оздоровлення дітей і надання допомоги соціально вразливим групам
населення проводять громадські організації, міжнародні неурядові товариства [29].
Отже, опинившись перед проблемою подолання наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, які для республіки прирівнюються до “національної біди”, держава зуміла виробити й
втілити систему заходів із соціального захисту постраждалого населення, що включають
надання медичної і соціальної допомоги, створення безпечних умов для проживання
громадян.
Одним із найбільш гострих соціальних питань у Білорусі, що пов’язані із безпекою
нації, є демографічна проблема. Про її значущість наголосив президент Олександр
Лукашенко, виступаючи на третіх Всебілоруських зборах, у 2006 р.: “… у нас найважливіша
проблема, пов’язана з безпекою, – це проблема демографічна, проблема народжуваності...
Населення нашої країни скорочується, і дуже швидко. Приблизно 50 тисяч щороку. І якщо
ми не ліквідуємо ці “демографічні ножиці”, не забезпечимо рівність, а краще – перевищення
народжуваності над смертністю, Білорусь як самостійна держава втратить історичну
перспективу” [10]. Справді, загроза демографічної безпеки існує, адже в республіці
народжується менше людей, ніж помирає. Якщо у 1999 р. чисельність населення Білорусі
становило 10045000 тис. осіб, то у 2011 р. – 9468000 тис. В середньому на одну білоруску
припадає 1,5 дитини, що дещо більше половини необхідного країні дітовиробництва. На
2011 рік у Білорусі 65,8 % складали сім’ї з однією дитиною і лише 5,3 % – багатодітні
родини [30]. Такі показники свідчать про нагальну необхідність вироблення комплексу
послідовних заходів із збільшення народжуваності, скорочення смертності, збільшення
тривалості життя, зміцнення шлюбно-родинних стосунків, поліпшення умов життєдіяльності
сім’ї, оптимізацію міграційних процесів.
У контексті покращення демографічної ситуації в Білорусі у 2007 р. була прийнята
Національна програма демографічної безпеки Республіки Білорусь на 2007–2010 рр.,
основною метою якої була стабілізація демографічної ситуації і формування передумов
демографічного зростання в Республіці Білорусь [31]. Головним її результатом стало
зниження скорочення населення республіки майже в 2 рази.
Для вирішення демографічних проблем у державі створено надійну і гнучку систему
соціального захисту матері і дитини, що включає закони Республіки Білорусь, – “Про права
дитини”, “Про охорону здоров’я”, Кодекс Республіки Білорусь про шлюб і сім’ю,
Президентську програму “Діти Білорусі” та ін. Згідно із законом “Про державну допомогу
сім’ям, які виховують дітей” здійснюється матеріальна підтримка матері, що передбачає
одноразову і щомісячну державну допомогу на дитину, яка коректується залежно від зміни
розміру бюджету прожиткового мінімуму. Щомісячна допомога надається всім дітям у віці
до 3 років, а на дітей старше 3 років допомога нараховується із врахуванням сукупного
доходу батьків. У 2009 р. розмір дитячої допомоги вже наблизився до бюджету
прожиткового мінімуму [10], а у 2010 зріс на 2,1 % [32]. Нині й надалі спостерігається
зростання допомоги на дитину, що дає змогу покращити матеріальне становище родин, які
виховують дітей, а також стимулює народжуваність у країні.
У результаті ціленаправленої демографічної політики у Білорусі впродовж 2006–
2010 рр. істотно покращилися демографічні показники. Темпи скорочення чисельності
населення уповільнилися, очікувана тривалість життя збільшилася із 68,8 років у 2005 р. до
70,5 років у 2010 р., рівень дитячої смертності скоротився у 1,8 рази, що був найнижчим
серед країн СНД [21].
Отже, скорочення кількості населення, його старіння, міграція – це соціальні проблеми,
з якими стикається сучасна Білорусь. Щоб зменшити і відвернути їх, у державі приймаються
й реалізуються заходи, спрямовані на забезпечення зростання народжуваності і очікуваної
тривалості життя, уповільнення темпів скорочення чисельності населення, зниження рівня
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материнської і дитячої смертності, оптимізація міграційних потоків. Як свідчить статистика,
вони позитивно впливають на зміцнення демографічної безпеки в країні.
Бачимо, що діяльність держави в регулюванні соціальної сфери Білорусі, є доволі
значною. На думку білоруського економіста Оксани Ерофеєвої, те, що головним суб’єктом
здійснення соціальної політики в республіці виступає держава, є, водночас, і основною
проблемою, оскільки звужується активність інших суб’єктів, таких як, місцеві
співтовариства і окремі громадяни [13]. Можемо погодитися із висловленим формулюванням
дослідниці, адже залучення різноманітних некомерційних організацій, робітників і
роботодавців до проведення соціальної політики лише посилить соціальний вектор
перетворень, зміцнить соціальну сферу республіки загалом.
Для означення рівня соціального прогресу в Республіці Білорусь варто навести сукупні
показники “індексу розвитку людського потенціалу” (ІРЛП), що відображають досягнення
країни з точки зору стану здоров’я, отримання освіти і фактичного доходу її громадян. ІРЛП
застосовується з 1990 р. у рамках щорічних доповідей про розвиток людини у відповідності з
Програмою Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). У 2010 р. за ІРЛП були обнародувані
показники, розраховані за підсумками 2008 р. Рейтинг охопив 169 країн світу. Із держав
колишнього СРСР у першу групу країн із дуже високим рівнем людського розвитку
потрапила Естонія, яка отримала 34 місце. Республіка Білорусь увійшла в групу розвинутих
держав з високим рівнем людського розвитку і зайняла 61 місце, випередивши в цій групі
Росію (65 місце), Казахстан (66), Азербайджан (67), Україну (69), Грузію (74) і Вірменію
(76). За даними 2009 р. Білорусь перебувала на 68 позиції [2, с. 101, 104–105; 33]. Такі
результати для Білорусі, свідчать, з одного боку, про значну роботу, що зроблена в напрямку
розбудови соціальних інститутів для задоволення потреб людини, а з іншого – показують той
потенціал, який ще необхідно розкрити для підвищення добробуту населення, й увійти до
першої п’ятірки країн із дуже високим рівнем індексу людського потенціалу.
Таким чином, соціальна сфера є індикатором змін, що проводяться в державі з метою
покращення рівня і якості життя населення. Соціальна політика Республіки Білорусь
будується на розвитку людського капіталу. Людина, її потреби, добробут перебувають у
центрі всіх програм, концепцій, законодавчих і нормативних актів із соціально-економічного
розвитку. Впродовж 2006–2010 рр. в республіці був розроблений комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення населенню гідного рівня життя. Їх реалізація дала змогу
підвищити систему соціального захисту громадян, закріпити стабільне зростання якості
життя населення, скоротити масштаби бідності, зміцнити соціальну сферу, зробити її
стійкішою до викликів у майбутньому.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 2006–2010 ГГ.
В статье автор анализирует приоритетные составляющие социальной сферы Республики Беларусь на протяжении 2006–2010 гг. Основное внимание обращено на государственную политику в направлении роста денежных доходов
населения, совершенствования системы оплаты труда, уменьшения безработицы, расширения системы социальной защиты в исследуемое время.
Ключевые слова: социальная политика, социально ориентированная рыночная экономика, качество жизни, оплата труда, система социальной защиты.
Oksana Valion
PRIORITY AREAS OF SOCIAL POLICY IN THE REPUBLIC OF BELORUS IN 2006–2010
The author analyzes the priority constituents of social sphere of Belorus Republic in 2006 –
2010. Special attention is paid to the government policy directed to the growth of
population income, the improvement of the system of labour remuneration, the
reducing of unemployment, the expansion of social protection system in the
above mentioned time.
Key words: social policy, socially oriented market economy, quality of life, wages, welfare
system.
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ХРИСТИЯНСЬКОЛІБЕРАЛЬНОЇ КОАЛІЦІЇ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ
НІМЕЧЧИНИ (2009–2013 РОКИ)
У статті проаналізовані головні напрямки зовнішньої політики християнсько-ліберальної коаліції ФРН. Показана специфіка дипломатії бундесканцлера А. Меркель. Досліджено взаємозв’язок
між активністю німецької дипломатії та зростанням експортного потенціалу економіки ФРН.
Ключові слова: Німеччина, зовнішня політика, дипломатія, Європейський Союз, глобальна криза.

Ф

едеративна Республіка Німеччина вступила у ХХІ століття як провідна держава
Євросоюзу та впливовий гравець у сучасних міжнародних відносинах.
Непроста трансформація міжнародної системи в умовах глобальної
економічної кризи та зусилля німецької дипломатії, спрямовані на захист національних
інтересів за цих обставин стали тим середовищем, в якому й реалізовувалася зовнішня
політика ФРН.
У німецькій історіографії значна увага приділяється аналізу особливостей забезпечення
досягнення оптимальних результатів у захисті зовнішньополітичних пріоритетів ФРН.
Значну увагу цим процесам у своїй монографії приділив Г. Шольген [6]. Теоретичні аспекти
взаємодії зовнішньої і внутрішньої політики Німеччини перебувають у центрі
концептуальних підходів Д. Месснера [5]. Натомість С. Бірлінг показав значення
консенсусного підходу німецьких еліт до прийняття зовнішньополітичних рішень [1]. В свою
чергу, В. Еберлей показав роль експертного середовища та неурядових організацій у
інтелектуальному забезпеченні роботи німецької дипломатії [4].
У зазначеному контексті особливий інтерес становить критика упущень політики
попередників А. Меркель на посаді канцлера. Висвітленню цих аспектів присвячена
монографія Г.-П. Шварца [7]. Дослідник “Фонду Боша” В. Бредов на конкретних прикладах
довів факт діалектичного поєднання у німецькій зовнішній політиці “силового” та “м’якого”
підходів [3]. Натомість О. Чемпіль оптимальним вважає підхід до дипломатії з точки зору
“мудрої потуги” [3].
Значна увага зовнішньополітичним аспектам курсу ФРН приділена у фундаментальній
колективній монографії “Германия. Вызовы ХХI века”, яка підготовлена співробітниками
германістами Інституту Європи РАН за сприяння німецького “Фонду імені Фрідріха Еберта”.
Зокрема М. Павлов висвітлив політику ФРН щодо Євросоюзу [8, с. 183–217]. К. Вяткін
проаналізував особливості німецько-американських відносин [8, с. 227–287]. І. Максімичев
дослідив специфіку російсько-німецьких відносин [8, с. 310–365].
Особливий інтерес становить дослідження специфіки зовнішньополітичного курсу
Німеччини за часів християнсько-ліберальної коаліції Ангели Меркель, адже період 2009–
2013 рр. співпав із непростими часами трансформації соціального ринкового господарства
ФРН в умовах глобальної економічної кризи. Внаслідок цього під потужним тягарем
опинилися експортні галузі німецької економіки. Зміцнення експортного потенціалу
залишається пріоритетом зовнішньої політики християнсько-ліберальної коаліції у 2009–
2013 роках.
Звичайно, концептуальні засади зовнішньополітичного курсу канцлера А. Меркель
були закладені ще за її першої каденції. Зокрема, 24 жовтня 2006 р. бундесканцлер
А. Меркель затвердила “Білу книгу з питань політики безпеки Німеччини і перспектив
розвитку збройних сил”. Інтересами ФРН у сфері безпеки визнано: забезпечення
суверенітету і територіальної цілісності держави, захист прав, свобод, безпеки громадян
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ФРН, недопущення конфліктів, які загрожують національній безпеці, участь у міжнародних
операціях врегулювання криз, захист свободи торгівлі як основи добробуту Німеччини,
дотримання прав людини та міжнародного права. Бундесвер розглядається як важливий
інструмент забезпечення зовнішньої політики ФРН [9, с. 14]. Це було досить дорогою
справою. Наприклад, витрати на місію бундесверу у Афганістані за 2002–2011 рр. склали 6,1
млрд євро [16, с. 90]. Це стало суттєвим тягарем для військового бюджету Німеччини.
Внутрішньополітичне становище в Німеччині визначається умовами боротьби з
економічною кризою. На початку весни гострішим став діалог між Християнськими
демократами та молодшим коаліційним партнером Вільною демократичною партією щодо
принципів та пріоритетів соціальних реформ. Вперше у повоєнній історії Німеччини у
2009 р. скоротився обсяг заробітної плати німецьких працівників, порівняно з 2008 роком.
“Тевтонську залізну леді” Ангелу Меркель почали звинувачувати у своєрідному стилі
керівництва. Однак спроможність бундесканцлера провести через бундестаг рішення про
збільшення до 5350 солдат чисельності бундесверу в Афганістані довело дієздатність
коаліції.
Рейтинг популярності партій ФРН, порівняно з результатами виборів до бундестагу
(вересень 2009 р.) майже не змінився: Християнські демократи – 36 %, Соціал-демократи –
25 %, Зелені – 14 %, Ліві – 10 %, Вільні демократи – 10 % решта – 5 % [10, с. 1].
Християнські демократи продовжують вважати вільних демократів оптимальними
коаліційними партнерами. Хоча на експертному рівні й лякають останніх можливістю
створення на федеральному рівні коаліції з партією зелених. Однак особисто А. Меркель
назвала цю ідею безглуздою. На початку березня 2010 р. Меркель зміцнила відділ
політичного планування у відомстві федерального канцлера відомою телеведучою Євою
Крістіансен. Це означало, що канцлер не просто була зацікавлена у нових ідеях щодо
організації “зв’язків з громадськістю”, а й стосовно тактичних політичних планів.
Зовнішньополітичні ініціативи ФРН також концентруються на актуальних міжнародних
проблемах кризових часів. Офіційний Берлін продовжує тримати “ввічливий нейтралітет”
щодо минулорічної ініціативи президента Росії Д. Медвєдєва відносно розробки Договору
про колективну безпеку в Європі. Втім, США вже заперечили зазначену російську ініціативу,
адже нова редакція російської військової доктрини називає НАТО потенційним
супротивником. Але німецькі політики продовжують наполягати на тому, що європейська
безпека неможлива без Росії та всупереч її інтересам.
Проте це не заважає західноєвропейським партнерам “Газпрому” наполягати на
перегляді цін на газ. 19 лютого 2010 р. німецький концерн “ЕОН-Рур-газ” та “Газпром”
домовилися про часткове скасування механізму кореляції ціни на газ з ціною на нафту.
Домовленість була досягнута за результатами візиту в Москву міністра економіки ФРН
Райнера Брюдерлє. Успішно реалізовувалися й раніше розпочаті проекти. 27 лютого 2010 р.
російський прем’єр-міністр В. Путін та колишній бундесканцлер Г. Шредер обговорили
графік будівництва “Північноєвропейського газопроводу”. Німецький федеральний уряд,
попри глобальну економічну кризу, гарантував страхування контрактів з російськими
партнерами 2009 р. на 9 мільярдів євро [15, с. 1].
14–15 липня 2010 року у Єкатеринбурзі відбулися дванадцяті російсько-німецькі
міждержавні консультації на вищому рівні. Переговори у Єкатеринбурзі стали першими
після залагодження швидкої президентської кризи у ФРГН, яка завершилася обранням
нового президента Крістіана Вольфа та зміцнення правлячої християнсько-ліберальної
коаліції, а також першими після набуття чинності угод про створення Митного союзу Росії,
Білорусі та Казахстану.
Головною темою російсько-німецьких переговорів став розвиток інвестиційного та
торговельно-економічного співробітництва. Німеччина, проводячи непопулярні соціальні
реформи у намаганні витягти з трясовини економічної кризи економіку Європейського
Союзу, намагається максимально збільшити свій експорт. Загалом щорічні російськонімецькі консультації на вищому рівні є свідченням особливої ролі, яку Москва та Берлін
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відводять своїм стосункам. Особливо інтенсивно останнім часом розвивається двостороннє
енергетичне партнерство. Напередодні зустрічі у Єкатеринбурзі стало відомо, що
будівельники “Північноєвропейського газопроводу” з російського боку вийшли на
балтійський берег. Тобто графік будівництва повністю витримується. Водночас російськонімецька енергетична співпраця не обмежується лише газовими питаннями. Російський
концерн “Росатом” та німецький “Сіменс” створили спільне підприємство, яке
займатиметься будівництвом атомних станцій у третіх країнах.
У політичній сфері переговори у Єкатеринбурзі підтвердили, що Німеччина вітає нову
якість російсько-польських та російсько-українських відносин, які в Берліні розглядають як
важливий фактор стабільності у Східній Європі. Зважаючи на це, ФРН запропонувала Росії
приєднатися до програми Європейського Союзу “Східне партнерство”. Крім того, у
військово-політичній сфері Росія залишається надійним транзитним маршрутом постачання
сил бундесверу у Афганістані.
Але не можна казати, що сучасні російсько-німецькі відносини є позбавленими будьяких протиріч. Найбільш резонансним непорозумінням можна вважати різні позиції Москви
та Берліну щодо принципів побудови нової європейської системи безпеки. Зокрема, ФРН
відмовляється підтримувати, запропонований 2009 р. президентом Росії Дмитром
Медвєдєвим, проект Договору про колективну безпеку в Європі. Передмовою для діалогу з
цього приводу ФРН вважає досягнення прогресу щодо придністровського врегулювання.
Водночас у німецькому експертному середовищі продовжували домінувати скептичні оцінки
щодо європейських перспектив України. Колишній керівник представництва “Фонду Еберта”
в Україні Вінфрід Шнайдер-Детерс стверджує, що “молода Україна – тягар для старої
Європи”. На його думку, “німецька політика щодо України безцільна і ні до чого не
зобов’язує” [17, с. 5].
Наприкінці жовтня 2011 року у ФРН вибухнув фінансово-політичний скандал,
причиною якого стало незаконне надання одержавленому інвестиційному банку “Hipo Real
Estate” бюджетних субсидій на 55 млрд євро, що становило суттєву додаткову суму
загальнодержавного дефіциту [10, с. 2]. За цих обставин серйозно німецькі економісти
пропонували “скоротити” зону євро, що дало б можливість у зменшеній зоні євро досягнути
глибшої інтеграції.
Німеччина стала ініціатором створення нового формату спільної зовнішньої політики
Євросоюзу, пов’язаного із так званим “Східним партнерством”. Його запровадження мало
вирішити принаймні два ключових завдання: відтягти час прийняття стратегічного рішення
щодо завершення, розпочатих навесні 2005 р. переговорів про вступ Туреччини до ЄС, та
запропонувати Україні альтернативний відносно повноправного вступу до ЄС варіант
співробітництва. Обидва завдання залишаються актуальними для зовнішньої політики ФРН.
Не менш важливим, є збереження “статус-кво” у Східній Європі та недопущення поширення
стратегічного впливу Росії на Білорусь, Україну та Молдову. 11 листопада 2011 р. державний
секретар МЗС ФРН Корнелія Піпер в Києві висловила невдоволення забороною відвідати
Тимошенко [15, с. 1].
У політичній сфері німецько-українських відносин ключовою проблемою залишається
німецька оцінка судових вироків Ю. Тимошенко та Ю. Луценко. Попри певні зусилля
української сторони, спрямовані на додаткову аргументацію цих рішень, підхід
бундесканцлера А. Меркель до цієї проблеми залишається незмінним. У підсумку,
починаючи з 2005 р. й донині, скасовано формат двосторонніх українсько-німецьких
консультацій на вищому рівні. Ангела Меркель після 2010 р. жодного разу не була з візитом
в Україні. Символом “холодних часів” у політичній сфері українсько-німецьких відносин є
намір посольства ФРН одним із перших серед дипломатичних представництв країн
шенгенського простору запровадити біометричні дані для отримання довгострокової візи на
перебування в Німеччині.
У торговельно-економічній та інвестиційній сферах фактично реалізуються проекти, які
були погоджені ще до 2010 року. Під час переговорів про створення зони вільної торгівлі
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між Україною і ЄС німецька сторона неодноразово домагалася однобічних преференцій для
свого експорту в Україну.
12 листопада 2011 р. А. Меркель заявила, що має намір у вересні 2013 р. балотуватися
на посаду бундесканцлера втретє [11, с. 1]. Але її перемога не була гарантована. Адже
впродовж 2011 р. правляча коаліція програла шість поспіль виборів до ландтагів
федеральних земель. Внаслідок цього слабшими стали позиції уряду у верхній палаті –
бундесраті. Тут дедалі більшого значення набуває погодження спільної позиції з соціалдемократами, які входять до “великих коаліцій” з ХДС у низці федеральних земель. Відтак,
посилюється загальний консенсусний характер німецької внутрішньої політики. Але це
сприяє “розмиванню” ідеологічного профілю провідних правлячих та опозиційних партій,
тому близько чверті громадян ФРН формують запит на нові політичні проекти.
У третьому кварталі 2011 р. експортний потенціал німецької економіки відчув вплив
чергової хвилі кризи світової господарської системи. Стимуляції експорту більше не
допомагає навіть “слабке” євро. На німецькій фондовій біржі ДАХ знервовано реагують на
збільшення німецького внеску до Фонду стабільності євро, навіть попри запевнення міністра
фінансів В. Шойблє, що нових запозичень Греції, після суттєвого збільшення капіталізації
цього фонду, не буде.
Німеччина та Росія 8 листопада 2011 р. пустили технічний газ “Північноєвропейським
газопроводом”. Внаслідок цього зменшилася безпосередня залежність ФРН від умов
українського транзиту російського газу. Для України може бути цікавою участь німецького
капіталу в будівництві терміналу та інфраструктури для прийому скрапленого газу.
Важливою може бути участь німецьких підприємств у створенні інфраструктури метрології
процесу транзиту газу українською територією. Окрім енергетики, традиційний інтерес
німецький бізнес в Україні приділяє банківській сфері, гуртовій торгівлі, аграрному
виробництву. Відповідні позиції в угоді про зону вільної торгівлі стали критичними для
ФРН.
Отже, соціально-економічна ситуація у ФРН перебуває в динамічному стані.
Наприклад, 2011 рік німецька економіка завершила з показниками мізерного зростання ВВП.
Водночас, депресивно стабільними залишалися показники безробіття. Особлива вразливість
німецької економіки обумовлюється її експортною орієнтацією. Негативний вплив на
становище економіки ФРН мають продовження глобальної фінансової кризи, загострення
кризи в зоні євро та посилення ризиків глобальній безпеці. Ключові торговельні партнери
ФРН – Франція, США, Китай, Росія, Індія намагаються скоротити показники дефіциту в
торгівлі з Німеччиною. Це обумовлює посилення уваги до торговельної дипломатії та до
просування німецьких товарів на вже “завойовані” ринки.
Криза в зоні євро дала можливість німецькому бізнесу суттєво посилити свої позиції у
економіці країн Євросоюзу, особливо в Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині. Але великим
тягарем для німецького банківського сектору є не забезпечені ресурсами боргові
зобов’язання проблемних країн зони євро. Однак, їхнє гіпотетичне банкрутство також
невигідне німецькій економіці, адже означатиме скорочення ринку збуту. Тому ФРН
продовжуватиме боронити свої економічні позиції в Європі та світі.
На порядку денному перебуває обговорення питання зміни фінансової політики
Євросоюзу після 2013 року. Скоріше за все, більші та багатші країни Євросоюзу будуть
поставлені перед фактичним ультиматумом з боку середніх та менших за чисельністю
населення країн Євросоюзу. Останні зажадають більш рівномірного розподілу боргових
зобов’язань.
У підсумку 17 країн зони євро домовилися підписати у березні 2012 року угоду про
створення бюджетно-податкового союзу. Вона є відкритою для інших десяти країн
Євросоюзу, які зберігають національні грошові одиниці. Сенс домовленостей стосується
введення ліміту збільшення заборгованості, яка не повинна перевищувати принаймні
валовий внутрішній продукт країни-члена Євросоюзу. В державних бюджетах на 2012 рік
мають бути зафіксовані статті, які працюватимуть на скорочення поточної заборгованості.
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Внаслідок цього європейцям пропонують зменшення зарплат і підвищення податків,
введення нового податку на нерухомість, скорочення штату бюджетників та радикальне
зменшення державних соціальних виплат. Зважаючи на власні інтереси, проти ідеї
бюджетно-податкового союзу виступила Велика Британія в особі прем’єр-міністра Девіда
Кемерона. Він зажадав додаткових поступок та висловив самозадоволення від збереження
національної грошової одиниці фунту стерлінгів. Тож на нинішньому роздоріжжі Євросоюз,
ймовірніше, зробить різкий розворот до зосередження на вирішенні внутрішніх проблем,
залишивши процес прийняття нових держав-членів до кращих часів.
Водночас рішення про збільшення капіталу Фонду стабільності євро не вирішує
проблему по суті. Насамперед тому, що навіть експерти Європейського центрального банку
не можуть точно підрахувати загальну суму боргів найбільш проблемних країн євро зони –
Греції, Італії, Ірландії, Іспанії та Португалії. За деякими припущеннями ця сума складає
близько 800 мільярдів євро. Крім того, капіталізація зазначеного фонду не може
здійснюватися винятково за рахунок емісії, тобто, збільшення “інфляційного податку” на
усіх європейців. Але уникнути цього також досить важко, адже навіть досі найбільш
стабільна німецька економіка показала тенденцію до рецесії, тобто спаду ділової активності.
Тому, виходячи з неузгодженості позицій “старих” та “нових” країн Євросоюзу щодо
відмови від національних податкових систем, що розглядається як найбільш радикальний
хірургічний метод лікування ракової пухлини європейських боргів, слід чекати чергових
“метастаз”. Адже запропоновані методи лікування можуть лише “підтримати життя” важко
хворих економік, але не вирішують їхніх проблем у принципі. Однак песимісти вже
прогнозують неминучий вихід у 2013–2014 роках із євро зони Греції, що може спровокувати
поглиблення кризи боргових зобов’язань та стихійну вимушену відмову від спільної
європейської грошової одиниці.
Негативний вплив на імідж Німеччини мав гучний скандал, пов’язаний із отриманням
президентом ФРН К. Вульфом позички на купівлю приватної резиденції, серйозно не
дестабілізував внутрішньополітичне становище у ФРН. Спроба організації громадського
руху невдоволення з вимогою відставки президента К. Вульфа не була підтримана
основними парламентськими та позапарламентськими політичними силами, тому
закінчилася без результату. Відставка К. Вульфа стала потужним політичним ударом для
бундесканцлера А. Меркель. Проте станом на початок лютого 2012 р. ХДС-ХСС, як свідчили
незалежні соціологічні опитування, втрачає популярність, але зберігає свій електорат.
Натомість посилюються позиції СДПН, зелених та лівої партії. Ситуація ускладнювалася
тим, що “молодші” коаліційні партнери А. Меркель – вільні демократи, наразі балансують на
межі не проходження до наступного складу парламенту.
У жовтні 2012 р. шістдесят років відзначив “Східний комітет німецької економіки”. На
урочистостях зазначали, що німецько-російських товарообіг досяг рекордної позначки 39,7
млрд євро [12, с. 7]. Це відбувалося, попри загострення політичної риторики. Так,
координатор німецько-російського співробітництва Андреас Шаккенхофф (ХДС)
розкритикував Росію за обмеження пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх, за
підтримку Сирії та Ірану, за модернізацію у вигляді розвитку військово-промислового
комплексу. Росії здавалося, що німці присунули “залізну завісу” на східний кордон Польщі
[13, с. 3]. Утім, німецькі фірми шукали нові ринки на сході та закликали уряд уникати
критики внутрішньополітичної ситуації в Росії [14, с. 3].
20 січня 2013 року відбулися вибори до ландтагу федеральної землі Нижня Саксонія.
Результат виборів принциповий для усіх парламентських політичних сил країни.
Християнські демократи Ангели Меркель сподіваються показати все ще високу підтримку
виборцями не лише особисто бундесканцлера, а й партії загалом. Опозиційні соціалдемократи і партія зелених на нижньо-саксонських виборах надіялися підтвердити свої
амбіції повернутися до влади не лише на земельному, а й на федеральному рівні.
Прискіпливо до цих локальних виборів поставилися й менш потужні за впливом партії.
“Партія лівих”, чий рейтинг останніми місяцями падає внаслідок безперервних
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внутрішньопартійних чвар, мріяла про проходження до ландтагу Нижньої Саксонії.
Молодший партнер християнських демократів за чинною коаліцією вільні демократи мали
намір показати своїм виборцям, що їх ще рано списувати з рахунку. Крім того, виборчі теми
у Нижній Саксонії, скоріше за все, залишатимуться на порядку денному й федеральних
виборів. Тож соціал-демократи закидали уряду Ангели Меркель надмірну увагу до
порятунку спільної європейської грошової одиниці замість підтримки високих соціальних
стандартів у, власне, самій Німеччині.
На противагу цьому курсу федерального уряду соціал-демократи зробили стрижнем
своєї програми збільшення виплат родинам із дітьми та запровадження 30-годинного
робочого тижня для молодих родин із дітьми. Натомість християнські демократи,
пам’ятаючи про низку невдач на попередніх земельних виборах, не хотіли втрачати
політичної ініціативи та звинувачували соціал-демократів у популізмі. Відносно щільний
результат голосування на виборах до ландтагу Нижньої Саксонії ставить серйозне завдання
перед християнськими демократами та соціал-демократами щодо пошуку потенційних
коаліційних партнерів, позаяк новий варіант “великої коаліції” між ними надто ризикований,
зважаючи на бажання німецьких виборців чітко позиціонувати політичну відповідальність за
важкі часи в економіці. Християнські демократи вибори програли і втратили більшість у
бундесраті.
За часів канцлерства А. Меркель, починаючи з 2005 р., ФРН повернулася до курсу
тотальної підтримки американських зовнішньополітичних ініціатив. Водночас, Федеральний
банк Німеччини планував повернути свій золотий запас із Америки, який зберігався там з
часів “холодної війни”. Тепер обставини змінилися, й німецьке золото необхідне для застави
кредитів, які надаються проблемним країнам зони євро, аби зберегти спільну європейську
грошову одиницю.
Не менш серйозний виклик для президента США Барака Обами становить й непевне
становище у арабських країнах, напруга у відносинах між Китаєм і Японією, питання
скорочення американського контингенту у Афганістані та непевність у ядерному Пакистані
та Ірані. Разом з тим, німецькі ЗМІ акцентують увагу на фактичному похованні
американсько-російської “розрядки” доби президентства Д. Медвєдєва. Наприкінці 2012 р.
конгрес США прийняв “Акт Магницького”, який запровадив санкції проти низки російських
чиновників без суду звинувачених у порушенні прав людини. Також американський суд
постановив стягувати з Росії щоденно 50 млн дол. за відмову повернути єврейській громаді
“ХАБАД” іудейської книжкової колекції Шнеєрсона.
Звичайно, існують не менш серйозні геополітичні протиріччя між Москвою і
Вашингтоном: поділ шельфу Арктики, розташування в Центральній Європі американської
системи протиракетної оборони, погрози будь-якими засобами зупинити євразійську
інтеграцію, спроби витіснити Росію з Кавказу та Центральної Азії й зіштовхнути з Китаєм. У
разі подальшого загострення американсько-російських відносин Німеччина може відігравати
роль “доброго” слідчого у своїх відносинах із Росією. Не можна виключати й варіанту
“безсвідомої” зацікавленості ФРН у входженні України до Митного союзу, як способу
уникнути зобов’язань щодо перспектив вступу України до Євросоюзу.
22 січня 2013 р. Німеччина і Франція урочисто відсвяткували 50-річчя Єлисейського
договору, який започаткував стратегічну європейську взаємодію Берліну й Парижу. Так
співпало, що відразу після цього німецько-французька “родинна ідилія” була на Давоському
економічному форумі затьмарена британським інакодумством щодо перспектив розвитку
Євросоюзу. Як відомо, Лондон не влаштовує намір Берліну і Парижу жорстко втілювати у
життя курс на збереження спільної європейської грошової одиниці.
Така політика суперечить традиційним британським підходам. По-перше, Велика
Британія завжди вважала, що “стелею” розвитку європейської інтеграції має бути спільний
ринок товарів, послуг, капіталів і з певними обмеженнями робочої сили. Але Лондон
традиційно виступає проти федералізації Євросоюзу, символом чого може бути подальше
зміцнення наднаціональних органів влади в Євросоюзі та запровадження єдиної податкової
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системи. По-друге, зміцнення спільної європейської валюти та наднаціональних владних
механізмів у Європейському Союзі загрожує Лондону втратою положення одного зі світових
фінансових центрів. По-третє, продовження британського членства у по-суті
“федералістському” Євросоюзі означатиме нівелювання національного суверенітету.
З часу початку сирійської кризи Німеччина активно підтримує сирійську збройну
опозицію. Берлін одним із перших визнавав, так званий, “перехідний уряд”. Німецький
військовий контингент у межах повноважень НАТО в Туреччині на початку січня 2013 р.
приступив до обслуговування системи протиракетної оборони “Петріот”, яка здатна
контролювати небо над сирійським містом Алеппо. Втім, справа запровадження “безполітної
зони” над Сирією поки що ускладнюється внаслідок збереження боєздатності урядової
системи протиповітряної оборони. Безпосередньо у Сирії, так само як у Лівії, ФРН віддає
честь “чорнової роботи” на полях громадянських війн Франції. Спроба взяти ініціативу на
себе, яка мала місце в Єгипті, зазнала провалу після проведення судових процесів за
звинуваченням у шпигунстві проти німецьких співробітників “Фонду К. Аденауера”, який у
січні 2011 р. підтримав процес організації масових протестів проти Х. Мубарака. Щодо
іранської ядерної програми, ФРН виступає за продовження місії МАГАТЕ на іранських
ядерних об’єктах та обережно ставиться до силового варіанту вирішення цієї проблеми.
ФРН продовжує боротьбу за почесне звання чемпіона світу за обсягами експорту. В
умовах кризового скорочення попиту на німецькі товари зовнішня політика ФРН
акцентована на наполегливе просування своїх товаровиробників на зовнішні ринки. У цьому
сенсі не є винятком й Україна. У спробах подолання кризи ФРН й надалі проводитиме
жорстку політику квотування, антидемпінгових розслідувань, обмеження конкурентної
спроможності українських виробників за рахунок високої ціни на енергоресурси. Можна
очікувати подальшого збільшення негативного для України сальдо у торгівлі з Німеччиною.
Загалом зовнішньополітичний курс ФРН часів християнсько-ліберальної коаліції (2009–
2013 рр.) став логічним продовженням процесу вирішення європейських та глобальних
проблем, які проявили себе ще наприкінці періоду урядування другої в історії ФРН “великої
коаліції” (2005–2008 рр.). Стратегічним питанням стало забезпечення сприятливих умов для
розвитку експортного потенціалу Німеччини, яка намагається зберегти за собою роль
“локомотива” економіки зони євро. Цій меті було підпорядковано європейську політику
ФРН.
Прагматичними залишалися німецько-російські відносини. На відміну від Росії,
Україна досі не займалася систематичною роботою з формування власних лобістських груп у
Німеччині. Фактично немає видимих результатів роботи зі встановлення “зв’язків із
громадськістю” на теренах ФРН. Спроби сформувати проукраїнське лоббі, спираючись на
найбільших німецьких інвесторів в Україні, є логічними та виправданими, але
несистемними. Відсутня координація такої роботи на рівні виконавчої влади України.
Натомість Німеччина в Україні системно проводить роботу зі створення груп впливу,
зокрема, через партійні політичні фонди. Яскравою особливістю німецько-російських
відносин, на відміну від німецько-українських, є досить інтенсивний розвиток торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва, незалежно від створеного у німецьких
засобах масової інформації образу Росії як “неоавторитарної” держави. Росія системно
працює з німецькими неурядовими організаціями, регулярними є різні формати співпраці на
кшталт “Петербурзького діалогу”, молодіжних обмінів тощо.
Тоді як українсько-німецьке співробітництво в секторі, наприклад, неурядових
організацій давно перетворилося на формат “замкненого цеху”, в якому одні й ті самі
експерти сто перший раз повторюють давно відомі аргументи. Відкинуто й забуто формат
“українсько-німецького форуму”, дихає на ладан недофінансована співпраця “містпобратимів”. Традиційною залишається проблема відсутності координації і дієвого контролю
за виконанням запланованих заходів українсько-німецького співробітництва.
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Водночас, Німеччина за часів канцлерства А. Меркель проявила себе як надійний
партнер адміністрації президента США Барака Обами у вирішенні глобальних проблем.
Причому ФРН органічно додавала до американської “жорсткої” сили свою “м’яку” силу.
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УКРАЇНСЬКА І ЗАРУБІЖНА БІОГРАФІСТИКА
УДК: 94(477)(316.3+008)316.625“1890/1914”“В.Дурдуківський”

Святослав Даниленко
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА
ДУРДУКІВСЬКОГО (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
У статті розкривається життєвий шлях і громадська робота українського педагога, громадського діяча – Володимира Федоровича
Дурдуківського.
Ключові слова: культура, семінарська громада, Стара Київська громада.

С

тановлення капіталістичних відносин в Україні у другій половині ХІХ ст.
сприяло формуванню інтелігенції з різночинних верств, яка стала генератором
національного відродження. Українські землі перебували тоді, як відомо, у
складі двох імперій. Між розвитком обох частин України існували відмінності. Реформи
австрійських цісарів відкрили шлях капіталізму в Східній Галичині раніше, ніж у російських
самодержавців у Наддніпрянщині.
У Наддніпрянщині розвиток національного руху стримувався феодалізмом і
самодержавством. Поштовхом до його активізації були реформи 1860–1870-х років. Їх
наслідком стала поява великої кількості молодих людей небайдужих до долі свого народу,
його культури. Помітне місце серед “будителів народного духу” займав Володимир
Федорович Дурдуківський – громадський діяч, літературний критик, педагог. Його перу
належить понад сто праць на літературознавчі і педагогічні теми. В радянський час твори
В. Дурдуківського потрапили під тотальну заборону [1, c. 79]. В. Дурдуківський був одним із
представників соціологічної культурно-історичної школи у літературознавстві, активним
учасником громадсько-культурного життя в Україні.
Життя та діяльність Володимира Дурдуківського певним чином знайшли своє
відображення в історичній літературі. Праці С. Білоконя, В. Даниленка і А. Кравченко,
О. Путро, Ю. Хорунжого, В. Пристайка, Ю. Шаповала та ін. реконструюють низку сторінок
його біографії. Водночас, немало сюжетів багатогранної діяльності В. Ф. Дурдуківського
залишаються поза увагою дослідників. Зокрема, не знайшла повного висвітлення його
громадсько-культурна діяльність в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., у час найбільшої
активності і продуктивної діяльності В. Дурдуківського в громадській сфері. Цій темі і
присвячена дана стаття.
Володимир Федорович Дурдуківський народився 17 вересня (за старим стилем) 1874 р.
в селі Пединівці на Уманщині. Згодом його батьки переїхали в село Мирівку на Київщині, а
коли Володимиру Дурдуківському виповнилось тринадцять вони переїхали до Києва. З того
часу В. Дурдуківський все життя прожив у Києві.
Батько Володимира Дурдуківського був священиком, зокрема, у Києві працював
Духівником при Київській духовній семінарії. Мати – Ольга Іванівна, походила з роду
черняхівських. У сім’ї Дурдуківських було дев’ятеро дітей. В ній панували релігійні порядки
і традиції.
Дитячі роки, проведені в Мирівці, залишили у Володимира Федоровича такі світлі,
дорогі враження, що згодом серед дев’яти його літературних псевдонімів буде і псевдонім
“Мировець”. Як син високоосвіченого священика, Володимир Дурдуківський отримав освіту
в духовних школах. Спочатку в Київській духовній семінарії, а з 1895 р. – у духовній
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академії. Крім того, за деякими даними, закінчив він і консерваторію, а тому добре
музикував і співав. Згадуючи роки навчання в семінарії, Володимир Федорович писав, що всі
предмети, навіть такі як фізика й математика, викладались в релігійному дусі, а про
справжню вільну науку по тодішніх духовних школах не можна було й говорити. Така наука
не задовольняла молодь, що тут навчалась, викликала протест, робила з релігійних
семінаристів послідовних, крайніх матеріалістів. Маючи великий вплив батька,
В. Дурдуківський не пішов далі протестів проти офіційної релігії, казенного православ’я, не
розірвав з релігією, а зупинився на філософських і релігійних шуканнях.
У семінарії він захопився літературою, історією, філософією, класичною філологією.
Та, як не дивно, саме в стінах семінарії, де дух вільнодумства, здавалося, мав би бути
відсутнім, Володимир Федорович включився в громадську роботу. “В семінарії ж я вперше
почув про українство, став на шлях національної свідомості” [2, арк. 2], – писав згодом
В. Дурдуківський. Старші учні семінарії організували тут нелегальну українську громаду, до
якої ввійшов і молодий В. Дурдуківський. Діяла вона впродовж 1888–1895 рр. Кількість
членів громади налічувала 40–50 осіб [3, с. 150]. Крім В. Дурдуківського, до неї входили:
О. Лотоцький, Ф. Матушевський, В. Чехівський, П. Сікорський, С. Єфремов та ін. Очолював
громаду українофілів священик Д. Скочковський [4]. “Потиху він робив своє діло
освідомлювання товаришів, гуртування коло себе піонерів молодої української ідеї,
нагромаджування та постачання для її прихильників духовної поживи в формі відповідної
літератури” [3, с. 142].
Великий вплив на громадівців справляли ідеї В. Антоновича та О. Кониського, які
належали до Київської Старої громади. Гурток збирався на квартирі Л. Скочковського, що
розташовувалась на кирилівській вулиці, біля Йорданської церкви, і отримав від
семінаристів назву “Ельдорадо” [5, с. 45].
Збори семінарської громади інколи відбувались на квартирі М. С. Грушевського (на
вул. Тарасівській), який фактично був посередником між громадівцями-семінаристами і
Київською Старою громадою. У 1893–1894 рр. він став її фактичним керівником. За
характеристикою О. Лотоцького, М. С. Грушевський “молодий та енергійний, був живим
зв’язком між громадою та старим громадянством” [6, с. 65].
Громадівці мали свій статут, чималу бібліотеку, в якій були твори українських авторів
та російські книжки, присвячені українській історії, літературі, етнографії. В бібліотеці було
зібрано все, що мало відношення до української історії та літератури, й допомагало стати
свідомим українцем. Громадівська бібліотека стала однією з небагатьох у Києві, що
допомагала молоді у справі самоосвіти, давала відповіді на багато питань. В. Дурдуківський
також користувався книгами бібліотеки, сприяв поповненню її фонду.
Керівництво семінарською громадою здійснювали на той час О. Лотоцький і
С. Липківський (брат майбутнього митрополита Української Автокефальної Православної
Церкви В. Липківського), котрі мали чималий вплив на В. Дурдуківського, не лише в
семінарії, а згодом і в духовній академії. Та найбільшим, найдорожчим приятелем став
молодший за нього на два роки семінарист Сергій Єфремов. Саме той Єфремов, який у квітні
1917 р. буде обраний заступником голови Української Центральної Ради і членом Малої
Ради, а після створення першого українського уряду – Генерального Секретаріату УЦР-УНР
займе в ньому посаду генерального секретаря міжнаціональних справ. Певний час шляхи їх
ненадовго розійшлися. С. Єфремова виключили з семінарії за українство і він вступив до
університету. В. Дурдуківський продовжив своє навчання в духовній академії.
У Київській духовній академії викладали талановиті професори: історії російської
літератури В. Малінін, історії Росії В. Завіншевич, історії філософії Б. Кудрявцев. Чималий
вплив на Володимира Федоровича справив професор Микола Петров, автор першої
систематичної історії української літератури й багатьох наукових творів з української історії,
археології, згодом – один з перших академіків Української Академії Наук. М. І. Петров і
залучив Володимира Федоровича до наукової роботи, запропонувавши йому для
кандидатської дисертації тему про визначного церковного діяча, вченого і проповідника,
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митрополита київського Самуїла Миславського (1783–1796 рр.). Ця робота захопила
В. Дурдуківського, дала привід глибше пізнати українську історію. “Робота коло дисертації
за керуванням М. Петрова, – згадував В. Дурдуківський, – ще поглибила мої українські
симпатії, підвела, так би мовити, історичний ґрунт для моїх українських переконань, дала
змогу систематично ознайомитися з болючим для українського народу, для всього його
життя, процесом примусової русифікації, зненавидіти російський державний централізм і ще
глибше, свідоміше полюбити свій історично обездолений край і народ” [2, арк. 4].
В той час, коли В. Дурдуківський навчався в академії, у Львові, за редакцією тоді ще
зовсім молодого професора Львівського університету М. С. Грушевського, виходили
“Записки Наукового Товариства імені Шевченка”. Туди Володимир Федорович надсилав свої
перші бібліографічні і критичні огляди російських переважно історичних журналів. Вже тоді
він був особисто знайомий з М. Грушевським, але згодом жалкував, що мало – лише
зустрічався з ним у О. Я. Кониського та В. Б. Антоновича.
Володимир Дурдуківський належав до ліберального крила демократичного руху в
Україні. Його однодумцями були С. Єфремов, Б. Грінченко, В. Доманицький, О. Лотоцький,
Ф. Матушевський, Є. Чикаленко та ін.
Значний вплив на В. Ф. Дурдуківського мав ще один відомий історик, археолог, один з
організаторів громадівського руху В. Б. Антонович. Володимир Федорович відвідував його
нелегальні лекції для української студентської молоді з історії української козаччини.
“В. Б. Антонович своїм великим науковим авторитетом, своїм глибоким, переконаним
словом безперечно зміцнив мої українські симпатії, надав їм глибини і свідомості” [2, арк. 5],
– писав згодом В. Дурдуківський. Так відбувалося становлення, формування та зміцнення
національного світогляду В. Ф. Дурдуківського.
У 1899 р. В. Дурдуківський закінчив духовну академію. Йому було тоді 25 років і перед
ним відкривалися або блискуча артистична кар’єра, бо мав чудовий голос (тенор), або
літературна праця, оскільки мав чималі літературні здібності, або педагогічна. Володимир
Федорович обрав нелегкий учительський хліб, розпочавши працю в тому самому КиєвоПодільському духовному училищі, в якому колись сам навчався. Одночасно він викладав
історію в жіночій гімназії Є. С. Євсєєвої. Про вільну педагогічну роботу в духовній школі
годі було й мріяти. Тут панували консерватизм, підозрілість, забобонність. “Я багато
працював, як учитель, любив дітей і своє діло, навіть дуже обережно сіяв зерно української
свідомості серед учнів, але працювати так і стільки, як я мріяв, не міг. Молода моя сила й
незламана ще енергія знайшли для себе вихід у громадській роботі” [2, арк. 6], писав діяч.
Квартира, де мешкав В. Дурдуківський разом з С. Єфремовим, стала місцем зібрання
“ідейної” української молоді. Поступово склався український гурток, до якого входили
С. Єфремов, О. Лотоцький, Ф. Матушевський, В. Доманицький. Очолював гурток Олександр
Якович Кониський – український письменник, публіцист, педагог. За його невеликі кошти
було засновано видавництво “Вік”1, яке відіграло значну роль в історії національнокультурного руху. Воно проіснувало до 1918 року, видало, незважаючи на важкі цензурні
умови, близько 140 одиниць художньої, навчальної, науково-популярної літератури
загальним тиражем 560 тисяч примірників. У видавництві було підготовлено до друку і
випущено тритомну “Антологію української літератури” [7, с. 319]. Вже згодом, коли
В. Ф. Дурдуківський стане широковідомою і шанованою особою в педагогічних та
літературних колах, у 1926 році Гр. Іваниця з нагоди 25-х роковин діяльності
В. Дурдуківського напише: “Хто із нас, середньої, так би мовити, генерації українських
педагогів (віком), знав свого часу, беручи до рук новісінькі українські книжки, що в значній
мірі за них треба подякувати тому, тоді ще молодому та малопомітному, вчителеві середньої
школи, що весь свій вільний від лекцій та зшитків час віддавав великій культурній справі?”
[8, с. 56]. Праця у видавництві згуртувала молодь, об’єднала їх у єдиний ідейний і творчий
колектив.
1

Як видавничий гурток української молоді фактично існувало з 1895 р.
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Одночасно з роботою у видавництві, В. Дурдуківський співпрацював, як письменник і
критик, з різними українськими і російськими газетами та журналами Києва й Галичини.
Зокрема, з такими виданнями як “Киевское Слово”, “Жизнь и искусство”, “Киевские
отклики”, “Киевская газета”, “Волынь”, “Придніпровський край”, “Дзвінок”, “Руслан”,
“Літературно-науковий вістник”, “Записки наукового товариства імені Шевченка” у Львові.
Друкував статті у “Трудах Киевской духовной академии” (“Историческая записка о
соединенных Киево-Подольском и Богуславском духовных училищах”, 1903). Він
рецензував книжки Михайла Грушевського, Олекси Коваленка. Володимир Федорович писав
статті з української історії, літератури – наукового й публіцистичного змісту, критичні та
бібліографічні замітки, театральні рецензії тощо.
У цей час В. Дурдуківський досить близько знайомиться з багатьма представниками
української ідейної інтелігенції, видатними українськими культурно-громадськими діячами –
М. Лисенком, М. Старицьким, Лесею Українкою, Є. Чикаленком. Останній був багатим
поміщиком, матеріально підтримував журнал “Киевская старина”, в його садибі проходили
збори української молоді. За пропозицією та рекомендацією Є. Чикаленка вся “вічанська”
/“Вік”/ компанія, в тому числі В. Дурдуківський, стала членом Старої громади, почала
працювати в “Киевской старине”, де В. Дурдуківський помістив чимало робіт історичного та
історико-літературного змісту. Молодим було “тісно” в Старій громаді. Вони прагнули
перейти від культурницької до практичної діяльності, хотіли перетворити “Киевскую
старину” в дійсно український журнал як за змістом, так і за формою. Найбільше зусиль в
цьому напрямку докладали, і не безрезультативно, В. Доманицький і С. Єфремов.
В. Ф. Дурдуківський цінував ще одне знайомство і дружбу. На початку 90-х років з
Чернігова до Києва переїхав відомий український письменник, педагог, літературознавець,
історик, видавець, громадсько-культурний діяч Борис Дмитрович Грінченко. За дорученням
київської громади він редагував “Словар української мови”. Володимир Федорович згадував:
“Хоча він роками був старший від нашого вічанського гуртка, але якось дуже швидко й
близько зійшовся з нами, навіть щиро заприятелював. Власне, майже не було такого дня,
щоб або Грінченко сам чи з дружиною, або ми з Єфремовим не бували одні в одних, не
провадили щирих дружніх розмов за склянкою чаю. Після Єфремова ніхто на мене не мав
такого великого впливу, як Б. Грінченко” [2, арк. 9]. Борис Дмитрович ставився до
В. Дурдуківського “особливо тепло і привітно”.
Згадуючи про Б. Грінченка, В. Дурдуківський захоплювався його великим розумом,
колосальною енергією, незламною силою волі, безмежною здатністю до праці, повною
відданістю українській національній ідеї. В своїх сповідях Володимир Федорович пригадує
цікавий епізод, як одного разу він легковажно не виконав покладеного на нього доручення.
Коли Б. Грінченко запитав В. Дурдуківського, чи зробив він те, що обіцяв, Володимир
Федорович, веселенько усміхаючись, відповів йому, що ні. Б. Грінченко тільки глянув і
сказав своє повне сили й переконання: “Ви ж повинні були зробити!”. В. Дурдуківський мало
не згорів від сорому і назавжди запам’ятав цю сцену і ці слова. Бо сам Б. Грінченко, за
спогадами В. Дурдуківського, не знав, не визнавав “хочу” – “не хочу”, “люблю” – “не
люблю”, “вмію” – “не вмію”, – у нього було одне велике потужне, непереможне – “повинен”
[2, арк. 9].
З великою теплотою згадував В. Дурдуківський і сім’ю Грінченків, його дружину,
видатну громадську діячку М. М. Грінченкову-Загірню та їх доньку Настю. Згадував і про те,
що Настя спочатку не розділяла національних поглядів батьків, стала членом соціалдемократичної спілки. Щоб переконати Настю, Б. Грінченко уважно вивчав твори видатних
письменників-соціалістів, вишукуючи в цих творах оборону своїй дорогій національній ідеї.
Через деякий час ідейні погляди Насті змінилися, та вона повернулася до батьків тяжко
хворою на туберкульоз і незабаром померла...
В Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України
зберігається немало листів В. Дурдуківського сім’ї Грінченків до Києва (коли сам
Володимир Федорович від’їжджав з міста), Львова, Італії (там Грінченки перебували на
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лікуванні). Серед них є кілька ліричних, теплих листів, написаних у 1903–1904 роках,
адресованих особисто Насті Грінченко.
“Оцінюючи... вплив на мене Грінченка, – писав В. Дурдуківський, – я повинен сказати,
що він не тільки поглибив мої національні переконання, не тільки надав їм сили, не тільки
навчив мене працювати й розуміти свої національні обов’язки, але й багато дав мені
безпосередньо, як учителеві, дав мені зрозуміти всю велику вагу національної освіти й
національного моменту в освіті” [2, арк. 12].
Аж до дня смерті Марії Миколаївни Грінченко (15 липня 1928 року), її єднала особлива
дружба з В. Ф. Дурдуківським, учителями і учнями школи, якою він керував у 1920-і роки.
Марію Миколаївну було обрано почесним членом школи. Вона неодноразово виступала на
урочистих зборах, жертвувала гроші на шкільну стипендію ім. Т. Шевченка для кращих
учнів, дарувала шкільній бібліотеці книги, присвятила школі переклад повісті Г. Мальо “Без
сім’ї” [9, с. 245].
З надією і піднесенням зустрів В. Дурдуківський революційні події 1905 року.
Захоплення викликав у нього царський маніфест від 17 жовтня, що “дарував” громадянські
свободи. Володимир Федорович вважав, що революція наблизить кінець самодержавного
тиранства, церковної сваволі, бюрократичних утисків, національного пригнічення й неволі.
Та життя невдовзі все розставило на свої місця…
Після проголошення маніфесту в усіх містах України почалися маніфестації з
червоними прапорами, мітинги, на яких люди вимагали остаточного знищення монархії. У
відповідь на це почалися погроми, переслідування революціонерів і переважно євреїв.
Поліція, як правило, займала позицію нейтралітету. “Важко й боляче згадувати страшні
картини погрому, згадувати за те, як у великому, добре обслуженому поліцією, численним
гарнізоном місті, невеликий, але добре озброєний гурт різних злочинців, злодіїв, розбишак і
хуліганів за приводом чорносотенних вождів, кілька днів без краю вбивав, грабував ні в чим
не винне єврейське населення,” [2, арк. 15] – писав про ті події В. Дурдуківський. У Києві, за
даними медичної “Швидкої допомоги” було вбито 26 людей, а 223 поранено [10, c. 417]. Не
справдилися сподівання В. Дурдуківського, маніфест і дії російського парламенту (Думи)
радикально не змінили становища.
Та кінець 1905 року позначився значним полегшенням для українського руху. Українці
отримали змогу мати свою пресу. Незабаром з’явилась і перша тижнева газета українською
мовою – “Хлібороб”, яку видавав у Лубнах В. Шемет.
У Києві громадськість настоювала на виданні щоденної української газети. Апелювали
передусім до Є. Чикаленка. Останній згадував: “Нарешті я піддався і завів про це розмову з
В. М. Леонтовичем (белетристом В. Левенком) та з В. Ф. Симиренком. Вони охоче згодлися
мене підтримувати матеріально (фінансово). Тоді я почав обмірковувати цю думку з
молодими українцями: С. Єфремовим, М. Левицьким, В. Дурдуківським та ін.” [11, c. 300].
Перший номер всеукраїнської щоденної громадсько-політичної газети “Громадська
думка” вийшову Києві 31 грудня 1905 р. Згодом з’явився літературний і науковий журнал
“Нова громада”. Стара “Киевская старина” перетворилася в “Україну”. Фактичними
ідейними керівниками всіх видань були – С. Єфремов, Є. Чикаленко, Ф. Матушевський,
Б. Грінченко. Друкувався в них і В. Дурдуківський. Він також входив до складу редакційного
комітету “Громадської думки”, хоча особливої активності в його роботі не виявив.
Причетним був В. Дурдуківський і до заснування Всеукраїнської спілки вчителів і діячів
народної освіти, ініційованої у травні 1906 р. Борисом Грінченком. У тексті її статуту були
визначені стратегічні напрями реорганізації школи в Україні. Найпершими заходами на
шляху до створення системи національної освіти автори цього документу вважали
впровадження загального безкоштовного обов’язкового початкового навчання для всіх дітей,
забезпечення зв’язку між нижчою, середньою та вищою школами, реалізацію права всіх
народів, в тому числі і українського, навчатись рідною мовою, введення в середніх школах і
університетах курсів вивчення української мови і літератури, а також географії та історії
України [12].
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Володимир Дурдуківський брав участь і в створенні київської “Просвіти” (червень 1906
року), яка ставила за мету допомагати розвитку української культури, і передусім, – просвіті
українського народу рідною мовою, працюючи в Києві і Київській губернії. Членами
товариства були такі відомі діячі, як О. Косач, С. Русова, Д. Дорошенко, А. Кримський,
Л. Старицька-Черняхівська, І. Стешенко, О. Кошиць, В. Науменко, І. Огієнко, С. Єфремов,
К. Стеценко, тобто, фактично весь цвіт української інтелігенції початку ХХ ст. Ініціатором
створення і тривалий час його головою був Б. Грінченко. “Просвіта” розгорнула широку
видавничу діяльність, відкрила бібліотеку-читальню, проводила лекції, концерти, виставки.
Разом з Б. Грінченком, П. Єфремовим, Ф.Красицьким, В. Чеховським та іншими
В. Дурдуківський входив до складу видавничої комісії київської “Просвіти”. Ця комісія
відповідала також і за кадрову підготовку в товаристві [13, c. 105].
Київська “Просвіта” проіснувала до 10 квітня 1910 р., коли була заборонена рішенням
Губернського Присутствія як небезпечна для існуючого ладу. За час існування просвітяни
видали майже 174 тисячі дешевих книг.
Володимир Дурдуківський виступив членом-організатором Українського наукового
товариства в Києві у 1908 р. [12]. В цей період він вів активну переписку з багатьма діячами
українського національно-культурного руху – О. Лотоцьким, Іваном Тобілевичем (КарпенкоКарим), М. Коцюбинським, Л.Яновською, Борисом і Марією Грінченками, М. Вороним,
В. Доманицьким, С. Русовою, І. Стешенком, О. Маковеєм та ін.
Із завершенням революції відновились нападки та репресії, реакція дужчала, набирала
все більше сили та нахабності. Закривалися газети, друкарні, бібліотеки, заарештовувалися
редактори, заборонялися “Просвіти”, проводилися обшуки в українських діячів. Однієї ночі
було заарештовано всіх відомих поліції і жандармам “українців”. Прийшли й на квартиру до
В. Дурдуківського. Та тут трапився курйоз. Володимир Федорович на той час за дорученням
П. Житецького працював над перекладом Євангелії на українську мову. Він звертався до
грецьких, польських, німецьких, латинських, російських, слов’янських текстів, порівнював
переклади Куліша, Лободовського, Маричевського. Глибокої ночі, саме за цією роботою,
обкладеного Євангеліями на різних мовах, і застав В. Дурдуківського пристав, що прийшов
заарештувати його. Та, побачивши Євангелія, дізнавшись, чим займається Володимир
Федорович, так розгубився, що навіть не заарештував його. Та вранці, переляканий, прибіг
знову і, з вибаченнями, здійснив арешт. Це був перший арешт В. Дурдуківського.
Заарештованих “українців” випустили через кілька днів, та цензура продовжувала лютувати.
Всі молоді українські видання, яких цензура не пропускала, змушені були припинити свою
роботу.
Важке становище українства, крах надій та сподівань гнітили Володимира Федоровича,
ще й давніх приятелів майже нікого не було поряд: С. Єфремов практично весь час перебував
у в’язниці, О. Лотоцький виїхав до Петербургу, В. Доманицький і Б. Грінченко, обидва тяжко
хворі на туберкульоз, жили за кордоном, де померли в один 1910 рік.
У цей час В. Дурдуківський відходить від активної громадської роботи і поринає
повністю в роботу педагогічну. “Я перестав брати таку живу, активну участь у громадському
житті, як було досі, з цього часу мене вже цілком майже захоплює чисто й виключно
педагогічна робота, – вчительські, шкільні інтереси стають для мене головними, мають тепер
більше значення, ніж широкі громадські інтереси, життя моє, якнайтісніше зв’язується з
дітьми й школою, коли й пишу я що після цього, то виключно або про школу, або про дітей,
або на педагогічні теми. Страшна реакція після конституції 1905 р. пригнітила мене, як
громадського діяча і значно піднесла як педагога” [2, арк. 20]. Дійсно, в ці роки виходить
кілька статей В. Дурдуківського виключно педагогічного змісту в педагогічному журналі
“Світло” (1909–1911 роки) під спільною назвою “З щоденника вчителя”, під псевдонімом
В. Мировець. Та той факт, що ці статті було підписано псевдонімом, а не прізвищем, вже сам
по собі багато про що говорив. У журналі “Радянська освіта” в 1926 році було відзначено:
“Щоби належним чином оцінити роботу В. Ф. в “Світлі”, треба пригадати, що цей журнал
видавано в часи жорстокої реакції. Учителів переслідували не те, що за співробітництво,
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навіть за передплату. Живі поки що свідки можуть розповісти, як доводилось іноді висилати
часопис на пред’явника якоїсь умовної речі. В. Ф. не раз виступав на сторінках “Світла” в
оборону української школи та обґрунтуванням потреби реорганізувати школу” [8, с. 56].
Життя, щоправда, внесло свої корективи. Бурхливий вир революційних подій, що
завертівся після 1917 року, не давав змоги просто залишатися стороннім спостерігачем.
В. Дурдуківський продовжував займатись громадською роботою, активно працював у
“Просвіті”.
Таким чином, громадсько-культурна діяльність В. Дурдуківського в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. була різносторонньою і багатогранною. В духовній семінарії він був
учасником нелегальної української громади, згодом багато працював як учитель, брав участь
у заснуванні та роботі видавництва “Вік”, товариства “Просвіта” в Києві, Українського
наукового товариства, Всеукраїнської спілки вчителів і діячів народної освіти, співпрацював
з багатьма періодичними виданнями, як критик і редактор. Його шанували і поважали колеги
й друзі. Відзначали його працелюбність і високу відповідальність за доручену справу,
відданість ідеї соціального і національного звільнення українського народу.
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Інна Боровська
ВПЛИВ ІДЕЙ РОМАНТИЗМУ НА ІСТОРИЧНУ КОНЦЕПЦІЮ
ТОМАСА КАРЛЕЙЛЯ (1795–1881)
У статті аналізуються особливості впливу ідей романтизму на розвиток англійської історіографії першої половини ХІХ століття на
прикладі творчої спадщини видатного історика, філософа, письменника Томаса Карлейля (1795–1881).
Ключові слова: вігі, героїзація, концепція, революція, романтизм, терор, торі, філософія.

У

першій половині ХІХ століття історична думка та історична наука розвивалися в
нових, відмінних від “віку Просвітництва” умовах. Системні зміни, що відбулись в
Європі, стали каталізатором появи актуальних ідей філософських доктрин та
історичних концепцій. Велика французька революція знищила “старий” порядок, завдала також
сильних ударів по феодалізму в багатьох європейських країнах. Промислова революція, яка
розпочалася в кінці ХVIII ст. в Англії, а пізніше у ряді інших країн вперше створила адекватну
капіталізму технічну базу. Тому, не дивлячись на тимчасове політичне торжество дворянськофеодальної реакції, в Європі відбувався процес формування індустріального суспільства.
Оскільки в деяких країнах не були повністю вирішені завдання буржуазних перетворень і
йшла боротьба за їх здійснення, буржуазія залишалася значною силою суспільного прогресу.
Переважаючою формою її політичної теорії і практики став буржуазний лібералізм різних
відтінків. Революція збагатила думку реальним історичним досвідом; на очах одного покоління
рушилися багатовікові монархії, змінювалися кордони держав, стрімко підносилися і терпіли
поразку політичні партії.
У цих нових історичних реаліях, в основному, хоча і далеко не повністю, вичерпав себе
просвітницький напрям суспільної думки. З початком століття в європейський культурі
поступово утвердилася нова суперечлива за змістом ідейна і художня течія – романтизм.
Світоглядною основою романтичної історіографії стала німецька класична філософія: праці
І. Канта, Г. Гердера, Й. Фіхте, Г. Гегеля. Подіями, котрі найбільше привертали увагу істориків і
громадськості були французька революція і численні війни в Європі, котрі дивним чином
переплели ідеї свободи, національності, державності. Так само й романтичні візії минулого,
відбиваючи політичні реалії тогочасної епохи, значно відрізнялися за ідейним та теоретичним
змістом [2, с.116].
У цьому ідейному потоці сформувався романтичний напрям в історіографії, що займав
переважаючі позиції до ХІХ століття. Термін “романтизм” впроваджують його перші
представники – німецькі романтики. Він проник у всі сфери художньої творчості, здійснив
сильний вплив на суспільну думку та науки про суспільство.
Романтичний канон історіописання (при всій різноманітності індивідуальних підходів) мав
спільну платформу: він протиставляв раціоналізму просвітництва провіденційне напівмістичне
бачення історії, думку про первинність віри, духовності, інтуїції і почуття над розумом.
Загальний погляд на минуле зміщувався з універсального соціуму на окремі спільноти,
передусім, етнічні, соціальні, об’єднані особливими культурно-психологічними рисами. Пошук
внутрішньо-спільнотного “духу” в минулих епохах перетворився на головну мету істориків. Усі
суспільні інституції вважалися наслідком творчої активності ірраціонального духу. Романтична
візія “витягала” з минулого, насамперед, приховані прояви свідомості, що знаходили вияв у
мові, звичаях, ритуалах, культурі, релігії.
Романтизм був реакцією на раціоналізм доби Просвітництва, застиглих форм, схем і
канонів класицизму. Визначальною рисою романтичної історіографії був, перш за все, історизм і
тісно пов’язане з ним уявлення “про органічний”, тобто незалежний від свідомої волі окремих
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людей, розвиток історичного процесу. Отже, основними прикметами романтичного
світосприйняття вважають: релігійність, не через засвоєння догматів, а через почуття і
містичний досвід; визнання переваги емоцій, зокрема станів екстазу та натхнення, над
раціонально усталеними правилами; захоплення усім індивідуально-неповторним, незвичайним,
екзотичним, таємничим; культ неординарної особистості [13, с.118].
Усі ці нові риси, внесені романтизмом в історіографію, по-різному відбивалися в творчості
істориків різних країн й напрямів. У статті робимо спробу проаналізувати особливості впливу
ідей романтизму на становлення історичної концепції англійського письменника, історика,
філософа Томаса Карлейля (1795–1891). (Менш поширене, але більш правильним, вважають
деякі, дослідники – Карлайль.)
Перша біографія Томаса Карлейля вийшла російською мовою в 1881 році [13], а в 1981
році в серії “ЖЗЛ” була опублікована книга відомого англійського письменника Дж. Саймонса
“Карлейль” [8]. Книга написана в жанрі історичного портрету; автор намагався дати об’єктивний
портрет видатного мислителя, під впливом якого розвивалась література і філософія всього ХІХ
століття. В передмові до цього видання С. Белза зазначає, що Карлейль першим поставив
питання про діалектику минулого і теперішнього, про відмінності між культурою і цивілізацією,
про цінності справжні й надумані; проблеми, які хвилюють нас сьогодні [1].
Видатний російський історик М. Карєєв в 1890 році в фундаментальному дослідженні
“Сущность исторического процесса и роль личности в истории” окремий розділ присвячує
порівняльній характеристиці світоглядних доктрин Т. Карлейля і Л. Толстого, а в 1923 році була
опублікована ще одна праця вченого – “Томас Карлейль. Его жизнь, его личность, его
произведения, его идеи” [4].
Особливості англійського романтизму в цілому і постать Томаса Карлейля, зокрема
висвітлені сучасними вітчизняними дослідниками в працях, що висвітлюють проблеми
історіографії всесвітньої історії [2; 9; 13]. Аналіз філософських поглядів англійського дослідника
здійснений у виданнях з історії філософії та філософських словниках [11; 12].
Праця, з якою перш за все асоціюється ім’я Томаса Карлейля, – це “Французька революція.
Історія”, видана в 1837 році, вперше опублікована в російському перекладі в 1907 році й
перевидана до 200-річчя Революції. Як зазначає відомий дослідник проблематики Революції,
доктор історичних наук, професор В. Г. Сіроткін: “… це не стільки систематичний виклад
французької революції, скільки бесіди з читачами про тих, хто творив історію. В цьому сенсі,
його книга – і історія, і роман. Сказане не означає, що він не був знайомий з джерелами; …
працюючи над книгою він перевернув гори документів в бібліотеці британського музею в
Лондоні, обклався ящиками літератури в себе вдома, вів бесіди з ветеранами Революції” [10,
с. 560]. Карлейль ставить в центр свого дослідження особистості. Згідно світоглядної концепції
автора, історія – це біографія видатних людей, вона є продуктом їх діяльності. Дослідник малює
колоритні портрети діячів різних політичних таборів: Мірабо, Лафайєта, Дантона, Талейрана.
У розділі “Терор в порядку денному” Томас Карлейль намагається розібратися в причинах
масового терору, його проявах, наслідках; звертає увагу на відсутність правового захисту
громадян після видання “Закону про підозрілих”, співчуває жертвам з різних політичних таборів.
Карлейль засуджує французьку революцію і революцію взагалі, але як дослідник закликає
вивчати її, описувати страждання і надії народу, його героїзм і самопожертву. На його думку,
герой повинен убезпечити суспільство від революції: “поки людина залишається посередністю –
Кромвелі й Наполеони завжди будуть неминучим завершенням санкюлотизму. Всяку
революцію задумують романтики, здійснюють фанатики, а користуються її плодами останні
негідники, поки суспільство не виявить в собі “істинних героїв”” [9, с. 126; 17].
Розробляючи свою концепцію особистостей – героїв, від яких залежить прогрес людства,
Т. Карлейль написав цілу серію статей, нарисів, есе, які ввійшли у фундаментальну працю “Про
героїв, культ героїв, і героїчне в історії”, присвячених відомим історичним постатям: “Герой як
божество. Один: язичництво, скандинавська міфологія”, “Герой як пророк. Магомет: іслам”,
“Герой як поет. Данте. Шекспір”, “Герой як пастир. Лютер: реформація. Нокс: пуританізм”,
“Герой як вождь. Кромвель. Наполеон”, а також історію життя Фрідріха ІІ Прусського, Олівера
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Кромвеля, Фрідріха Шиллера, Йоганна Гете. Саме ці праці викликали найбільші суперечки в
суспільстві. Карлейль виразив в них свій погляд на роль особистостей в історії людства: “Велика
людина – джерело життєвого світла. Це світло, що освічує темряву, що сяє як дар неба, джерело
природної оригінальної істини, мужності, героїчного благородства. Великі люди були вождями
людства, … творцями всього того, до чого прагнула вся маса людей; все зроблене в цілому світі,
по суті є зовнішній матеріальний наслідок, практична реалізація і втілення думок, що належали
великим людям, посланим в цей світ” [20].
Ряд істориків висловлюють суперечливу, на наш погляд, точку зору, згідно якої погляди
Карлейля вплинули на формування фашистської ідеології. Так професор Чарльз Саролі в 1938
році написав статтю “Чи був Карлейль першим нацистом?”, в якій намагався стверджувально
відповідати на це питання:” … філософія нацизму, теорія диктатури були сформульовані сто
років назад великим шотландцем свого часу – Карлейлем, самим авторитетним з політичних
пророків”. Відомий історик Мануель Саркісянц в роботі “Англійські коріння” німецького
фашизму” присвятив цій проблемі окремий розділ “Томас Карлейль і божественні фельдфебелі
інструктори по шикуванню для найбідніших англійців” [19]. Слід зауважити, що “герой за
Карлейлем – це людина перш за все високоморальна. В своїх лекціях він пояснював, що
“моральні”, “духовні” і “діяльні” начала нероздільні.
Крім пророків, вождів і “духовних пасторів”, Карлейль вважав героями письменників і
поетів. Їх призначення він бачив в тому, щоб “зробити істину більш зрозумілою для звичайних
людей” і розмежування на героїв і негероїв здійснювалось дослідником не за соціальною, а за
духовною ознакою. Сам він “пуританин за своїми переконаннями ні разу, ні при яких
обставинах не сказав жодного слова, яке суперечило його переконанню, він залишився
пуританином в своєму житті”, – пише дослідник творчості Карлейля В. Яковенко [16].
Заслуговують на увагу етичні погляди Т. Карлейля. В збірці бесід під назвою “Етика життя”
він висуває ідею праці як “порятунку” людини. “Праця – покликання людини на землі. Обставини
так складаються, що настане час, коли людині, позбавленій роботи неможливо буде з’явитися в
межах нашої сонячної системи і тому прийдеться шукати іншу, ліниву планету” [19]. Мислитель
задумується над проблемою сенсу життя, віри і безвір’я, смерті і безсмертя: “життя кожної
людини можна порівняти з річкою, початок якої розуміли всі. Подальший її біг та її призначення
тільки один всевидящий може визначити. Чи зіллється вона із сусідніми річками, збільшуючи їх
об’єм, чи прийме їх до себе? Чи залишиться вона нікому невідомою річкою ... чи з неї утвориться
новий Дунай і Рейн? Ми цього не знаємо, нам відомо лише одне: що шлях її лежить в Великий
Океан, і води її існують і не можуть бути знищені, і не можуть бути надовго затримані” [18].
Свої погляди письменник викладав блискучим літературним стилем в тій формі, яку
вважав найкращою в даний час: історичне дослідження, інтелектуальний роман, нарис, есе,
бесіда. Але перш за все Карлейль – мислитель. Його думки, погляди, міркування, його концепція
історичного розвитку мала величезний вплив на політичну та інтелектуальну еліту Європи та
Америки ХІХ ст. Він був другом і натхненником Ч. Діккенса, його вплив відчули Л. Толстой та
О. Герцен. “Война и мир” та “Былое и думы” несуть в собі сліди вивчення Карлейля [1, с. 14].
Герцен познайомився з Карлейлем в 1853 році в Лондоні. Він побачив в ньому “людину таланту
величезного, але занадто парадоксального”. Особливо помітно він вплинув на американську
філософію і американську критику, зокрема на Емерсона, Торо, Лонгрелло [1, с. 15] Ф. Енгельс
наголошував, що впродовж багатьох років Карлейль вивчав соціальне становище Англії, –
“серед освічених людей своєї країни він єдиний, хто займався цим питанням” [1, с. 16].
Жоден з англійських мислителів-сучасників так не стимулював думку, як це робив
Карлейль, його популярність була дуже великою. В 1866 році Карлейлю запропонували почесне
місце ректора Единбургського університету, крім цього місця він ніколи не займав ніякої
посади, все життя залишаючись тільки літератором. Попередником Карлейля на посаді ректора
був Вільям Гладстон. На нових виборах ректора суперником Карлейля був лідер консерваторів
Б. Дізраель і тому, коли були оголошені результати голосування: Томас Карлейль – 657,
Б. Дізраель – 310, вони були сприйняті як символ тріумфу політичного ідеалізму над
практицизмом Дізраеля [8, с. 22]. Цей факт свідчив про особливу роль Томаса Карлайля в своїй
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вікторіанській епосі [8, с. 23].
Далеко не всі сучасники розділяли погляди англійського мислителя, але байдужим він не
залишав нікого, – навпаки, – його праці стимулювали дискусії, обговорення, народжували нові
ідеї. Порівняльний аналіз поглядів двох великих мислителів Томаса Карлейля та Льва Толстого
здійснив видатний російський історик М. Карєєв. Він зазначав: “серед авторів, що писали про
роль особистості в історії є два знаменитих письменника, що стоять на двох діаметрально
протилежних точках зору: кожний з них може розглядатися, як представник крайніх поглядів,
причому погляд одного є повне заперечення іншого” [3, с. 27]. Дослідник приходить до
висновку, що теорію Карлейля треба розглядати, як останню появу в історичній філософії того
“культу героїв”, взірці якого ми бачимо в народному епосі.
Історична концепція Т. Карлейля визначала передбачення і перспективи розвитку
європейського суспільства. “Прийде час, – писав Карлейль, – коли сам Наполеон буде краще
відомий своїми законами, ніж своїми битвами, а перемога при Ватерлоо виявиться менш
значною подією, ніж відкриття інституту механіки” [8, с. 132]. Однозначно він висловлював
думку, що досі володіє людьми – про те, що механіка духу важливіша для сучасного суспільства,
ніж навіть стрімке зростання сил, викликаних машинним виробництвом. Карлейль вітав
промислову революцію, але доводив, що вона потребує перебудови суспільства.
Жоден мислитель-сучасник так не “будив” суспільну думку і не спонукав до роздумів як
Карлейль. Він залишив нащадкам тридцять томів дослідницьких і публіцистичних праць.
Спадщина Т. Карлейля була розвинута істориками позитивістами та неоромантиками в другій
половині ХІХ століття.
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В статье анализируются особенности влияния идей романтизма на развитие английской историографии первой половины ХІХ века, на примере творческого наследия выдающегося историка, философа, писателя Томаса Карлейля
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In this article analysis of influence of romanticism ideas on formation and development of English historiography of first half of XIX century is done by the example of creative inheritance of famous historian, philosopher, English writer – Thomas Carlyle.
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Олег Горенко
ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
Стаття присвячена дослідженню сучасних особливостей реалізації філософських інтенцій
професійного історичного мислення. Акцентується суспільна потреба розширення
теоретико-пізнавальних горизонтів сучасної гуманітаристики й, зокрема, необхідність формування адекватних уявлень про реальний зміст ідеї свободи особистості.
Ключові слова: історія, філософія, право, тип мислення, свобода особистості.

“Б

атько німецької класичної історії” Леопольд фон Ранке, заперечуючи
жорстке підпорядкування історичного пізнання якимось загальним схемам і
критикуючи ідею прогресу, тим не менш був переконаний, що справжня
історія виникає як поєднання методичного дослідження з філософським поглядом та
художнім відтворенням. Торкаючись питань взаємодії історії та філософії у короткій статті,
що так і називається “Geschichte und Philosophie” (1830), вчений, зокрема, наголосив, що
покликанням власне історичної науки є дослідження й зображення одиничного у його
саморозвитку до загального уявлення про подію, до пізнання об’єктивно існуючого
взаємозв’язку. Як підкреслює дослідник, “необхідно, щоб історик тримав очі відкритими для
загального. Він не повинен його (це загальне – О. Г.) попередньо видумувати, як філософ;
воно постає перед ним у процесі спостереження одиничного у русі, коли розвиток світу
сприймається цілісно”. Цей розвиток базується не на загальних поняттях, що панували в ту
або іншу епоху, а на зовсім інших речах. Немає на планеті жодного народу, який би
залишився без контактів з іншими. Цей тип відносин, що залежить від його власної природи,
є та форма, у якій він вступає у всесвітню історію і, яка має бути пріоритетом для загальної
історії”. На переконання Ранке, дивитися потрібно не на поняття, що опановані тими чи
іншими народами, а “на самі народи, які діють в історії, на взаємовпливи і боротьбу між
ними, на їхній розвиток, що відбувається у процесі цих мирних або військових
взаємовідносин. При цьому наголошується, що “жодна держава ніколи не виникала без
духовної підстави й духовного змісту, без прадавнього генія (Genius), який живе власним
життям, відповідає більш або менш властивим умовам і створює своє середовище впливу.
Завдання історичної науки полягає у врахуванні цього життя, що не піддається опису за
допомогою однієї думки, одного слова; прояв духу у світі не має звичайної понятійної
природи: усі кордони свого буття у світі він заповнює своєю сучасністю; у ньому немає
нічого випадкового; його прояв є в усьому обґрунтованим” [1].
Попри увесь понятійний скептицизм видатного німецького історика, що наближає його
тип мислення до давно звичного для нас понятійного нігілізму, сама потреба філософського
відчуття цілісності історичного буття, не викликає, як ми бачимо, сумнівів у послідовного
“історичного реаліста”. Як на нашу думку, в умовах чергової “зміни парадигми” є сенс більш
уважно придивитися до характеру взаємодії історії, філософії і правознавства у царині
суспільної теорії. Стимулом для цього є масштабність тих ігрищ у медіапросторі, котрі не
лише затуляють від спостерігача реальні життєві сценарії, а й взагалі загрожують “помилкою
у надбудові”. Як на нашу думку, наведені вище міркування Ранке засвідчують глибинність
генетики комунікативного підходу німецької історіософської думки. Разом з тим, для
полум’яного пропагандиста формули “як воно сталося насправді” (wie es eigentlich gewesen)
міркування про “народний дух” виглядають підозріло метафізичними та ще й не дуже
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оригінальними, враховуючи давно написані “Ідеї до філософії історії людства” Й.-Г. Гердера,
“Листи про вивчення і користь історії” лорда Болінгброка або “Історії занепаду й загибелі
Римської імперії” Е. Гіббона. Ми не маємо на меті здійснювати традиційний аналіз здобутків
т. зв. “філософської історії” або наголошувати на значущості пізнавального потенціалу
“філософії історії” як спеціальної дисципліни. Нас більше цікавлять, у даному випадку,
загальні принципи взаємодії філософського й історичного мислення як у просторі
внутрішнього досвіду дослідника історії, так і у царині свідомості звичайної людина, яка
прагне до кращого розуміння свого минулого й майбутнього в інтересах розширення
простору власної свободи.
Можна констатувати, що ступінь філософічності історіописання кожний дослідник
визначає для себе самотужки. Здебільшого він є наслідком притаманного дослідникові того
чи іншого “типу мислення”. Хтось, активуючи природні філософські нахили, просто обирає
стартовою позицією підхід філософської історії. Хтось зберігає симпатії до прагматичної
історії, лише час від часу вдаючись до філософських узагальнень. Хтось плекає
номотетичний (генералізуючий) науковий світогляд, хтось демонструє схильність до
використання ідіографічного (індивідуалізуючого) методу, а хтось намагається поєднати
можливості обох підходів. Однак головною метою в усіх випадках залишається пошук
оптимального сполучення точної рецепції, достатнього розуміння і обґрунтованої
інтерпретації. Завжди зберігаються впливи теоретико-пізнавальної специфіки історичного
мислення як процесу індивідуального усвідомлення людського буття у часі. Навіть тоді, коли
відкриваються можливості використання нових, значно більш розкутих моделей
постгуманітаристики в умовах посилення інтересу до суверенізованих ідей та речей.
Методологічна саморефлексія дослідника може суттєво посприяти певній корекції власних
пізнавальних інстинктів задля досягнення дослідницької мети та з урахуванням “духовної
ситуації часу”.
У цьому сенсі “єдина соціальна наука” П. Уінча є логічним наслідком саморозвитку
універсалістських тенденцій в царині гуманітаристики. Це засвідчує цілком зрозумілий
інтерес до історичного досвіду як універсального продукту людського самоусвідомлення у
часі, хоча й не нівелює стару суперечку між номотетичним та ідеографічним підходами.
Тлумачення ролі досвіду взагалі вважається центральним пунктом європейської
раціональності, її ключовою епістемологічною особливістю, що характеризує відмінність
західного типу мислення від східного варіанту ірраціоналізму. На нинішньому переломному
етапі розвитку українського історіописання як ніколи актуально звучить наполегливе
нагадування Л. Февра про те, що історія є “наукою про людину” й у цьому сенсі, приміром,
розмежування економічної та соціальної історії виглядає не дуже вдалим методологічним
винаходом. Відомий американський епістемолог А. Мегілл нагадує про те, як ще у 1929 р. у
передмові до першого тому “Анналів” Л. Февр і М. Блок бідкалися з приводу бар’єрів, що
розмежовують істориків. З точки зору сучасної історичної епістемології, така дослідницька
позиція видається цілком зрозумілою, з огляду на обстоювану “Анналами” логіку єдності
історичного дослідження Людини як результату визнання єдності, цілісності самої Людини.
У цьому сенсі надзвичайно актуальними в нинішніх умовах нестримної методологічної
плюралізації і подрібнення історичного світобачення видаються міркування Л. Февра про те,
що потрібно боротися за таку єдність, а не пасивно чекати на її появу. Власне, у цьому і
полягає методологічний сенс реальних “боїв за історію” [2, c. 327–328].
Можна сказати, що сьогодні йдеться про більш глибоку теоретико-методологічну
кореляцію історичного й філософського мислення. Логіка повернення до Людини є, за
словами А. Шопенгауера, суто європейським природним ходом розвитку. Як зауважив
філософ у своєму “Вступі до філософії”, “спочатку людина помічала все, окрім самої себе, – і
оминала увагою себе; уся її увага була прикута до речей поза нею; на себе вона дивилася
лише, як на незначну ланку в ланцюзі зовнішніх речей, а не як на головну передумову
існування зовнішнього світу, якою вона є насправді” [3, c. 24]. У силовому полі цих двох
основних пізнавальних орієнтирів розвивалося й історичне мислення, час од часу змінюючи

182

Україна–Європа–Світ

свої стратегічні пріоритети. У цій глобальній системі координат, власне, й розгортаються усі
найсучасніші теоретико-методологічні пошуки професійних істориків, які б вузькі, чи які б
широкі підходи вони не сповідували.
Говорячи про партнерство історії й філософії, Наталя Яковенко у “Вступі до історії”
згадує про те, як “нові акценти, що їх розставляв у європейській культурі Романтизм, тягли
за собою і нове тлумачення “сенсу історії”, яке узгоджувалося з новим світовідчуттям та
новими культурними запитами”. Дослідниця при цьому зауважує, що “самі історики ще й не
задумувалися над такими абстракціями, та, правду кажучи, й до сьогодні мало ними
переймаються. На допомогу прийшла підказка філософів. Стратегічне партнерство історії і
філософії було вже до певної міри випробуваним, адже “філософська історія” Просвітництва
таки привчила шукати “сенс історії” поза компетенцією Провидіння, а водночас ерудити і
антиквари залишили в спадок історикам ХІХ ст. практичні навички того, як розпитувати
джерела, шукаючи відповідей на сформульовані філософами питання” [4, c. 118]. Питання в
тому, наскільки запитаними виявилися ці корисні навички в умовах демократичної
трансформації пострадянського простору і всієї Європи? Чи не настав для українського
історика слушний час, з огляду на серйозність методологічних викликів перебудови
історичного мислення, не лише сміливіше користуватися підказками філософії, в й самому
глибше замислитися над “абстракціями”, тобто самостійно посилити теоретичну складову
власного методу. Суспільство епохи трансформації не виживе за рахунок готових відповідей
і чужих підказок. Потрібна нова культура самостійного формулювання запитань для того,
щоб вчасно відрізнити імітаторів від людей справи, а згодом і людей суспільно корисної
справи від людей справи згубної.
Пострадянське
історіописання
переживає
оригінальний
етап
поєднання
європоцентристського просвітництва, відцентрованого мислення прогресуючої глобалістики
і одночасного культивування романтичного історичного світогляду епохи становлення
національної державності. Ці конкуруючі тенденції розвитку історичної думки часом
породжують у людських головах дуже химерні конфігурації, які в підсумку можна
розплутати лише завдяки розвитку самостійної думки. Деякі найбільш обдаровані творці
реальної історії, вчасно зорієнтувавшись, вже встигли отримати чималий зиск за рахунок
культивування романтичного потягу до сивої давнини, захоплення усім індивідуальнонеповторним, культу неординарних особистостей на фоні одночасного розгортання яскравих
прожектів близького й щасливого європейського майбутнього та нічим необмеженої
глобальної свободи.
“Історія понять” у цьому сенсі логічний крок до зміцнення своєрідної епістемологічної
пуповини між історією, філософією та правознавством. Перебудова методологічних підвалин
пострадянського історіописання вкрай потребує не лише активізації розробки “історії
понять” як повноцінної історичної дисципліни, а й термінового самостійного
переосмислення й практичного використання цілеорієнтованої “теорії понять” як засобу
тлумачення інтелектуальних і політичних механізмів функціонування цих самих понять. Без
цього, приміром, політична історія втрачає значну частину свого прагматичного потенціалу,
як скарбниця колективного історичного досвіду. Принаймні, потреба нового історичного
балансу ідей демократії, свободи і справедливості як варіанту гуманістичного оновлення
суспільної свідомості і політичної практики не залишає іншого виходу. Адже, коли реальні
творці реальної історії так завзято користуються уламками цього ідейного комплексу і задля
реалізації своїх політичних цілей на свій розсуд тлумачать зміст базових понять, що
застосовуються для їх опису, то й громадяни мають краще усвідомлювати їхній справжній
зміст. Інакше цим громадянам годі й сподіватися на досягнення статусу повноцінних
суб’єктів історії. У даному випадку гегелівський принцип утримання понять у їхній
визначеності перетворюється на спільне теоретико-методологічне завдання вітчизняної
науки історії і відчутно дезорієнтованої “широкої громадськості”. Зневага до якісного
понятійного мислення, відсутність суспільних навичок пізнання дійсності на основі понять,
містична світоглядна установка і схильність до суто емоційного політичного вибору у стані
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афекту й досі залишаються чи не найнебезпечнішими спадковими хворобами нашого
колективного інтелекту.
У такій ситуації доцільно замислитись не лише про спільність і специфіку проблемного
поля істориків і філософів у царині історії ідей, а й про можливості раціонального
методологічного синтезу наукових стратегій. Йдеться, у першу чергу, про потребу
врахування вимог класичної філософської культури мислення під час освоєння простору
нової інтелектуальної свободи історичного дослідження.
Визнаний фахівець у царині інтелектуальної історії Артур Лавджой вважає “чутливість
до різних видів метафізичного пафосу” впливовим чинником і ознакою традиційної ідейної
рецепції. Як він, зокрема, зауважує, завдяки логічній майстерності філософів така чутливість
відіграє значну роль у формуванні філософських систем і частково саме вона стає причиною
популярності та впливу тієї чи іншої філософії серед різних людей і поколінь. Дослідження
цього феномену автор вважає одним з важливих напрямків роботи історика ідей [5, Лек. І]. З
іншого боку, нагадуючи, що світ конкретно існуючих речей не є точною копією царства
сутностей і таким чином не може бути “втіленням чистої логіки у порядку часу”, А. Лавджой
солідаризується з висновком Вайтгеда про необхідність принципу обмеження (звісно,
раціонального обмеження) як “елементу метафізичної ситуації”. Автор цілковито поділяє
переконаність Вайтгеда у необхідності “специфікації змісту самого факту”, оскільки
альтернативою стало б заперечення реальності дійсних явищ, їх явне іраціональне
обмеження [5, Лек. ХІ].
Свого часу видатний український правознавець Богдан Кістяківський зауважував, що
історик, котрий вивчає окрему подію у тому безпосередньому вигляді, як вона дається,
цікавиться “всією індивідуальною фізіономією події”. Ця подія є для історика чимось
“цілком особливим, індивідуальним і єдиним у своєму роді”. Однак, як зауважив дослідник,
“у конкретному світі безпосередньо не зустрічається геть простих і цілком ізольованих
явищ” [6, c. 77]. У цьому сенсі в процесі історичного розгляду будь-якого тлумачення “ідеї
історії” як повноцінної інтелектуальної “події”, попри увесь її масштаб, теж варто
поцікавитися її “індивідуальною фізіономією”, добре розуміючи, що, попри неможливість
повної ізоляції явища, методологічно необхідним завжди залишається його адекватне
виокремлення. Філософи історії назвали це з’ясуванням “духовної ситуації часу”. У цій
розумовій операції завжди дається взнаки культурна традиція й різниця типів мислення, що
інколи викликає серйозну стурбованість. Дмитро Чижевський наводить міркування
видатного російського правознавця й філософа Б. М. Чичеріна з приводу того, що на Заході
культура виникла “з боротьби різнорідних стихій”, задяки чому й виникло відчуття меж,
“дорогоцінне відчуття місця”, тоді як у нас, “подібно до східних народів, усе розпливається в
безмежність”[7, c. 268].
Дуже актуальні для теорії й методології історії питання про співвідношення й характер
взаємодії світу ідей та матеріальної дійсності вітчизняним дослідникам припадає вирішувати
в ситуації незвичної динаміки раніше “законсервованого” основного питання філософії –
співвідношення буття і свідомості. Гегелівське ототожнення принципу єдності мислення і
буття із “основними питаннями філософії” піддається сьогодні гострій критиці як таке, що
збіднює та спрощує філософську проблематику. Для сучасного стану української
інтелектуальної свободи характерною є розмаїтість принципів, оскільки, як слушно зауважує
М. Булатов, “майже кожний дослідник поєднує фрагменти різних вчень. Відповідно, такий
стан думки є не лише плюралістичним, а й еклектичним” [8, c. 457].
Можна згадати, як знаменитий датський філософ, основоположник екзистенціалізму
Сьорен К’єркегор розпочинав свого часу з критики системи ідеалізму Гегеля. Він навіть
запропонував власний підхід до “істини як суб’єктивності”, в рамках якого постулювалося
оригінальне “безнастанне наближення до надії” й “особистісне самоздійснення”. Однак, все
це, тим не менш, не завадило йому в підсумку визнати цінність поглядів Гегеля на історичне
минуле. Як влучно зауважив С. К’єркегор у відомій праці “Поняття іронії” (1841), Гегель не
відштовхує минулого, а осягає його, він не відкидає інші наукові погляди, а прагне подолати
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їх. При цьому фундатор екзистенціалізму зауважує, що “коли якийсь гегельянець взяв такий
величезний розгін, що мчить зі страшною швидкістю і не може зупинитися, то вини самого
Гегеля у цьому немає. І якщо можна досягнути більшого, ніж досяг Гегель, то всякий, хто
усвідомлює значення дійсності, не буде настільки нелюб’язним, що, швидко вийшовши за
межі досягнутого Гегелем, забуде, чим він йому зобов’язаний, якщо він взагалі розуміє, чого
ж, власне, досяг Гегель”. На нашу думку, з точки зору перспектив реконструкції теоретикометодологічних підвалин вітчизняного історіописання на етапі державотворчої реалізації
української ідеї корисним видається зауваження з вуст видатного прихильника “істини як
суб’єктивності” про те, що “ідея конкретна, і тому вона повинна стати конкретною, процес
конкретизації ідеї і є історична дійсність. Кожна окрема ланка в історичній дійсності є
закономірністю як момент” [9].
Для вітчизняного історіописання швидка плюралізація філософських засад відкриває
нові можливості, але стає, безперечно, й новим випробуванням. Адже класична постановка
питання “Що є первинним – дух чи матерія?” для історика нікуди не зникає і дуже часто
навіть визначає практичну цінність його персонального творчого методу. Усвідомлення
суверенізації сфери практичного досвіду створює відповідні філософські передумови для
реального осмислення цього досвіду. Як відчуття потреби методологічного поєднання
досвіду розуміння ідей зі сферою досвіду у вигляді системи каузально пов’язаних фактів й
можна розцінити універсалізуючі міркування вітчизняних гуманітаріїв щодо своєрідного
“етапу мегафізики” [10, c. 124].
Для теорії історії й, зокрема, для самостійного тлумачення “ідеї історії”, дилема
поєднання духу й матерії, теорії й практики, ідей і практичного досвіду набуває особливого
методологічного значення урахуванням сучасної розкутості “гри гештальтів” у царині
суспільної свідомості. Теоретичне самовизначення історика щодо цієї “гри” має чимале
значення для подолання методологічної кризи й реконструкції базових засад вітчизняного
суспільствознавства. Адже “ідея” як теоретична квінтесценція, як унівесальна формула
переосмисленого історичного досвіду є, в даному випадку, логічно організованим сегментом
історичної пам’яті, котрий на кожному історичному етапі залишається способом
самоорганізації історичного досвіду і часто демонструє дивовижну теоретичну й практичну
суверенність. Випробувані теоретичні конструкції сприяють верифікації систематизованих
масивів чистої емпірики, а вдало структуровані і в достатній мірі логічно “зшиті” емпіричні
масиви, у свою чергу, слугують засобом верифікації будь-яких абстрактних теоретичних
схем. Власне, на цій загальнотеоретичній основі й вибудовуються сучасні тлумачення т. зв.
“ментальних мап” [11, c. 135–156].
У просторі пострадянської епістемології складний процес пошуку оптимальної єдності
теоретичного і практичного змісту історичної істини ще й досі найбезпосереднішим чином
пов’язаний зі специфічною дихотомією самої метафізики, із добре відомою проблемою т. зв.
“двовір’я”. У багатьох на перший погляд дуже різних суспільних системах клонування
подвійної (офіційної і неофіційної) метафізики здійснювалося впродовж століть й інколи
перетворювалося на усталену культурну традицію. Поляризована духовна самоорганізація
відбувалася, зазвичай, на фоні багаторівневої (й інколи гостро антагоністичної) соціальної
взаємодії дуже різних пластів історичної свідомості та історичного досвіду. Для теоретика
історії, у даному випадку, найбільш цікавим видається сам процес відживлення феномену
“двовір’я” після кожної духовної революції, механізм реанімації подвійної метафізики та,
відповідно, подвійних стандартів суспільної моралі. Не можна не помітити, що феномен
“двовір’я” серйозно впливає на темпи реального духовного оновлення. Невпинне коливання
ідеологічного маятника національної історії між вірою, двовір’ям і технократичним
безвір’ям витворює досить оригінального колективного суб’єкта, для якого миттєва зміна
ідейних орієнтирів, ключових суспільних принципів (а з ними й прапорів, кольорів та іншої
зовнішньої атрибутики певного типу національно-історичної самоідентифікації) не є
завеликою духовною травмою. З одного боку, це, звісно, відкриває значно ширший простір
для масштабних ідейних інновацій, однак з іншого – робить надзвичайно поверховими та
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нестійкими самі ці інновації. Оголошення будь-якої “системи правил” чистою умовністю
сприяє не поглибленному осмисленню нових ідей, а скоріше навпаки, провокує їх
консервацію у стандартних бляшанках декларативного пустослів’я. Така консервація суттєво
полегшується у ситуації, коли суспільні верстви не усвідомлюють своїх істинних соціальних
інтересів. У свою чергу, це додатково гальмує сам процес усвідомлення своїх інтересів,
підганяє його під домінуючі кланові інтереси. Кланові інтереси, звісно, не можуть покрити
увесь неструктурований духовний простір. За таких обставин декларативне пустослів’я
завжди слугує тією нарративною пульпою соціальної комунікації, котра заповнює нову
ідейну пустку.
Зрозуміло, що такого роду висновок до певної міри є соціологізованим спрощенням.
Однак з точки зору методології історії він видається достатньо продуктивним, оскільки
дозволяє принаймні наблизитися до відчуття “духовної ситуації часу”. Занадто помітною
залишається конкретна духовно-соціальна специфіка пізнання історичних реалій тим чи
іншим конкретним суб’єктом. Така специфіка на кожному історичному етапі продукує
власну “вторинну специфіку”, але у своїх макропараметрах вона зберігається в надрах
кожного нового типу суспільного мислення.
Феномен “повторення” С. К’єркегор вважав породженням постійного пошуку свободи,
оскільки, на його переконання, досягнути вічності не можна завдяки одномоментному
зусиллю. Але, як довела історія тоталітаризму й посттоталітарної трансформації,
“повторення” так само може стати й виявом інтенції рабства. У даному сенсі найстрашніша
тиранія – “тиранія страху перед людиною”, засуджена С. К’єркегором у книзі “Твори
любові” (1848), є, можливо, найжорсткішим викликом негативної свободи і, водночас,
найскладнішим та найвідповідальнішим завданням такої історичної науки, котра визначає
своїм пріоритетом селекцію, узагальнення та переосмислення перевірених ліків від
тиранічної узурпації колективної людської свідомості. Тож, коли погоджуватися з
С. К’єркегором принаймні в тому, що окрема історична дійсність є лише моментом у
реалізації ідеї (і тому в ній міститься зародок її загибелі), то історична наука має усі
повноваження і необхідні можливості для того, щоб наполегливо дошукуватися “зародків
загибелі ідей” (та, зрештою, адекватно оцінювати перспективи впливу ідей антигуманних й
намагатися більш-менш своєчасно осмислювати варіанти порятунку від остаточного
занепаду ідей гуманних).
В умовах нелицемірної демократизації історичного світогляду врахування конфлікту
інтерпретацій є запорукою успішного “привою герменевтики до феноменології”. Коротким
шляхом такого “привою” П. Рікер вважав шлях онтології розуміння, аналогічний тому
шляхові, котрий обрав М. Гайдеггер. Таку онтологію розуміння П. Рікер назвав коротким
шляхом тому, що вона, “відмовляється від дебатів про метод, одразу переноситься у план
онтології кінцевого буття, щоб тут знайти розуміння вже не як спосіб пізнання, а, як спосіб
буття”. У цей онтологічний простір, за словами дослідника, “переносяться раптово, різким
поворотом проблематики”. Фундаментальне питання – “За яких умов пізнаючий суб’єкт
може зрозуміти той чи інший текст або історію?” – замінюється питанням – “Що це за
створіння, буття якого міститься в розумінні?” І тоді герменевтична проблематика стає, за
словами П. Рікера, “сферою аналітики того буття, Dasein, котре існує розуміючи” [12, c. 7–8].
Вітчизняні дослідники наполегливо розмірковують над перспективами розвитку
історичної науки й, зокрема, слушно наголошують на важливості розвитку
міждисциплінарних досліджень соціальної еволюції; потребі аналізу історії соціальнополітичної думки; завданнях вивчення внутрішньосуспільних та міжособових
інтелектуальних зв’язків і механізмів вироблення колективного знання, формування
історичної свідомості та історичної пам’яті; необхідності аналізу специфіки, змісту та
внутрішньої суті інтелектуалізму як особливого виду соціальної діяльності; перспективності
вивчення інтелектуального потенціалу народу, джерел його сили і слабкості; потребах
аналізу глибинних причин амбівалентності ціннісних орієнтацій тощо [13, c. 25–26].
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Історичний досвід політико-правової концептуалізації найважливіших ідей становить
надзвичайну цінність з точки зору розвитку самостійності суспільного мислення. Це
допомагає уникнути невиправданої віртуалізації інтелектуально-історичної аналітики. Адже
практичний суспільний підсумок легковажного ставлення до повноцінного змісту ідей може
мати лише один методологічний наслідок – пролонгацію функціонування вітчизняного
“ринку ідей” виключно у формі приватизованих “ідейних брендів”, поверхових декларацій,
котрі абсолютно звільняють своїх власників, продуцентів і ретрансляторів від будь-якої
системно-логічної відповідальності. І тоді згадувані П. Рікером, два способи обґрунтування
герменевтики – “онтологічно-розуміючий” і “методологічно-розуміючий” – втрачають свою
органічну єдність в рамках історичного пізнання. Однак, не секрет, що для людської історії
як історії “розуміючого буття” подібна єдність має абсолютно принципове значення. Коли
С. К’єркегор розмірковував над метафізичним питанням про відношення ідеї до дійсності, то
він, зокрема, наголошував на тому, що метафізична дійсність лежить поза часом. Слово
“дійсність” (попри своє використання, у першу чергу, в якості “історичної дійсності”, тобто
дійсності, що існує у певний час і в певних обставинах) може, на думку філософа,
застосовуватися й у метафізичному сенсі (приміром, коли мова йде про метафізичну
проблему відношення ідеї до дійсності (але не до тієї чи іншої дійсності, а до конкретизації
ідеї, котра є її дійсністю). Окрім того, на думку С. К’єркегора, слово “дійсність” може
використовуватися також щодо історично здійсненої ідеї. Кожне покоління, відокремлене від
інших часом і простором, має свою, дану йому дійсність. У даному сенсі к’єркегорівське
тлумачення “ідейного змісту” історичної дійсності того чи іншого покоління є цілковито
співзвучним класичній методології історії. Як підкреслював С. К’єркегор, ідея сама собою
конкретна, і тому вона постійно прагне стати конкретною. Протиріччя, через яке
відбувається розвиток світу, полягає, на його думку, в тому, що такою “ідея” може стати
лише “за посередництва покоління й окремих індивідів” [9].
Можна констатувати, що такого роду специфіка історичної конкретизації ідеї дуже
часто виявляється недооціненою внаслідок недостатньо глибокого проникнення у її логікоемпіричний зміст. Відома гносеологічна настанова Володимира Мономаха “премудрих
слухати” й “побільше розуміти” не лише нагадує про потребу свідомої селекції джерел
інформації, а й акцентує вельми суттєву різницю між “слуханням” і “розумінням”.
Самостійне пізнання тісно пов’язане із самостійним збагаченням пізнавального
інструментарію в інтересах дійсно плюралістичного тлумачення національної та світової
історії. Тільки варіант “розуміючого буття” дозволяє перетворити традиційний конфлікт
інтерпретацій з примітивної війни стереотипів на додатковий стимул для розвитку
повноцінного діалектичного мислення. Біблійно-ренесансний антропоцентризм відомого
мономахового запитання “Що таке людина, як подумаєш про неї?” звучить за нинішніх
умов напрочуд актуально. Це запитання приховує такий потенціал гуманістичної
феноменології, до якого у своїх позалюдських абстракціях ще потрібно довго доростати
багатьом майстрам постмодерної герменевтики. Історична упослідженість гносеологічного
потенціалу гуманізму на рівні типу мислення доводить хоча б та дивовижна легкість, з якою
сьогодні відроджується давньоруська схильність до міжусобиць та елітарного братовбивства.
Таке небезпечне “відродження” відбувається, зрозуміло, не лише завдяки глибокій
укоріненості більшовицького та антибільшовицького класово-знищувального типу групової
свідомості, а й внаслідок свіжеспеченого соціального партикуляризму пострадянської
демократії, коли після швидкого апріорного поділу на раба і пана вже взагалі не потрібно
надто перейматися питанням “Що таке людина?” Як слушно наголошують прагматичні
зарубіжні та вітчизняні дослідники, перехід до ринку і демократії – це довгий і складний
процес змін. Додаткові ускладнення за таких умов завжди викликає змішування понять як у
теоретичних міркуваннях, так і в практичній діяльності. Тому принципово важливою стає
сама здатність ідентифікувати зміст ключових понять. Адже, як свого часу зауважував
І. Кант, безлад у явищі виникає через те, що розум ще не опрацював уявлення.
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Цілком природно, що одним з ключових завдань методології історії стає в такій
ситуації опрацювання нових ідей та відповідних уявлень про них. Й у цьому питанні не може
бути жодного монополізму інтелектуальної історії. Це є важливим аспектом самостійного
методологічного позиціонування будь-якого професійного дослідника за умови збереження
відповідного рівня поваги й інтересу до духовних чинників історичного процесу. Сьогодні
вже цілком очевидно, що методологія історії – це не якийсь рецептурний довідник з техніки
історіописання, а, перш за все, стартовий інструментарій самостійного історичного пізнання.
Останній аспект має вирішальне значення для розвитку навичок самоорієтнації
особистості в умовах незвичної свободи вибору. Приміром, навряд чи хто зможе заперечити
визначну роль “опрацювання уявлень” щодо провідних правових ідей у справі формування
прагматичного змісту історичного досвіду. Б. Кістяківський наполегливо обстоював думку
про те, що право повинно діяти і мати силу абсолютно незалежно від того, які політичні
напрямки панують у країні та уряді. Право за самою своєю сутністю стоїть над партіями, і
тому створювати для нього підпорядковане положення відносно тих чи інших партій – це
означає викривлювати його природу. Враховуючи ганебні прояви правового нігілізму на всіх
можливих суспільних рівнях, опрацювання уявлень про саму ідею права та її місце в
історичному процесі, видається суттєвим завданням української історичної науки, а значить
має знайти нове тлумачення у царині теорії та методології історії. Правова революція в
царині суспільної свідомості є неуникною передумовою реального українського наближення
до Європи. Як, приміром, відзначав Б. Кістяківський, більша частина всієї сукупності ідей,
що панували в умах французів віку просвітництва (ХVIII ст.), були, безперечно, запозичені з
“Духу законів” Монтеск’є та “Суспільного договору” Руссо. Це були чисто правові ідеї. У
німецькому духовному розвитку правові ідеї відіграли не меншу роль. Впродовж першої
половини ХІХ століття “Філософія права” була, безперечно, філософською книгою, котра
найчастіше зустрічалася у Німеччині [6, c. 360–362].
Окремі правові ідеї, увібравши накопичений потенціал економічного й соціального
раціоналізму, з часом повторно перетворювалися на потужні ідейні комплекси, котрі у свою
чергу, для більш широкого вивчення в рамках цілісної системи суспільних відносин,
викликали нову хвилю соціальної філософії, стимулювали посилення прикладної аналітичної
спрямованості всієї гуманітаристики. Приміром, без подібного інтелектуального етапу
національного поступу складно собі уявити європейський синтез автономних розумових
моделей самоорганізації бідності й самоорганізації багатства (тобто, навряд чи були б колись
напрацьовані популярні європейські концепти соціальної інтеграції та соціального діалогу).
На наше глибоке переконання, рішучих змін потребує сама організуюча й
концептуалізуюча роль “ідеї” в українському суспільстві. Свого часу Д.Чижевський
відзначав, що політичні партії можна за характером їх ідеології в загальному поділити на дві
великі групи: “партії представництва інтересів” і “партії світогляду”. Партії представництва
інтересів, зазвичай, не мають сталих програм або ці програми не грають такої вже визначної
ролі в діяльності партії. Змінилися інтереси – змінюється й та чергова вимога, за яку
бореться в даний момент партія. Ця боротьба за цю вимогу буде полишена, якщо інтереси
представленої групи зміняться знову або знайдуть для себе легший шлях для задоволення. З
іншого боку, для пострадянських реалій не менш важливим залишається питання
відповідальності нечисленних “партій світогляду” за реальний зміст свого світогляду, за
адекватність публічного представництва цього змісту й, за ступінь відповідності їхньої
суспільної активності власним світоглядним орієнтирам і принципам.
Українські війни кольорів конституювали не лише суспільну потребу у прозорій
політиці, а й надзвичайно загострили потребу у прозорих ідеях, актуалізували необхідність
боротьби з корисливим викривленням змісту ключових ідей. Економічна, соціальна та
правова транспарентність європейського зразку передбачає адекватне розуміння змісту хоча
б найвидатніших ідейних зразків, суміжних з ними теоретичних постулатів та народжених на
їхній основі концепцій. Якщо демократія покликана твориться за рецептами “шоу за склом”,
то в першу чергу, саме це скло повинно бути прозорим, звільненим від заплямованої
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політтехнологічної софістики інтелектуально ледачих брендоносців. Єдність розуміння
базових понять є основою плідного суспільного дискурсу і першим засобом протидії логічно
згубній підміні понять. Єдність розуміння зовсім не означає, у даному випадку, уніфікації
такого розуміння, а є лише логічною основою для порозуміння, його своєрідною
гносеологічною передумовою. Така спільність на рівні понятійного апарату є важливим
кроком на шляху подолання хронічної конфліктогенності деформованого розумового
простору.
В українській ситуації це видається фантастично важливим. У епоху нової відкритості
світу історично безглуздим було б сповнюватися щирої любові до інших народів і, водночас,
наливатися сліпою ненавистю до самих себе. Видатний англійський історик лорд Болінгброк
прагматично зауважував, що твердження про необхідність насаджування розколу нації
(оскільки ніби-то неможливо забезпечити народне єднання) є верхом абсурду. На його
думку, це все одно, що говорити, ніби потрібно залити рану ядом, оскільки її неможливо
вилікувати.
Українська методологія історії змушена сьогодні терміново визначатися із
оптимальними пропорціями свого метафізичного й матеріалістичного змісту на основі якісно
нового тлумачення діалектики духовної трансформації. На нинішній момент можна,
приміром, констатувати, що українська система ідей свободи і демократії у більшій мірі
залишається буттям ідей самим по собі, тобто з епістемологічної точки зору ця система
залишається явищем значною мірою метафізичним. Цілком природно виникає серйозне
питання – як від метафізичної статики перейти до повноцінної діалектики, і не втратити при
цьому достатньо вагомого і корисного метафізичного відчуття цілісності. Свого часу,
приміром, більшовизований марксизм, рішуче постулювавши всеохопність матеріалізму,
просто відкинув метафізику, що не могло не позначитися на багатстві духовного змісту всіх
без виключення ідей, придушених могильною плитою абсолютного економічного
детермінізму. Але ж метафізика за своєю історико-культурною суттю є своєрідним
депозитарієм, який не нівелює діалектику, а навпаки – збагачує її. Тож, завдання
пострадянської методологічної трансформації виглядає сьогодні значно складнішим,
багатовимірнішим і аж ніяк не “департаменталізованим” – потрібно чітко визначитися у який
саме оптимальний (а це у першу чергу означає “діалектичний”) спосіб можна поєднати
об’єктивну глобальну “метафізику ідей” із раціональним матеріалізмом, із тверезим
врахуванням практичного впливу тієї чи іншої ідеї на реальне буття окремих людей, цілих
народів і держав. Як справедливо наголошував А. Лавджой, історія ідей знаходиться поза
інтересами “департаменталізованих умів”. Хоча історія ідей є, на його думку, історією проб і
помилок, самі ці помилки проливають світло на “логіку рефлексії, в якій ці помилки
трапилися”. На переконання дослідника, ми хоча й маємо у своєму розпорядженні велику
кількість емпіричних фактів, наш розум не став іншим і сила його не зросла. І саме
розмірковування над фактами створює й філософію, й науку – й у значній мірі самі “факти”
[5, Лек. І].
Для методології історії надзвичайно важливим є радикальне підвищення уваги до
“інтелектуальних фактів”, до використання досвіду інтелектуальної історії у справі
дослідження процесу народження подібного роду “фактів” і з’ясування особливостей
кристалізації їхнього внутрішнього змісту. На жаль, проблема повноцінної специфікації ідеї
як інтелектуального факту людської історії все ще залишається серйозною методологічною
проблемою історіографії (попри увесь бурхливий розвиток інтелектуальної історії як глибоко
індивідуалізованого методологічного феномену сучасного історіописання). Це, звісно, не
може не впливати на ступінь адекватності і глибину осягнення внутрішнього змісту
досліджуваної ідеї (або того чи іншого цілісного “комплексу взаємопов’язаних ідей”).
Питання про наявність чи відсутність “великої” логіки історії стає, у даному випадку, суто
риторичним. Можна свідомо відмовлятися від логічного осягнення геть усього
незбагненного багатоманіття історичного процесу, можна скільки завгодно абсолютизувати
спонтанність комбінації історичних фактів, однак додаткове нехтування ще й внутрішньою
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логікою певної ідеї невідворотно нівелює гносеологічну цінність самої ідеї як історично
сформованої матриці соціального самоусвідомлення. Логіка ідеї – це гранична межа розпаду
(або розчленування) “ідеї історії” як “логіки історії / історичної логіки”. За цією межею
наступає смерть логіки як такої. Саме тоді і починається хаос непорозуміння, вилазять на
поверхню історії примари софістичного дискурсу, народжені в результаті підміни понять.
Останнім форпостом логіки є, звісно, не славнозвісний історичний факт. Сам по собі
історичний факт є лише “атомом історії”, своєрідною онтологічною субстанцією, в той час
як логіка є “законною” гносеологічною властивістю об’єкта і структурно-функціональною
характеристикою загальної пізнавальної дієздатності суб’єкта. Зрозуміло, що після
цілковитого розпаду системи фактів і внутрішнього устрою самого факту логічна функція
пізнавального процесу стає взагалі непотрібною, оскільки відбувається лише стихійне
накопичення славнозвісної “пульпи історії”. Подібний логічний імператив методології науки
давно вважається само собою зрозумілим у природознавстві, однак чомусь досить часто і
напрочуд сміливо піддається довільним маніпуляціям у царині суспільствознавчих
досліджень. Як наслідок, відбувається ігнорування каузальних зв’язків у процесі рецепції та
використання дуже багатьох суспільно важливих ідей. Процес свідомого чи несвідомого
викривлення наявного ідейного простору в ході історичної трансформації соціуму чомусь
вважається питанням другорядним і навіть таким, що не належить до фахової площини
історіописання. Зазвичай, ми дізнаємося набагато більше цікавого про життя ретрансляторів
ідей, ніж про особливості функціонування самих ідей, причини їх розквіту або занепаду. У
підсумку, досить часто виявляється майже неможливим адекватно оцінити якісні
характеристики самого “ідейного” виробництва (або запозичення) та, відповідно, якість
політичних технологій практичного суспільного застосування історичних результатів такого
виробництва (або запозичення). Досить часто має місце додаткове спрощення запозиченого
інструментарію за класичними рецептами махістської економії мислення, що додатково
детермінується особистими політичними уподобаннями або викривленими уявленнями про
класичні вимоги формальної логіки. Звірятися із класичними тлумаченнями видатних ідей
або давно відомих наукових проблем стає все менш необхідним, оскільки довільну структуру
будь-якої проблеми завжди можна оголосити власним “ноу-хау”, не дуже переймаючись
традиційними потребами методологічного обґрунтування. За таких обставин прогресуючої
структурної релятивізації, досліднику буває особливо складно реалізувати славнозвісну
“мінімальну задачу історика”, котра, на думку Артура Данто, полягає у тому, щоб “дати
істинний опис подій свого минулого”. Саме цю мінімальну характеристику діяльності
історика згаданий класик аналітичної філософії історії вважав необхідною умовою
приписування якомусь індивіду предиката “бути істориком”. Він, звісно, не стверджував, що
історики займаються тільки цим, однак наполягав на тому, що їх успіх у створенні істинних
описів свого минулого є необхідною передумовою будь-якої іншої їх діяльності [14, c. 32].
Тож побажання Лукіана й Ранке тлумачень щодо збереження онтологічної змістовності й
адекватності зберігають свою актуальність і у суттєво більш різноманітному просторі нової
аналітики. Однак “своє минуле” для історика – це не лише фукідідівський простір
особистого спостереження історичного процесу, а й минувшина духовного саморозвитку,
самостійного теоретико-методологічного пошуку й експериментального випробування
власних уявлень про дійсність. Власне, на цьому й вибудовується концепт аналітичної
філософії історії.
Внутрішній розвиток людини, зрілість її мислення є важливою передумовою процесу
гуманізації системи, оскільки “для того, щоб мати думки права, слід бути сформованим для
мислення і більше не перебувати в просто чуттєвому”. Це є необхідним для самоорієнтації
індивіда навіть у теоретично суверенному просторі комунікацій громадянського суспільства,
оскільки “право, вступаючи в існування в формі буття закону, вступає також за змістом як
застосування в стосунках до матеріалу взаємин, які в громадянському суспільстві
виокремлюються й заплутуються до нескінченності…” [15, c. 184; 187]. Тож, відмовитися від
верховенства права (або його тимчасово призупинити з політичних міркувань) може
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пропонувати лише той, хто насправді прагне лише заплутати до нескінченності увесь
“матеріал взаємин” громадянського суспільства і завдяки цьому зробити основну масу
громадян інтелектуально безпорадними, цілковито залежними і від кожного нового варіанту
“зловісної держави”, і від численних шахрайських варіантів “громадянської самоорганізації”.
Розтлумачити ідею права й ідею держави зрозумілою мовою, запобігти їхнім перекрученням,
показати людям, як на практиці користуватися цими видатними ідеями для реалізації своїх
життєвих інтересів, зробити самих людей кращими і зрозумілішими один для одного –
благородне й в історичному сенсі найбільш прагматичне покликання громадянського
суспільства. Псевдогромадянське суспільство – така ж порожня форма системності, як і
псевдодержавність. І державний, і громадсько-політичний бюрократизм завжди був
соціальним притулком для нездар і нероб, які прикидалися лідерами й менеджерами, а
насправді залишалися глибоко байдужими до спільного добробуту й спільної свободи.
Переробка механічної командно-адміністративної солідарності у органічну солідарність
істинної демократії – надзвичайно непросте історичне завдання. У цьому сенсі чималу
цікавість для історика, який прагне зрозуміти механізм народження минулого із сучасності,
становлять міркування Ю. Габермаса щодо взаємодії “системи” і “життєвого світу” [16].
Важливо відслідковувати небезпечні тенденції виродження правди соціального спілкування і
повернення знайомого казарменого духу під склепіння храму нової державності. Чи то у
владні кабінети, чи то у партійні офіси, чи то у наметові містечка. І байдуже, де це
відбувається – у центрі чи в регіонах. Молода українська демократія лише засвоює навички
справжнього суспільного діалогу, і вчитися потрібно усім. Так само як усім потрібно вчитися
визнавати свої помилки й належно оцінювати конструктивні пропозиції та реальні
досягнення опонентів. Гарний діалог – це не стільки битва, скільки реальна співпраця, однак
така, що виключає конформізм. Найважливішою передумовою при цьому залишається
свобода сторін у вираженні своїх думок, поглядів, що виключає можливість якогось
фізичного або соціального тиску, якісь накази, погрози, приниження, образи тощо. До такого
діалогу ми не звикли, що робить достатньо легким збереження знайомої мови шантажу і
погроз у період галасливого переходу від попереднього класового расизму до расизму
нормального, середньовічного.
Особисте бачення способів досягнення свободи має враховувати історичний досвід
тлумачення і практичної реалізації цієї видатної ідеї. У даному випадку партнерство історії,
філософії і права – єдино можливий шлях уникнення безглуздих спрощень і небезпечних
перекручень. Адже з урахуванням сумного досвіду людства принцип “рівності у свободі”
давно не повинен викликати жодних сумнівів. Саме на потребі цього типу рівності й
наголошують дослідники логіки, коли вони вимагають відсутності фізичного, соціального та
будь-якого іншого тиску в стосунках сторін. У даному сенсі гомогенність простору свободи
є, безперечно, не лише соціальною метою, а й комунікативною передумовою. І у цьому ж
сенсі надзвичайно суттєвий інтерес з точки зору аналізу суто європейського діалогу
цивілізацій становить визначення епістемологічної й онтологічної специфіки діалогу між
вільними особистостями, а також соціальної своєрідності різноманітних варіантів
комунікації “вільні – невільні”. Тож коли якийсь поборник національно детермінованого
варіанту свободи заявляє про те, що в нього не здригнеться рука змінити ситуацію на свою
користь, він насправді мало відрізняється від інтерпретатора свободи світового
пролетаріату, котрий під час класових “зачисток” чесно керувався висновком “Маніфесту
Комуністичної партії” про те, що “у пролетарія немає батьківщини”. Більше того, він крокує
второваним шляхом пострадянської олігархії, яка вже давно реалізувала таку партикулярну
модель і багато чого змінила на свою користь. Нам давно час засвоїти понятійний апарат
сучасної демократії й повноцінного цивілізаційного мислення. Інакше можна так і
заклякнути у статусі вуличних ньюс-мейкерів, котрі тільки того й навчилися, що колись
давно вже вміла романтична юнь піонерських таборів безтурботної радянської доби –
шикуватися в колони, марширувати з прапорами та хором співати бойовитих пісень у
відблиску нічного полум’я.
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Не хочеться набридати історичною дидактикою, але ще у 1859 р., напередодні майже
синхронного скасування рабства у демократичних США і самодержавній Росії, Джон Стюарт
Міль оприлюднив невеличке за розміром есе із лаконічною назвою “Про свободу” [17]. У цій
праці фундатор філософських засад лібералізму, відомий англійський філософ, логік та
економіст констатував, зокрема, що попри поширеність демократичного устрою, слова
“самоврядування”, “влада народу” не виражають справжньої свободи. Адже й у самого
народу інколи може виникнути бажання пригнобити частину своїх співгромадян, тому від
цього варто захищатися, як і від будь-якого зловживання владою. Можливість пригноблення
не обмежується діями чиновників. Саме суспільство здатне запроваджувати такі неправильні
закони, що можуть виявитися сильнішими за будь-які політичні репресії, причому
рятуватися від них значно складніше, оскільки вони проникають у деталі життя і
поневолюють саму душу. З точки зору пострадянської дійсності цікавим видається
міркування пророка західного лібералізму про те, що “мораль країни керується інтересами
класу, який у даний час на підйомі”. З точки зору інтелектуальної історії цей вислів є цікавим
вже хоча б тому, що щирий ліберал фактично цитує “Маніфест Комуністичної партії”. Однак
Дж. С. Мілль іде далі й звертає увагу на психологічну специфіку самого процесу зміни
панування й, зокрема, відзначає, що, коли попередній панівний клас втрачає свою владу,
мораль суспільства часто переповнюється щодо нього нетерплячою відразою. Окрім того, в
таких випадках спостерігається ще один цікавий феномен – “рабське поклоніння перед
перевагою майбутніх панів” [17, c. 12]. Дж. С. Мілль висуває простий принцип: “єдине
виправдання для втручання у свободу дій будь-якої людини – самозахист, попередження
шкоди, яка може бути завдана іншим”. Тобто, зазіхати на простір чужої свободи лише на тій
підставі, що з’явилися нові “силові” можливості швидко змінити пропорції на свою користь,
є шкідливим з точки зору перспектив демократичного розвитку спільноти. Деспотизм будьякого ґатунку – учорашній день цивілізованого спілкування, тож і є законним методом лише
для управління варварами. Той, хто задовольняється варварськими методами, у глибинах
своєї душі й сам залишається варваром, а інших заштовхує в минуле. Як підкреслює Мілль,
“свобода в принципі неприйнятна для суспільства, де немає можливості спокійно
вдосконалюватися шляхом вільних і рівних дискусій” [17, с. 12]. Вельми актуально звучать
сьогодні зауваження філософа про те, що “нині модно спростовувати супротивника,
вказувати на слабкості його теорії і помилки практики, але не обґрунтовувати своїх істин”.
Однак, на переконання Дж. С. Мілля, самої лише негативної критики недостатньо для
кінцевого результату. Найбільш непорядним філософ вважає “перекручення протилежної
думки, приховування фактів, застосування софізмів”. При цьому він наголошує, що заборона
“надмірних виразів”, тобто образ, сарказму, переходу на особистість і тому подібного має
адресуватися обом сторонам. Дж. С. Мілль вважає, що заради істини й справедливості,
“значно важливіше втихомирити лайку крикунів з партії більшості”. На нашу думку, про цю
обставину непогано було б замислитися, до речі, й усім “місцевим” більшостям, які
придушують спротив своїх опонентів так само заповзято, як тиснуть на їхніх рідних
“меншовиків” десь у далекій столиці! Як далі слушно акцентує філософ, “юність потрібно
вчити й тренувати, аби вона знала й використовувала плоди людського досвіду. (…) але
перевага людини у тому, що із досягненням зрілості, вона використовує й тлумачить цей
досвід по-своєму. Її справа – знайти те, що у визнаному досвіді відповідає її характеру й
обставинам. (…) Здатність передбачати, формувати судження, розрізняти, розумова
активність і навіть моральні пріоритети розвиваються лише тоді, коли робиш вибір” [17,
с. 24–25].
З урахування сучасної демократичної трансформації європейського континенту
наведений зразок логічного й морально-правового осмислення ідеї людської свободи в
людському суспільстві видається надзвичайно цікавим з огляду на дуже своєрідні
“демократичні перверсії” тоталітарної свідомості. Цілком зрозуміло, що згадуваний
В. І. Вернадським “шлях історичної критики, пов’язаний з історією науки”, є для сучасної
української інтелектуальної історії більш звичним. Однак, на нашу думку, на часі також
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більш предметне використання філософської критики, пов’язаної з історією пізнання в
цілому. Як наголошував В. Вундт, “найважливіша спонука удосконалення і
дифференціювання функцій полягає у тренуванні самих функцій і у міцних наслідках цього
тренування. А, якщо результати тренування передаються від покоління до покоління і
зміцнюються, то повинна існувати спадковість набутих якостей”. На глибоке переконання
філософа, “закони мислення виявляються законами поглядів”. Але, разом з тим, вони “суть
закони понять, оскільки безпосереднє сприйняття ніколи не здатне виражати їх у повністю
адекватних формах” [18, с. 707–708; 285]. У даному випадку підтримка з боку філософської
науки і правознавства є для науки історичної просто неоціненною. В умовах сучасного
методологічного оновлення культурно-цивілізаційний контакт відбувається на всіх рівнях
історичної свідомості, але з різним ступенем ефективності. Тут багато залежить від
змістовності методологічного діалогу історичної науки, філософії і правознавства. У царині
історії ідей продуктивність такого діалогу багато в чому визначає спрямованість активних
теоретико-методологічних пошуків професійних істориків. Під час відживлення у нових
постмодерних формах традиційної пропаганди апріорної “закритості” повноцінного
соціального пізнання такий діалог є життєво необхідним. Гносеологічно пасивна історична
свідомість завжди виявлялася першою ознакою рабства волі тих рабських націй, котрі
швидко ставали інтелектуальною здобиччю залізних когорт сусідніх раціоналістів.
У кожній новій ситуації “Виклику-Відповіді” філософська та правова культура, втілена
у загальному гуманістичному потенціалі історичного мислення, об’єктивно перетворюється
на ключовий чинник розгортання національного потенціалу свободи. Класичний постулат,
згідно з яким “моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого”, є запорукою
цілісності спільного простору свободи. Історія давно довела, що той, хто прагне роширити
власний простір свободи за рахунок іншого – чи то за допомогою грубої сили, чи то за
допомогою “хитрості нарративного розуму” – невідворотно прирікає себе на поразку,
оскільки нівелює глибинний зміст самої ідеї свободи. Під час “виходу з рабства”, у період
глибинних перетворень в ім’я реалізації політичного та соціально-економічного потенціалу
свободи, як з онтологічної, так і з гносеологічної точки зору є абсолютно безглуздим
перелякано сахатися антропоцентричної телеології. Навпаки, потрібно якнайшвидше
засвоювати фундаментальні морально-етичні й нормативно-правові засади організації
вільного людського співжиття. У демократичних інтелектуальних пропозиціях з цього
приводу, яке б забарвлення вони не мали, і, які б ідеологічні уподобання не засвідчували,
можна віднайти багато спільного. Перш за все, це принцип поваги до людської особистості.
Адже справжні демократичні перетворення передбачають цілком конкретну мету – вільну
людину, котра має історичне право на щастя. Досвід Другої світової війни і повоєнний
розвиток демократичної та комуністичної частин Європи наочно переконав, що у великих
війнах інколи перемагають одні, а виграють інші. Адже у світоглядному сенсі захищатися від
“чужих” досить часто виявляється значно простішим ментальним завданням, аніж
рятуватися від “своїх”.
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Олег Горенко
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВОВЕДЕНИЯ
Статья посвящена исследованию современных возможностей реализации философских интенций профессионального исторического мышления. Акцентируется общественная потребность расширения теоретико-познавательных
горизонтов современной гуманитаристики и, в частности, необходимость
формирования адекватных представлений о реальном содержании идеи
свободы личности.
Ключевые слова: история, философия, право, тип мышления, свобода личности.

Oleh Gorenko
THE RELEVANCE OF METHODOLOGICAL PARTNERSHIP
OF HISTORY, PHILOSOPHY AND LAW
The article deals with a contemporary possibility to realize philosophical intentions in historic
professional thinking. Social requirement to widen theoretic and cognitive
horizons of modern Humanitarian Science and, in particular, the necessity to
formulate adequate understanding as to a real content of the idea of personal
freedom are accentuated here.
Key words: history, philosophy, law, type of consciousness, freedom of personality.
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Ірина Федорів
СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОГО СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА В
УКРАЇНІ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)
У статті висвітлено передумови та особливості становлення наукового
слов’янознавства в Україні у першій третині ХХ ст. У контексті
розвитку загальноєвропейської славістики аналізується зміст
основних положень перших підручників зі слов’янознавства,
написаних у цей період українськими вченими.
Ключові слова: історія української славістики, перша третина ХХ ст.,
перші українські підручники зі слов’янознавства, Т. Флоринський, М. Драй-Хмара, Д. Дорошенко.

П

ередумови для професійного розвитку славістики в Україні на початку ХХ ст.
були закладені у другій половині ХІХ ст., особливо наприкінці його, коли
слов’янознавство міцно увійшло в систему університетської історичної освіти.
На історико-філологічних факультетах вузів України існували славістичні кафедри. Вже з
60-х рр. ХІХ ст. історія слов’ян виокремилась із слов’янської філології в особливу
дисципліну, що викладалася в університетах і Київській духовній академії. Наукові
дослідження із славістики активно проводилися в історичних, історико-філологічних
товариствах, які існували при кожному університеті. Центрами українських історикославістичних досліджень стали також Київська археографічна комісія та Російський
археологічний інститут у Константинополі.
Темпи розвитку української історіографії з історії слов’янських народів у другій
половині ХІХ ст. дали серйозні результати. Внаслідок багаторічних зусиль, спрямованих на
виявлення, видання й наукову інтерпретацію історичних текстів і документальних джерел
сформувалася ґрунтовна джерельна база для дослідження історії західно- і
південнослов’янських народів. Відбулося розширення тематики історико-славістичних
досліджень, з’явилися нові слав’янознавчі напрями.
Можемо стверджувати, що наприкінці ХІХ ст. українська історична славістика
домінувала в європейському слов’янознавстві: досліджено і введено до наукового обігу
численні документальні джерела, видано десятки фундаментальних монографій, багато
сотень інших робіт, у яких обґрунтовано чимало узагальнень, що й до сьогодення не
втратили свого значення.
На початку 1900-х рр. спостерігалося розширення проблематики славістичних
досліджень, що відбувалося на фоні утвердження в історіографії нових концептуальних
підходів до вирішення як окремих епізодів історичного процесу в слов’янських країнах, так і
з’ясування й пояснення загальних закономірностей їх еволюційного поступу.
Розгортання процесів культурно-національного відродження та визвольних змагань
слов’янських народів у першій третині ХХ ст. безумовно посилювало інтерес до слов’янства
у фахівців-славістів, політичних й культурних діячів, загалом у громадськості. Цьому в
значній мірі сприяли міжнародні кризи на Балканах, втягування Сербії, Чорногорії і Болгарії
в блокову політику “великих країн”, наростання суперечностей в Російській імперії, що
вилилися у демократичну революцію 1905–1907 рр., активізація чеського і польського
національних рухів, наукові закордонні подорожі вчених на Балканський півострів, їх зв’язки
з науковцями цього реґіону, сталі традиції вивчення вітчизняною історіографією минулого
слов’ян [1, с. 330].
Аналіз наукової літератури свідчить, що досліджуване питання спеціального
висвітлення в українській історичній науці не мало. Досі не стало предметом цілісного
об’єктивного вивчення питання становлення й розвитку українського слов’янознавства
новітньої доби, в тому числі й першої третини ХХ ст. Монографія відомого сучасного
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славіста Сергія Копилова – “Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці
України (остання третина ХVII – початок ХХ ст.)”, у котрій комплексно розглядається
питання розвитку української історичної славістики, хронологічно доведена лише до початку
Першої світової війни [1]. У ній вчений характеризує основні тенденції розвитку
слов’янознавства та висвітлює славістичну спадщину українських учених, що працювали на
початку ХХ ст., зокрема Т. Флоринського, як професора Київського університету
св. Володимира, творчість якого частково аналізується й у даній публікації. У цьому ж
контексті заслуговує уваги і стаття О. Паламарчук і О. Чмир “Славістика в Київському
університеті між двома світовими війнами” [2] та С. Копилова “Історико-славістичні
дослідження вчених Київського університету в перші десятиріччя XX ст.” [3]. Аналіз
творчості М. Драй-Хмари та Д. Дорошенка, з’ясування їх внеску в розвиток українського
новітнього слов’янознавства здійснили у своїх працях (“Славістична спадщина Михайла
Драй-Хмари”, “Перший український підручник зі слов’янознавства Михайла Драй-Хмари”,
“Праця Дмитра Дорошенка “Слов’янський світ”: українська візія слов’янознавства”)
В. Чорній [6] та С. Копилов (“М. Драй-Хмара в Кам’янець-Подільському державному
українському університеті”) [7]. У контексті проблематики, що аналізуватиметься у статті,
публікації М. Кордуби [8], І. Філак [9], О. Чмир [10] та ін.
Виходячи з цього, у даній науковій статті ставимо за мету проаналізувати передумови
та особливості становлення наукового слов’янознавства в Україні у першій третині ХХ ст. У
контексті розвитку загальноєвропейської славістики, зокрема наукової спадщини таких
учених як Л. Нідерле, І. Ягич, Я. Бідло, К. Кадлєц, О. Погодін, Т. Флоринський,
аналізуватиметься зміст основних положень перших українських підручників зі
слов’янознавства, написаних у цей період національними вченими. Мова йде передусім про
праці М. Драй-Хмари та Д. Дорошенка. Поява цих синтетичних комплексних досліджень та
їх зміст, свідчить, що українське наукове слов’янознавство сягнуло доволі високого ступеня
методологічної зрілості, щоб спромогтися на серйозні наукові дискусії щодо походження
слов’янських народів, визначення місця їх прабатьківщини, становлення й розвитку
слов’янського націо- та державотворення. Оскільки рамки даної наукової публікації
обмежені, ми не можемо зосередити свою увагу на усіх славістичних працях, що вийшли у
цей період, тому не йтиметься про ті дослідження, котрі присвячені окремим аспектам
слов’янознавчої проблематики, чи окремим слов’янським народам.
Головними центрами славістичних досліджень у Наддніпрянській Україні на початку
1900-х рр. залишались університети. Одним із осередків, у якому розвивалася, сформована
ще наприкінці ХІХ ст., власна наукова славістична школа, був Київський університет
св. Володимира. Від 1882 до 1917 рр. (з перервою упродовж 1912–1913 років, коли цю
посаду обіймав О. Лук’яненко) кафедру історії та літератур слов’янських наріч очолював
професор Тимофій Флоринський – відомий славіст і візантолог російського походження.
Учений, як довголітній глава слов’янознавства в Університеті св. Володимира, був прекрасно
підготовленим славістом із широким колом філологічних та історичних інтересів, добре
обізнаним зі станом справ у цій галузі наукових знань. На початку століття він став уже
автором багатьох лінгвістичних та історичних праць (згадаймо хоча б його “Древнейший
памятник болгрского права “Закон судный людем””, “Нове материалы для истории
Дубровника”, “Южные славяне и Византия во второй четверти XIV в.” [11–14]). Від 1883 р.
Т. Флоринський систематично публікував критико-бібліографічні огляди найновішої
літератури зі слов’янознавства в київських “Университетских известиях” та “Записках
Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета” [2, с. 4].
Всього, за підрахунками С. Копилова, до 1900 р. вчений видрукував близько 20 подібних
оглядів, якими було охоплено майже 400 різноманітних славістичних праць і видань.
Володіння таким об’ємом первинного історіографічного матеріалу, а також численні зв’язки
Т. Флоринського із зарубіжними вченими-славістами дозволили йому підготувати ряд
змістовних нарисів про відомих зарубіжних і вітчизняних дослідників слов’янських народів:
Ф. Рачкого, Ю. Даничича, Ф. Міклошича, Ф. Палацького, В. Макушева та ін. [1, с. 325].
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“Лекции по славянскому языкознанию” Т. Флоринського тривалий час
використовували як посібник у різних університетах. Учений читав курси з історії,
етнографії слов’янських народів, викладав мовознавчі дисципліни, даючи студентам глибокі
знання. Суспільно-політичні погляди Т. Флоринського характеризувалися крайнім
консерватизмом, він дотримувався монархічно-шовіністичних переконань й був
противником визнання окремішності української мови. Його статті з окресленої тематики,
викликали гострі заперечення відомих учених (Г. Ягича, О. Брюкнера). Навряд чи кафедра,
очолювана професором Т. Флоринським, могла формувати у студентів українознавчі
зацікавлення. Та ґрунтовна наукова підготовка студентів-славістів, можливість відвідати
країни, де проживали інші слов’янські народи, побувати у великих славістичних центрах
сприяли надалі формуванню незалежних наукових та суспільних поглядів. Київські славісти
молодшого покоління, що отримали підготовку напередодні подій 1917 року, почали
звертатися до українознавчих сюжетів [2, с. 4].
Нагадаємо, що на початку ХХ ст. у зв’язку з поширенням концепції неославізму
вийшла з друку низка видань, присвячених слов’янству загалом та історії окремих слов’ян,
зокрема. Вони містили інформацію про їх походження, чисельність, історичний і культурний
розвиток, сучасне становище.
Власне серед цих праць вирізняється дослідження Т. Флоринського “Славянское
племя”, надруковане у Києві в 1907 р. [15]. У ньому автор подав детальну характеристику
території розселення, статистично-етнографічні дані й особливості, чисельність і політичний
розвиток слов’янських народів (зокрема, великоросів, малоросів і білорусів, болгар, сербохорватів, словенців, чехів, словаків, сербо-лужичан, поляків, кашубів); детально описав
етнічні назви окремих слов’янських народів [15]. Наприклад, характеризуючи сербо-хорват,
поділяє їх так: серби, хорвати; шумадинці, браничевці, мавчани, тимочани, босняки,
герцеговинці, чорногорці, катуняни, кучи, цермничани, васоєвичі, білопавличі, ровчани,
піпери, негусі, озриничі, цуци, цекличі, білиці, ратоножці, морачани, дрібняки, церовичі,
ускоки, колашинці, лішняни, далматинці, дубровчани, морлаки, бодули, браїці, брайці (за
місцем проживання); штокавці, чакавці, кайкавці; екавці, ієкавці, ікавці, (за мовними
особливостями); шокці, буневці, латини, кршчани, хришчани, мухамедівці, потурченці (за
віросповіданням); підраховує чисельність населення (у 1906 р. сербо-хорватів налічувалося
135 000 осіб). До розділу додавався список літератури на 7 сторінках [10, с. 173; 15, с. 90–91].
У вступній частині праці автор зазначив, що найважчим завданням для нього було
точно окреслити межі окремих слов’янських народів, оскільки “досі відсутні детальні
етнографічні карти для деяких слов’янських народів (поляків, чехів, болгар, сербо-хорват)”
[15, с. 9].
Через два роки, у 1909, у Санкт-Петербурзі чеський вчений Л. Нідерле опублікував у
започаткованій та редагованій І. Ягичем “Енциклопедії слов’янської філології” працю
“Обозреніе современнаго славянства. Географическо-статистическій очеркъ (съ картою)”
[16]. У 1912 р. група чеських учених: Я. Бідло, К. Кадлєц та ін. випустили аналогічну
колективну працю, присвячену слов’янам “Slovanstvo. Obraz jeho minalosti a pritomnosti” [17].
Завершує цей перелік праць про слов’ян ґрунтовне дослідження російського славіста
О. Погодіна “Славянский мир”, що вийшло у 1916 р. в Санкт-Петербурзі [18].
Усі названі видання суттєво відрізняються між собою за структурою, принципами
відбору і обсягом фактичного матеріалу, а також оцінками історичного минулого і сучасного
становища слов’янських народів, зокрема трактуванням націо- та державотворчих процесів.
Як бачимо, написані вони російськими або чеськими істориками, тобто представниками тих
країн, що претендували на гегемонію у слов’янському світі, й тих, де найпоширенішим був
рух слов’янофілів.
Відтак, автори вищеназваних слов’янознавчих видань не визнавали самобутності
деяких слов’янських народів, зокрема українського, білоруського, македонського, і навіть
словацького. Такий підхід до національного питання позначився на змісті праць, оскільки в
них бракувало належної інформації про цілі нації [6, с. 150]. Зокрема, поза увагою
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дослідників, у тому числі й українських, залишилися події минулого чорногорського,
словенського й македонського народів. Це було пов’язано із політичними кризами й
військовими конфліктами початку ХХ ст., що охопили територію Центрально-Східної і
Південної Європи. Вони фактично унеможливили доступ українських учених до
документальних матеріалів польських, чеських, австрійських, німецьких та інших бібліотек і
архівів, водночас перервалися контакти із зарубіжними вченими. Крім того, нова
геополітична ситуація в Європі зумовила зміну акцентів у тематиці історико-славістичних
досліджень [1, с. 386].
Звичайно, це знижувало наукову вартість славістичних праць і викликало
незадоволення представників зневажених націй, в тому числі й українців, які в цей час
заявляли про свою самобутність і вели боротьбу за національну державу. Національновизвольний рух українського народу завершився революційними подіями 1918–1921 рр.,
створенням, хоч і недовготривалої, але власної держави (УНР та ЗУНР). Поразка революції
призвела до еміграції за кордон значної кількості державних, громадсько-політичних,
культурних і наукових діячів, у тому числі й до слов’янських країн. Ті, що залишилися, у
30-х роках зазнали репресій. У таких умовах пишуться нові славістичні праці.
У 20-х роках ХХ ст. постала особлива потреба як у довідковій літературі про
слов’янські народи, так і у комплексних, теоретико-методологічних та цілісних славістичних
дослідженнях, передусім українською мовою. Значною мірою заповнили цю прогалину два
видання з цього періоду, які й стали першими україномовними підручниками зі
слов’янознавства: “Слов’янознавство” талановитого українського поета-неокласика,
перекладача, літературознавця, вченого-славіста – Михайла Драй-Хмари (Кам’янецьПодільськ, 1920 р.) та “Слов’янський світ в його минулому і сучасному” відомого
українського історика, публіциста, громадського і державного діяча – Дмитра Дорошенка
(Берлін, 1922 р.) [19; 20].
Історія появи першої праці така. У 1920 р. в м. Кам’янець-Подільському у видавництві
новоутвореного державного українського університету вийшла книга під заголовком
“Слов’янознавство” [5, с. 201]. На обкладинці зазначалося: “Підручник до лекцій по
словянознавству, читаних року 1918–1919-го на історико-фільольогічнім факультеті КПДУУ,
складений по записках студентів іст.-фільольогічного факультету В. З. і О. Ц.” [19].
Натомість у вихідних даних названої книжки відсутня дуже суттєва деталь – ніде не вказано,
хто є її автором. На щастя, на сьогоднішній день авторство встановлене завдяки зусиллям
літературознавця Г. Костюка та відомих славістів В. Чорнія і С. Копилова. Власне
Г. Костюку було відомо, що на підставі прочитаних лекцій М. Драй-Хмарою (1889–1939),
котрий працював у цей час в Кам’янець-Подільському державному українському
університеті, був виданий підручник, однак відшукати книгу йому не вдалося [5, с. 202].
Додамо, що у жовтні 1918 р. на запрошення І. Огієнка, ректора новозаснованого КПДУУ,
випускник Київського та стажант Санкт-Петербурзького університетів, М. Драй-Хмара
зайняв посаду приват-доцента або ж професора кафедри слов’янознавства і впродовж трьох
років викладав слов’янські мови, а також лекційний курс, що мав назву “Слов’янознавство”
[21, с. 8]. Розпочинаючи викладання курсу слов’янознавства, М. Драй-Хмарі довелось
враховувати незабезпеченість літераторою, відсутність навчальних посібників і підручників.
Тому, як фахівець, вихований на кращих університетських традиціях, він розробив свої
лекції на основі слов’янознавчих курсів Університету св. Володимира [7, с. 265].
Як згодом виявилося, окремі примірники “Слов’янознавства” збереглися. У 1990-х роках
їх віднайшов С. Копилов у Кам’янці-Подільському та В. Чорній у Львові [5, с. 202] (книга під
такою назвою знаходиться у відділі українознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника).
Розмножена на газетному папері за допомогою склографа. Налічує 168 с. Тираж не
зазначений [19]. Чому цей підручник друкувався анонімно, здогадатися неважко: це були
нелегкі часи, коли йшла боротьба за збереження Української держави. У місті неодноразово
змінювалася влада, а у листопаді 1920 р. державні органи УНР покинули Кам’янецьПодільський. Україну окупували більшовики. Не дивно, що книжка, написана з українських
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патріотичних позицій, могла спричинити переслідування автора новою владою. Очевидно, з
тих же міркувань не названі й прізвища студентів, конспекти яких лягли в основу підручника
[5, с. 203].
У 2000 р. декан філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного
університету Євгенія Сохацька розпочала передрук названого підручника у журналі “Слово і
час”, частково опублікувавши один із розділів підручника “Українці” [22].
Авторський оригінал підручника був первісно видрукуваний на друкарській машинці, а
назви використаних автором книг та окремі терміни, для відтворення яких був потрібний
латинський алфавіт, вписувалися від руки. Окремі сторінки настільки бліді, що їх неможливо
прочитати, очевидно склограф не був достатньо заправлений фарбою. Хоча в основу
підручника покладені записи студентів, з тексту видно, що вони ретельно вичитані й
зредаговані лектором. М. Драй-Хмара власноручно вписував бібліографічні дані та окремі
терміни латинським шрифтом. У цілому матеріал добре систематизований, подається
логічно, відзначається доброю стилістикою [19].
Структура підручника наступна: об’ємний вступ, щоправда без заголовка (с. 1–51);
основна частина під назвою “Українці”, що займає понад 100 сторінок (с. 52–154); останній –
невеличкий 13-сторінковий розділ, присвячений іншим слов’янським народам (с. 155–168)
[19].
У вступі автор подає визначення предмету і його головних завдань, докладно аналізує
погляди на слов’янство відомих в європейській науці вчених, зокрема Л. Нідерле,
Й. Добровського,
П. Шафарика,
І. Срезневського,
Ф. Міклошича,
А. Шлейхера,
Т. Флоринського, О. Шахматова, В. Ягича [19, с. 1–46]. У вступній частині науковець також
подає об’ємний список літератури до курсу, де окрім вищезгаданих імен, називає праці
А. Буділовича, М. Мірковича, І. Драгашевича [19, с. 46–49].
Науковець так визначив предмет свого навчального курсу: “Слов’янознавство – це
наука про слов’ян, про їх походження, розселення, кількість та антропологічні прикмети: про
їх мову, побут, віру, політичний та соціально-економічний устрій. Коротше сказати, це
географічно-статистично-етнографічний огляд слов’янства” [19, с. 1]. Як бачимо, в першій
частині визначення, український славіст трактував предмет слов’янознавства в його
широкому розумінні, тоді як дореволюційна російська славістика зосереджувала увагу лише
на зарубіжних слов’янах, проте у другій частині дефініції істотно звужуються параметри,
окреслені у першій [7, с. 266]. Далі автор традиційно поділяє слов’ян на три групи: східних
(українці, великороси, білоруси); західних (поляки, кашуби, чехи, словаки, лужицькі серби);
південних (словенці, болгари, сербо-хорвати) [19, с. 1]. Щодо південної гілки слов’ян, автор
сумнівався, чи серби і хорвати є одним, чи двома окремими народами: “серби і хорвати,
здається один нарід, бо балакають однією мовою, але політичний розпад та культурна
ріжниця (головним чином релігія) перечать повному об’єднанню цих слов’янських народів,
так що дехто визнає істнування двох окремих народів – сербів і хорватів” [19, с. 2]. Проте
чехів і словаків, які перебували у подібних умовах, учений вважав окремими народами. Як
бачимо, в переліку південних слов’ян, не згадані македонці й чорногорці [19, с. 2] (як у
принципі й в інших вищезгаданих славістичних працях, виданих на початку століття). Щодо
чорногорців, то на них, можливо, не було звернено уваги через малочисельність та глибоку
їх інтегрованість у сербське суспільство. Що ж до пояснення, чому автор підручника не
відносить македонців до числа окремішних слов’янських народів, то аргумент, мовляв цього
не визнають ні болгари, ні серби, аж ніяк не є переконливим. На жаль, у книзі М. ДрайХмари обійдено мовчанкою, що ж з цього приводу говорять самі македонці й чого вони
домагаються. Усвідомлюючи складність проблеми ідентифікації слов’ян, автор робить докір
науковцям, серед яких немає узгодженості щодо визначення таких етнічних понять, як
“плем’я”, “відгалуження”, “народ”, “нація” тощо. І це, на його думку, дає змогу декому
маніпулювати питаннями визначення і самовизначення того чи іншого народу. М. ДрайХмара, зокрема, обурюється тим, що “великорусам, а особливо великоруським імперіалістам,
не хочеться, щоб була самостійна Україна і тому вони не визнають український народ як
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окрему слов’янську одиницю... Так само великороси відносяться і до білорусів” [5, с. 204].
Не оминув М. Драй-Хмара і питання українсько-польських відносин. Зважаючи на тодішні
геополітичні реалії (маємо на увазі укладену у квітні 1920 р. між С. Петлюрою та
Ю. Пілсудським Варшавську угоду, спрямовану проти більшовицької Росії), він
наголошував на тому, що непорозуміння між поляками та українцями мають інший характер.
Зокрема, польська шляхта, володіючи в Україні великими маєтностями, вважала, що
Галичина, Холмщина і Полісся є місцем постійного проживання здебільшого поляків, тому
вони, нібито, мають історичне право на ці території. Про відносини українців з іншими
слов’янськими народами у підручнику не йдеться [5, с. 204].
На перших сторінках книги М. Драй-Хмара порушує й таке актуальне й суперечливе на
той час питання, як кількість самостійних слов’янських мов. Як випливає з тексту, саме з
мовою, автор пов’язує й існування народу-нації. З цього приводу вчений наводить думки
Й. Добровського, П. Шафарика, І. Срезневського, Ф. Міклошича, Т. Флоринського, В. Ягича
[19, с. 3–4]. М. Драй-Хмара визнає 11 живих слов’янських мов (українську, великоруську,
білоруську, польську, кашубську, чеську, словацьку, горішньо-лужицьку, долішньолужицьку, словенську, сербо-хорватську, болгарську) та 11 нарічч [19, с. 4].
На цьому, власне, і вичерпуються питання вступного характеру, котрі займають чотири
сторінки підручники.
Матеріал, викладений на с. 5–51, хоча не виділено окремим заголовком, присвячений
загальним питанням розвитку давніх слов’ян: їх походженню, території розселення,
прабатьківщині, міграційним процесам тощо.
Всупереч деяким панславістам, М. Драй-Хмара наголошує на тому, що “слов’яни не
складають одного народу, з однією мовою і культурою, не представляють вони і політичної
єдності. Тепер тільки наука або політична ідея кажуть нам час від часу про єдиний великий
слов’янський нарід. Дійсність не знає одного народу, а історія оповідає нам про єдиний
великий слов’янський нарід” [19, с. 5]. Далі автор аналізує поширені на той час концепції
слов’янської прабатьківщини, критикує Дунайську теорію, при цьому зазначаючи, що
польська, західно-руська й угорська номенклатура (топоніміка. – І. Ф.), антропологічні й
археологічні дані вказують на те, що територія Закарпаття була прабатьківщиною слов’ян,
куди вони прийшли з узбережжя Балтійського моря [19, с. 6–8; с. 14]. Згодом славіст
зазначає, що доісторична прабатьківщина слов’ян, до їх поділу, простягалася “до середньої
Вісли на схід до Дніпра й до басейна Десни й від Карпатських гір на північ майже до
Могильова. Виходить, що слов’яни споконвіку мешкали в царстві польськім опріч його
північних губерній – в південній частині Гродненської, Мінської і певно Могилівської
губерній” [19, с. 17]. Учений відносить слов’ян до індоєвропейської групи народів, розглядає
гіпотези щодо прабатьківщини індоєвропейців, стверджує, що “культура Європи була
споконвіку єдиною, тісно зв’язана з культурою Малої Азії й північним побережжям Африки,
й може бути визначена як культура середземноморська. Первісна батьківщина
індоєвропейців знаходилась на півночі від середземноморських культурних центрів, тобто в
Середній Європі” [19, с. 19–20]. При цьому М. Драй-Хмара покликається на наукові праці
численних авторів, які досліджували цю проблематику, зокрема, “Слов’янські
старожитності” Л. Нідерле, свідчення античних (Тацита, Плінія, Птолемея) і візантійських
джерел (Йордана, Прокопія Кесарійського), руських літописів, польських та інших хронік,
твори учених ХІХ – початку ХХ ст. [19, с. 8–23]. Загалом у створеній картині розселення
давніх слов’ян та їхніх взаємин із сусідами на тлі Великого переселення народів, на жаль,
подекуди бракує чіткості та виразності. Зрештою, порушені М. Драй-Хмарою питання досі
залишаються дискусійними, а наведені ним міркування значною мірою уже втратили свою
наукову цінність, бо появились нові дослідження й концепції з ранньої історії слов’ян.
Однак, для того часу вони доволі повно відображали стан вивчення зазначеної проблеми.
Погоджуємося з думкою В. Чорнія, що саме ця частина підручника є найбільшим
досягненням автора, оскільки вона становить ґрунтовний синтез наукових здобутків у цій
ділянці славістики [5, с. 205; 19, с. 5–51].
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Враховуючи реалії Української революції, культурно-освітню політику гетьманського
уряду і Директорії, здійснювані українізаційні заходи, М. Драй-Хмара вводить у свій курс
українознавчий аспект, якого ми не бачили у дореволюційних київських славістів з їх іноді
відверто шовіністичними поглядами стосовно української мови, культури, котрі вважали
українців у кращому випадку субетносом росіян. Тому, М. Драй-Хмара поставив перед
собою мету довести, що українці – є окремим слов’янським народом. Це, на його думку,
сприятиме визнанню їх світовим, передусім європейським, співтовариством. Відтак,
центральне місце у підручнику відведено українцям, котрим присвячено найбільший розділ.
У ньому автор розглядає наступні аспекти: територію України в природногеографічному, політичному, антропологічному вимірах; кількість населення, статистичні та
демографічні дані; етнографічні: житло українців, їх побут, вірування, звичаї, обряди,
заняття, рівень освіченості, професійний склад [19, с. 52–108]. Учений виділив наступні
етнографічні реґіони України: Карпати і Підкарпаття, Розточчя, Підляшшя, Полісся, Волинь,
Поділля, Правобережне згір’я, Лівобережний низькоділ, Лівобережне згір’я, Донецький
кряж, Покутсько-Бесарабське згір’я, Чорноморський низькоділ, Північний Крим, Кубанське
та Прикаспійське Підкавказзя. В політичному аспекті вчений поділяв Україну на 7 реґіонів:
Угорська Україна, Буковина, Галичина, Правобережна Україна, Лівобережна Україна,
Степова Україна та Кубанщина з Чорноморщиною та частиною Ставропольщини [19, с. 93–
95]. З усіх періодів історії України вчений найбільш докладно описує раннє середньовіччя:
зокрема розселення й об’єднання східнослов’янських племен, виникнення та історію
Київської Русі, етимологію терміна Русь, правління київських князів, їх стосунки з сусідами
тощо [19, с. 52–79].
Укінці розділу, М. Драй-Хмара робить деякі висновки, котрі дослівно пропонуємо
читачу: “український народ – одна етнічна цілісність, яка виділяється серед усіх
слов’янських народів; є багато старовини, яка вказує на те, що він не зазнав великих
етнічних впливів; український народ асимілював чужі етнографічні риси, але не втратив при
цьому свого слов’янського типу; українці наближаються до болгар, сербів, чехів, але Польща
мала найбільші культурні впливи на них; етнографічні особливості білорусів та великорусів
найбільше наближаються до українських у своїх найбільш старовинних формах” [19, с. 151].
Надіємось, цим розділом зацікавляться наші україністи та етнологи. Оскільки у кожній
із слов’янських країн вітчизняна проблематика умовно відокремлюється від славістики, ми
не будемо детально аналізувати його.
Остання, найменша частина підручника – “Програма до лекцій по слов’янознавству. До
інших слов’ян (крім українців)” (с. 155–168), складається з восьми коротких нарисів про
болгар, сербо-хорватів, словенців, чехів, словаків, лужицьких сербів, поляків і кашубів.
Матеріал у них подається вибірково і фрагментарно про кожен із названих народів. Автор
окреслює територію їх проживання, кордони, детально називає сусідів, місця розселення в
діаспорі, кількісний, етнічний склад та віровизнання населення країни за діючими
конфесіями, окремі найважливіші події їхньої політичної історії, деякі відомості про
економіку і культуру. Зауважимо, що статистичні дані вчений подає за довідковими
виданнями про слов’ян Т. Флоринського і Л. Нідерле, вибірково – за переписами населення
1900 та 1905 рр. Південним слов’янам автор приділив більше уваги, ніж західним [19, с. 155–
168]. Незважаючи на відсутність цілісної й системної подачі інформації про зарубіжних
слов’ян, запропонований матеріал давав студентам початкові уявлення про них.
За своїм науковим змістом М. Драй-Хмара врахував всі найновіші дослідження
європейської славістики, в методологічних підходах спостерігаємо вплив позитивістської і
неослов’янофільської концепцій [7, с. 267]. Цілком очевидно, що якби книга була якісніше
видана, а головне, якби її вдалося розповсюдити серед українських та зарубіжних славістів,
то вона якоюсь мірою могла б відіграти призначену їй роль. Але, як відомо, через тодішні
воєнно-політичні обставини цього не сталося. Незважаючи на це, треба пам’ятати, що
“Слов’янознавство” М. Драй-Хмари – це перша українська праця, автор якої запропонував
спробу узагальнених відомостей як про слов’янство загалом, так і про окремі зарубіжні
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слов’янські народи, зокрема, акцентуючи при цьому, що законне місце серед них займають
українці.
На підставі проаналізованого матеріалу, можна зробити висновки, що слов’янознавство
в КПДУУ розглядалося як важливий елемент підготовки фахівця-гуманітарія; незважаючи на
умови війни, керівництво університету дбало про викладання важливих навчальних курсів,
серед них, і слов’янознавства, а також видавництво навчальної літератури; М. Драй-Хмара за
дуже короткий час зумів зібрати доступний матеріал і видати його окремою книгою [5,
с. 207].
Як ми уже зазначали, другою україномовною синтетичною працею з історії слов’ян
цього періоду став “Слов’янський світ в його минулому і сучасному” Д. Дорошенка [20]. У
вступній частині свого дослідження вчений наголошував на важливості такого видання.
Автор підкреслював, що для українського народу, якому доводиться на разі “виковувати собі
долю, взаємини до слов’янських народів, що майже всі бороли собі державно-національну
незалежність, набирають для нас іншого характеру й значення, далеко більш реального й
практичного, ніж се було досі. Пізнати ці народи, познайомитися з їх життям і побутом стає
неминучою передумовою наших з ними відносин та взаємин” [23, с. 7].
На вихід “Слов’янського світу...” одразу відреагувала наукова громадськість, зокрема,
відомий галицький історик – М. Кордуба опублікував рецензію у Літературно-науковому
вістнику (1923, Кн. VI, Т. 80, с. 185–191) [8]. У ній вчений також наголосив, що кількість
праць, які би давали повний образ історичного розвитку і сучасного життя слов’янських
народів на той час була доволі незначна. Причини цього вчений бачив у компроментації
слов’янських справ (принаймні в Росії і Україні) слов’янофільським рухом, при цьому
наголошуючи, що наукове студіювання слов’янства і слов’янофільство – це зовсім різні
категорії; а також пов’язував зі складністю самого предмета студіювання: “розвій
поодиноких славянських народів ішов і йде серед так дуже відмінних умов, під впливом так
ріжнородних чинників та товчків, що само зрозуміннє психіки кождого з них ставить
непоборимі труднощі. Зовсім не менші труднощі є технічної породи. При теперішній далеко
йдучій спеціялізації наукової літератури, при інтензивних монографічних студіях усіх
живійших питань тільки виємковій людині вдається вдатним синтезом обходити суцільний
образ життя і розвою хоч би лиш одного, свого рідного народу на всіх царинах його
діяльності” [8, с. 185].
Саме у зв’язку з цим, застерігаючись від можливих звинувачень, Д. Дорошенко писав у
передмові до своєї праці: “Ідея моєї книжки далека від якихсь “слов’янофільських”
тенденцій і поглядів на існування якоїсь особливої, ніби усім слов’янам властивої,
спільности інтересів”, протилежних народам інших етнічних груп. Бо, на його думку,
“однакове расове походження та племінна приналежність самі по собі грають незначну роль”
в питаннях, що стосуються “державних та національних інтересів” [6, с. 151].
У першій частині праці під назвою “Слов’янське плем’я”, Д. Дорошенко коротко
висвітлив свої погляди на походження і розселення стародавніх слов’ян, виникнення і
подальший розвиток різних слов’янських держав і народів, загалом дотримуючись існуючих
на той час наукових концепцій.
Прабатьківщиною індоєвропейської сім’ї народів учений вважав Середню Азію, хоча на
той час уже були відомі й загальноприйняті погляди О. Шрадера та Г. Гірта, що вона була у
Східній Європі [23, с. 57]. Д. Дорошенко дотримується т. зв. норманської теорії походження
Київської Русі, не згадуючи при цьому, що М. Грушевський та його учні займали іншу,
антинорманську позицію, пов’язуючи початок Русі не з Великим Новгородом, а з Києвом
[23, с. 112].
Стосовно питання, кого зі слов’ян можна вважати окремим народом, то вчений,
відзначивши різницю в підходах до цього питання у найбільш відомих авторитетів:
І. Добровського, П. Шафарика, Ф. Міклошича та ін., звернув увагу на те, що цю проблему
багато хто зі славістів трактує “з погляду не стільки наукової безсторонности й об’єктивізму,
скільки з погляду інтересів політичних” [23, с. 18]. Оскільки тоді підставою окремішності

202

Україна–Європа–Світ

народу вважали мову і більшість російських та зарубіжних учених не визнавали ні
української, ні білоруської мов, вважаючи їх лише наріччями російської, то в усіх попередніх
народознавчих виданнях, за винятком праць О. Погодіна та М. Драй-Хмари, українці й
білоруси розглядалися як етнічні групи росіян. На жаль, книга О. Погодіна, що вийшла уже в
роки Першої світової війни, внаслідок чого виникли труднощі з її розповсюдженням,
очевидно, не була відома Д. Дорошенку. Тому він не дискутував з ним, а наводячи
статистичні дані про чисельність окремих слов’янських народів і слов’ян загалом, посилався
головно на праці Л. Нідерле і Т. Флоринського [6, с. 152].
Тому, підсумовуючи першу частину праці, автор свідомо підкреслив, що “життя давно
вже вирішило питання про самостійність і рівноправність кожного слов’янського народу
волею самих цих народів: кожний, хоча б і найменший слов’янський народ старається
зробити свою рідну мову органом просвіти, письменства і науки, шанує її, береже, вбачає в
їй свій найдорожчий національний скарб” [23, с. 20].
Праця Д. Дорошенка складається з окремих розділів, присвячених слов’янським
народам, описаних, кожен зокрема, та розміщених за алфавітом, за зразком енциклопедичних
видань, тобто: білорусам, болгарам, великорусам, кашубам, лужицьким сербам, полякам,
сербо-хорватам, словакам, словенцям, чехам і українцям [20].
Маючи намір, присвятити кожному народу окремий розділ й “дати по змозі головні
відомості й факти і допомогти читачеві самому орієнтуватися серед великої літератури
славянознавства” на практиці цього принципу автор не дотримувався [23, с. 8–9]. Усіх
південних слов’ян, що входили до складу Югославії, за винятком словенців, він зарахував до
“сербського племені”, хоч і визнав, що “воно поділяється на кілька племен, які своєю
історичною долею відрізняються між собою настільки, що можна говорити про них як про
окремі народи і так здебільшого вони й самі на себе дивилися, аж поки не сталося в кінці
світової війни об’єднання їх в одній “Югославській” державі” [23, с. 111]. Д. Дорошенко, як і
багато з його сучасників повірив у те, що об’єднання різних південнослов’янських народів в
одній державі призведе до ліквідації їх національних відмінностей. Та й, зрештою, ці
відмінності він бачив, але трактував іноді не зовсім правильно. Так, Д. Дорошенко вважав,
що “сербське плем’я” складається з трьох основних груп, що найбільше різняться між собою,
а саме: власне сербів, хорватів і далматинців. По-перше, тут не враховано, що більшість
населення Далмації становлять хорвати і при всіх особливостях, йому притаманних, воно не
є окремим етносом. По-друге, не враховано того, що чорногорці, хоч і дуже близькі за своїм
походженням, мовою та історичною долею до сербів, все ж є окремим народом [6, с. 153].
Вважаючи об’єднання південнослов’янських народів штучним, Д. Дорошенко розглядає
історичний і культурний розвиток сербів, хорватів, чорногорців, далматинців і боснійців в
окремих параграфах. Відтак, автор не погоджується з тими сербськими вченими, котрі
розглядали, наприклад, історію літератури цих народів як “югослов’янську” [23, с. 157].
Македонців Д. Дорошенко залічує до болгар, хоч і вважає це не остаточно визначеним
питанням [23, с. 72]. Натомість кашубам, яких багато вчених не визнають окремим народом,
а лише частиною поляків, автор все ж присвячує невеличкий, на 5 сторінок, розділ, чим
займає іншу позицію в цьому питанні. Загалом Д. Дорошенко обмежився відомостями про
кашубів, поданими в енциклопедичному словнику Брокгавза і Ефрона 1889 р. [23].
У праці не з’ясовано як слід і початкової історії Болгарської держави. Вже перше
речення, що “болгари появилися на Балканському півострові уперше в VI ст. як славянське
племя, що перед тим сиділо на Підкарпаттю”, викликає запитання [23]. Не сказано нічого про
те, що хан Крум захопив південно-східну частину Угорщини, спрямувавши туди болгарську
колонізацію [23, с. 157]. Є помилки у деяких хронологічних датах (завоювання Болгарії
Святославом 917 р. замість 971 р. та ін.), вислів, що до держави Петра Шишмана належала
східна (а не західна) Болгарія [23, с. 165]. Періоду турецького володіння Болгарією з кінця
ХIV до ХІХ ст. автор присвячує лише одну сторінку [23, с. 198].
Є суперечності й у викладі початкової історії Московської держави. З одного боку
автор каже, що ця організація “виникла спочатку в новгородській землі, де її основу поклали
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варяжські дружини зі своїми конунґами-князями”, відтак, як норманіст пов’язує початки
Руської держави з Новгородом і тут же локалізує назву Русь. Водночас, на тій же сторінці
зазначає, що “великоруська народність виступала активним чинником на арену історії одною
з наймолодших серед инших славянських народностей” [23, с. 112.] У нарисі про
Московську державу не зазначено також усіх обставин, що спричинили поглиблення різниці
між північно- і південно-руськими племенами, не вказано всіх факторів, що сприяли
утворенню окремого російського народу, що особливо важливо з огляду на те, що це
український підручник слов’янознавства.
Є низка суперечностей й у розділі про поляків (він займає 38 ст.). Автор не згадує про
завоювання Болеславом Хоробрим областей над верхньою Віслою з м. Краковим, та
некритично повторює міф, що Болеслав “повернув одняті князем Володимиром червенські
міста”, хоча тоді вже було відомо, що ці міста до того Польщі не належали, отже польський
король не повернув, а завоював їх. Автор датує приєднання Галичини і частини Волині до
Польщі 1340 роком, хоча цей похід Казимира ІІІ Великого був неуспішним. Ян Ольбрахт не
проводив на Буковині війни з турками, лише з молдавським воєводою Стефаном Великим;
не варто говорити і про розгром німецького ордену Сигізмундом І у 1520 р., ця війна, що
почалася в грудні 1519 р. не дала жодній стороні більших успіхів і завершилася Торунським
миром 1521 р. [8, с. 188].
Дмитро Дорошенко сміливо сказав своє слово щодо концепції чехословакізму, за якою
існує один чехословацький народ, й оцінює її не з точки зору політичної доцільності, а з
позиції наукової істини. Так, історію словаків учений подає в окремому розділі. У той час,
коли писалася праця “Слов’янський світ у його минулому й сучасному”, словаків поза
слов’янським світом знали мало. Тому важливо, що Д. Дорошенко відзначив роль
представників цього народу в освоєнні Нового Світу, а також їх працьовитість, побожність,
витривалість та невибагливість, любов до звичаїв та рідної культури. Цікаво, що цей
підрозділ нарису завершується фразою: “Своїми звичаями, вдачею й одежею словаки дуже
близькі до українців” [9].
Історія словаків у праці Д. Дорошенка викладена з урахуванням відомостей, які мала
історична наука на початку минулого століття. Але й на цьому фоні підкреслюється зв’язок
історичної долі сусідніх народів ще з княжих часів. Як і українці, словаки довго і криваво
добивалися свого визнання, зокрема у боротьбі з угорською та чеською експансією. Події
історії дуже нагадують Україну: зрада верхівки, яка шукала закордонного покровителя,
народні повстання, що завершувалися втратою національних прав, переслідування
прогресивних діячів, зокрема Л. Штура, Й. Гурбана. Після незначного полегшення
становища словацької культури у 60-х роках ХІХ ст. настає важкий період мадяризації
словаків, що починається так само, як і в царській Росії – із закриття народних шкіл. Навіть
репресії мали однаковий характер: “за словацьку розмову, за словацьку книжку виключали з
школи” [23, с. 251]. У цих фразах помітне співчуття історика до народу, який, незважаючи на
релігійні, культурні, політичні утиски, зумів піднятися і заявити про себе. З великими
надіями автор дивиться на перспективи здобуття автономії словаків у Чехословаччині після
подій 1918 року; ці намагання, за словами Д. Дорошенка, “не раз прибирають доволі різку
форму” [9].
У нарисі про словацьку літературу вчений підкреслює неоднозначне ставлення
літераторів та політиків до існування цього явища. Зокрема, чеські діячі “говорять про
самостійність мови та письменства словацького як про сепаратизм” [23, с. 564]. Тут
напрошуються прямі паралелі з українською мовою та українською літературою, про які
окремі діячі російської літератури, політики і досі говорять як про історичний казус.
Боротьба за національну ідентичність породжувала у Словаччині появу діячів, які любили
свій народ, але в силу обставин послуговувалися чужою мовою. Вчений зауважує: “Вони
дуже подібні з цього погляду до тогочасних українських патріотів, отих Полєтик,
Маркевичів, Рубанів, що писали російською мовою про українську старовину” [9]. Як і в
Україні, в окремі періоди рідну мову використовували як інструмент впливу на народні маси
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в релігійних протистояннях словацьких католиків та протестантів. Загалом чітко
прослідковуємо, що учений, не пропагуючи ідей панславізму, підтримує прагнення словаків
до самостійності.
Історію українського народу подано на 23 сторінках. Руську державу Д. Дорошенко
одразу називає українською, з чим можемо на сьогодні сперечатися. Так само, як і з тим, що
наприкінці ХІ ст. вже існувала Галицько-Володимирська держава [23, с. 89]. Автор
змальовує литовську добу як ельдорадо української аристократії, що начебто засідала в “Раді
панів” великого литовського князя і займала вищі адміністративні посади в Литві. Вчений
говорить, що проти Люблінської унії виступала лише українська аристократія, забуваючи
про литовську. Розповідаючи про початки козацтва, Д. Дорошенко переоцінює значення
реєстрових козаків, називаючи їх зовсім окремим військовим станом. Не з’ясовано, чому
саме козацтво не змогло зжитися з польською державою і почало бунтувати [8, с. 190].
Розповідаючи про останні події української історії, автор не згадує, що після розвалу АвстроУгорщини, Буковинська Україна, хоч і на короткий час, зорганізувала своє державне життя
на чолі з “Національною Радою” [8, с. 190; 23].
Укладаючи розділи своєї праці, вчений дотримувався одного принципу. Усі вони
містять детальну інформацію щодо етнографічних меж та території розселення тих чи інших
слов’ян; статистичні відомості про кількість даного народу із зазначенням джерел, з яких
вони запозичені. Досить об’ємну інформацію автор подавав про історію та літературу
кожного народу. Розділи, присвячені росіянам, полякам, українцям і чехам, завершуються
інформацією про національне мистецтво, деякі про розвиток науки. Наприкінці розділів
подана бібліографія найбільш важливих праць українських й зарубіжних авторів [20].
Слід підкреслити, що попри недоліки праці, які передусім пов’язані з тим, в яких
умовах (емігрантське життя вченого) і за який короткий час писалося дослідження,
запропоновані Д. Дорошенком нариси про слов’янські народи є ґрунтовними, свідчать про
зібраний і осмислений надзвичайно багатий матеріал, у тому числі джерельний. Хоча думки
й оцінки вчених стосовно “Славянського Світу” Д. Дорошенка дещо розходяться. Так,
сучасник історика, М. Кордуба у своїй рецензії зазначав, що на працю “приходиться
дивитися як на чисто інформаційну”, “всупереч заголовкови, автор не розглядає
славянського світа як цілости, не дошукується та не визбирує анальогій в політичнім,
економічнім і духовнім розвою славянських народів, не підсумовує його у більше або менше
вдатні синтези” [8, с. 185]. Далі рецензент зауважив, що Д. Дорошенко випустив низку
вагомих студій з історії слов’янства, при цьому вказав чимало другорядних. Наприклад, в
літературі про білорусів, пропущена така капітальна праця, як “Россія” під ред. В. П. Семенова,
ІХ-ий том котрої присвячений виключно Білорусі, й містить праці таких спеціалістів, як
М. Довнар-Запольський, Д. Шендрик та ін. Зауважив М. Кордуба, що слід було б згадати і
“монографію В. Антоновича по истории Зап. и Юго-Зап. Россіи” (Кіевъ, 1885) та П. Брянцева
“Исторія Литовскаго государства” (Вильна, 1889); в літературі про болгар – працю Jirečekа
“Das Fürstentum Bulgarien” (Prag, 1888), Радева “Строителитъ на съвременна България”
(Софія, 1910–1911). В літературі про сербів слід додати було ще працю Jireček “Geschichte
der Serben” (1911), а зовсім “безвартісні брошурки і статті Веретельника, Борковського і др.”
– пропустити [8, с. 186].
Зайвою, вважав М. Кордуба, була подача до кожного слов’янського народу детального
опису етнографічних кордонів, оскільки читач “не те, що не зможе зорієнтуватися серед
навали назв річок і дрібних місцевостей, але й не найде їх хоч би і в більшім атлясі”.
Доцільніше було б, на його думку, подати детальну етнографічну карту, а опис
етнографічних меж в тексті – опустити [8, с. 191].
Дмитро Дорошенко розглянув науковий доробок слов’янських народів лише у сфері
історіографії, філології, етнографії, при цьому – галузі суспільних дисциплін та
математично-природничих – не висвітлено (лише у розділі про українців, і то, частково). Так
само вибірково описана музична творчість (у поляків, українців та чехів). Це також
М. Кордуба вважає недоопрацюваннями автора. Наприкінці рецензії, історик, звичайно,
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підкреслив, наскільки потрібна і “хосенна” праця Д. Дорошенка суспільству, і що вона “має
безперечно чималі добрі сторони” [8, с. 191]. Вчений найбільш схвально відгукнувся про
розділ, присвячений білорусам та історії української літератури [8, с. 190].
Натомість позитивну оцінку праці отримуємо в статті В. Чорнія “Праця Дмитра
Дорошенка “Слов’янський світ”: українська візія слов’янства” [6], котрий зауважив, що з
точки зору насиченості фактами, їх достовірності та об’єктивності, праця Д. Дорошенка не
тільки не поступається, а й у дечому перевищує усі попередні видання такого характеру.
Підкреслив, що її перевага полягає в тому, що огляд історичних подій доведений до кінця
Першої світової війни, відображений процес створення нових слов’янських держав. Важливо
також, що з цієї праці читач може почерпнути відомості про слов’ян рідною мовою, а
зарубіжні науковці – дізнатися про історичне минуле і тогочасне становище українського
народу, яке в інших славістичних виданнях або зовсім не висвітлювалось, або подавалося
необ’єктивно [6, с. 154] (за винятком, рецензованого нами вище підручника М. Драй-Хмари,
котрий, на жаль, не був достатньо розтиражований).
Завдяки працям М. Драй-Хмари та Д. Дорошенка показано місце і роль українців серед
інших слов’ян та їх бачення слов’янства загалом, їх ролі у світовій політиці з позиції
українського автора, – а це в умовах міжнародних відносин міжвоєнного двадцятиріччя –
було особливо важливим, враховуючи, що на початку ХХ ст. з’явилося багато
псевдонаукових концепцій на догоду політикам, що обслуговували експансіоністські
інтереси Москви, Варшави, Праги, Бєлграда, Відня, Будапешта, Бухареста чи Стамбула. Все
це свідчило, що становлення наукового слов’янознавства в Україні, хоч і повільними
темпами, але відбувалося. Першорядне значення у цьому процесі безумовно займала наукова
продукція українських учених, зокрема перші синтетичні праці зі слов’янознавства.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В УКРАИНЕ
(ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ В.)
В статье рассматриваются предпосылки и особенности становления научного славяноведения в Украине в первой трети ХХ в. В контексте развития общеевропейской славистики анализируется содержание основных положений первых учебников по славяноведению, написанных в этот период украинскими
учеными.
Ключевые слова: история украинской славистики, первая треть ХХ в., первые украинские учебники по славяноведению, Т. Флоринский, М. Драй-Хмара, Д. Дорошенко.
Iryna Fedoriv
ESTABLISHING SCIENTIFIC SLAVONIC STUDIES IN UKRAINE
(THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY)
The article highlights the conditions and peculiarities of the establishment of the scientific
Slavonic studies in Ukraine in the first third of the twentieth century. In the context
of the development of European Slavic studies the content of the main ideas of
the first books on Slavonic studies written during this period by Ukrainian scholars
is analyzed.
Key words: History of the Ukrainian Slavic Studies, the first third of the twentieth century,
the first Ukrainian textbooks on Slavonics, T. Florynskyy, M. Dray-Hmara,
D. Doroshenko.
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ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
УДК 930 (4 УКР)Я73; 94 (477)

Ярослав Калакура
ЗАРУБІЖНИЙ СВІТ У ВИМІРІ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ІСТОРІОГРАФІЇ
У статті з’ясовуються провідні тенденції дослідження зарубіжної історії
в українській історіографії доби незалежності України. Розглядаються найважливіші праці істориків, наукових осередків
та історичних шкіл із всесвітньої історії, аналізуються основні
напрями досліджень і тематика студій у контексті українського
бачення проблеми. Виокремлено низку вузьких місць, прогалин і сформульовано ряд актуальних завдань подальшого
вивчення зарубіжного світу.
Ключові слова: українська історіографія, всесвітня історія, зарубіжний
світ, історіографічний процес, тенденції історіографії, напрями
досліджень, осередки всесвітньої історії.

Д

о провідних традицій української історіографії, започаткованих в добу княжих та
козацьких літописів, розвинутих у часи В. Антоновича, М. Грушевського,
М. Драгоманова, І. Франка, Лесі Українки, А. Кримського, І. Крип’якевича та ін.,
належить те, що вона не обмежувалася лише своїми етнічними проблемами, її завжди
цікавили і цікавлять інші народи, і не тільки сусідні. Доказом цього є діяльність знакового
фундатора української національної історіографії, видатного історика і державного діяча
Михайла Грушевського. Паралельно зі створенням багатотомної “Історії України-Руси” він
підготував і в 1919 р. оприлюднив “Всесвітню історію в короткому викладі” у 2 томах,
зазначивши, що “Всесвітня історія… все більше хоче бути історією всього людства, а не
тільки деяких вибраних народів” [1, с. 4]. Як зазначають грушевськознавці, вчений виходив з
того, що осмислити цілісність українського історичного процесу, включаючи культурний,
політичний, релігійний, економічний, соціальний та освітній розвиток, можна лише в
контексті світового історичного процесу [2, с. 14].
Принципово новий етап підвищеного, порівняно з радянським періодом, інтересу
української історіографії до історії зарубіжних країн пов’язаний із відновленням державної
незалежності України. За минуле 20-річчя опубліковано великий масив якісно нових
узагальнюючих і монографічних праць, наукових статей, навчальних посібників з цієї
проблематики (майже 10 тис. назв). За авторськими підрахунками, захищено більше 80
докторських і 500 кандидатських дисертацій із всесвітньої історії та міжнародних відносини.
Це й диктує доцільність історіографічного осмислення напрацювань українських істориків,
підведення підсумків та окреслення перспективних напрямів подальших студій з історії
зарубіжного світу.
Важливість і актуальність поставленої проблеми зумовлюється низкою чинників,
зокрема: а) набуттям Україною статусу повноправного суб’єкта міжнародного права,
зрослими масштабами і новою якістю її дипломатії та зовнішньої політики, науковим
підґрунтям якої виступає дослідження історії зарубіжжя і досвіду міжнародних відносин; б)
інтеграцією української історіографії у світовий історіографічний простір і необхідністю
долучення українських істориків до досліджень всесвітньої історії; в) зміною методологічних
орієнтирів українських істориків, їх відходом від партійно-класового трактування світового
історичного процесу і міжнародних відносин; г) потребами суспільства мати своє, українське
бачення історії зарубіжних країн і не лише сусідніх. І, нарешті, внесок українських істориків
у дослідження історії зарубіжного світу ще не отримав системного висвітлення в наявних
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історіографічних публікаціях, хоча маємо низку аналітичних і оглядових праць, автори яких
Л. Алексієвець, З. Баран, С. Віднянський, Л. Зашкільняк, Г. Кипаренко, А. Козицький,
А. Кудряченко, С. Мовчан, С. Сирота та ін. [3] торкнулися важливих методологічних питань
сучасного історіографічного процесу в Україні та за рубежем, стану дослідження в
українській історіографії проблем всесвітньої історії, історії регіонів і окремих країн.
З-поміж оприлюднених історіографічних студій виділяються ґрунтовні розвідки
С. Віднянського щодо діяльності наукових осередків і наукових шкіл, а також проблематики
досліджень українських істориків із всесвітньої та європейської історії [4]. Цікаві
спостереження і зауваги стосовно проблематики досліджень, у тому числі дисертаційних, із
всесвітньої історії в сучасній Україні, їх періодизації та методології, досягнень та упущень
висловив на сторінках “УІЖу” А. Кудряченко [5]. Зважаючи на важливість даного контексту,
автор цих рядків доповнив нове видання свого лекційного курсу “Українська історіографія”
підрозділом “Проблеми всесвітньої історії очима українських істориків” і опублікував
декілька оглядів [6]. Вітчизняному досвіду цивілізаційного підходу до дослідження
всесвітньої історії присвячений третій розділ монографії В. Гончаревського [7]. Важливі
питання аналізу світового історичного процесу з погляду його цивілізаційного трактування
порушив В. Косміна [8].
Актуальними видаються мета і завдання пропонованої статті, які полягають у тому,
щоб із урахуванням оприлюднених розвідок систематизувати новітні надбання українських
істориків про зарубіжний світ, у тому числі й ті, що не розглядалися в попередніх
публікаціях, виокремити провідні тенденції нарощування знань із всесвітньої історії з
позицій українознавчого виміру і власних оцінок, проаналізувати проблематику досліджень
історії країн Європи, Америки, Азії та Африки, виявити деякі вузькі місця і прогалини в
українській історіографії та окреслити низку перспективних напрямів подальших студій.
Приступаючи до реалізації поставленої мети, варто, передусім, з’ясувати окремі
термінологічні поняття, вказати на особливості і тенденції новітньої української
історіографії у світлі сучасного історіографічного процесу, визначити місце в ньому
інтелектуального потенціалу істориків України і висловити ряд попередніх застережень.
Насамперед необхідно дати відповідь на питання, що розуміють під новітньою українською
історіографію? Більшість дослідників пов’язує з цим поняттям розвиток історичних знань в
умовах незалежності України на засадах принципово нової історіографічної ситуації та
методологічної переорієнтації пострадянських науковців і зусиллями молодої генерації
дослідників. Новітня українська історіографія виступає як національний компонент сучасної
світової історичної науки, що представляє собою досить складну і розгалужену, а водночас і
цілісну систему знань. У ній важливе місце посідають: загальна історія світу, історія окремих
континентів: Європи, Азії, Америки, Африки; історія окремих регіонів або груп народів:
історія слов’ян, арабських народів, народів Сходу, Латинської Америки та ін.; історія
окремих держав і народів (Німеччини, Франції, Польщі, України, Китаю, Японії і т.д.);
історія окремих епох: стародавнього світу, середньовіччя, нового і новітнього часу; історія
певних сфер суспільного розвитку, як, наприклад, світового і регіонального господарства,
культури, релігії, військової справи та воєн, дипломатії і міжнародних відносин тощо. Крім
того, до структури світової історичної науки відносять її спеціальні галузі та дисципліни,
зокрема, історіософію, історіографію, джерелознавство, геральдику, сфрагістику та ін. Усі ці
сегменти, взяті разом, синтезують і утворюють цілісну систему знань про історію світу,
історію всього людства, в тому числі й про Україну і світове українство, про розвиток
світової історичної науки та її складових. Принципи системності й українознавчого бачення
проблем спонукають дослідників пам’ятати й про інші компоненти системи, зокрема про
вплив міждержавних і міжетнічних чинників на історію українських діаспор у різних країнах
світу. На шляхах послідовного дотримання цих принципів можна осягнути український
контекст цілісності історії світу в його багатоманітності, виявити проблеми, що потребують
розв’язання на міждержавному та міждисциплінарному рівнях. Зрештою, завдяки цьому
історія України інтегрується у всесвітню історію як цілісність, що своєю чергою відкриває
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додаткові можливості для поглибленого осмислення українського бачення історії
зарубіжного світу, для формування повноцінної історичної свідомості українського
суспільства. Забігаючи наперед, зазначимо, що переважна більшість праць українських
дослідників, задекларованих як “всесвітня історія”, фактично не містять української
складової і можуть бути віднесені до досліджень із зарубіжної історії.
Більш як за два десятиріччя державної незалежності України значно розширились
масштаби вітчизняних досліджень із всесвітньої історії, окреслились нові підходи до історії
зарубіжних країн у часовому і просторовому вимірах, починаючи від антикознавства,
візантиністики, медієвістики й закінчуючи новою та новітньою історією. Відомо, що давня
традиція української історіографії була перервана в радянські часи, коли дослідження
всесвітньої історії та міжнародних відносин зосереджувалися здебільшого в Москві і,
частково, в Ленінграді. У Києві в рамках академічного Інституту історії функціонував відділ
з історії лише так званих соціалістичних країн Європи. Тільки в 90-х роках XX ст. вказана
традиція дістала нове продовження, зумовлене необхідністю критично переосмислити
погляди радянської історіографії на ключові проблеми всесвітньої історії загалом, історії
країн Європи, Америки, Азії та Африки зокрема, створити українську візію навколишнього
світу, оприлюднити відповідну навчальну літературу, національні підручники для всіх ланок
системи національної освіти. Для цього необхідно було підготувати також нові й
перепрофілювати наявні дослідницькі кадри, створити відповідні наукові та видавничі
центри, сформувати наукові школи.
Провідні осередки наукового опрацювання історії зарубіжного світу нині зосереджені
на кафедрах всесвітньої історії, стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії,
історії зарубіжних країн, історії слов’ян, міжнародних відносин Київського, Львівського,
Харківського, Одеського, Чернівецького, Дніпропетровського, Запорізького, Ужгородського,
Прикарпатського, Волинського, Таврійського, Києво-Могилянської і Острозької академій та
інших університетів, а їх координатором виступав Інститут історії України НАНУ (директор
– академік В. Смолій) та відділ всесвітньої історії і міжнародних відносин, очолюваний з
1991 р. проф. С. Віднянським. Під егідою Інституту видається міжвідомчий науковий
щорічник “Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки”. З осені 2011 р. почав
розгортати свою діяльність Інститут всесвітньої історії НАН України (директор – д.і.н.,
проф. А. Кудряченко), створений на базі Інституту європейських досліджень. Проблеми
сучасної історії зарубіжних країн знаходять відображення в наукових вісниках і працях
академічних Інститутів сходознавства ім. А. Кримського, світової економіки і міжнародних
відносин НАН України, Дипломатичної академії при МЗС України. В 2011 р. Національний
інститут українознавства МОН України трансформований у Національний науководослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, в матеріалах численних наукових
конференцій, симпозіумів і круглих столів. Потужні осередки досліджень всесвітньої історії і
зовнішньої політики сформувалися в національних університетах України, включаючи
Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, на базі якого вже
п’ятий рік видається Міжнародний збірник наукових праць з всесвітньої історії і
міжнародних відносин “Україна-Європа-Світ” (головний редактор д.і.н., проф.
Л. М. Алексієвець). Ця проблематика посідає помітне місце на сторінках “Українського
історичного журналу” [9] та інших періодичних видань.
Упродовж 90-х років XX ст. та дванадцяти років XXI ст. зусиллями українських
істориків підготовлено й оприлюднено національні підручники, навчальні посібники та
лекційні курси з історії стародавнього світу (О. Крижанівський), античності, Стародавньої
Греції та Риму (В. Балух, О. Бандровський, Д. Воротняк, Ю. Макар, О. Петречко,
С. Пивоваров, М. Скржинська, В. Ставнюк та ін.), середніх віків (О. Крижанівський,
О. Крижанівська, Г. Острогорський, Н. Подаляк, В. Рубель, М. Рудь), нової і новітньої історії
(Ю. Бураков, М. Варварцев, Б. Гончар, О. Джеджора, В. Кириченко, А. Козицький, С. Троян,
В. Фісанов), історії західних та південних слов’ян (З. Баран, М. Кріль, В. Самчук, В. Яровий),
історії окремих країн (Л. Алексієвець, М. Бурян, С. Віднянський, Л. Зашкільняк,
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О. Іваницька, Є. Камінський, М. Крикун, А. Кудряченко, О. Кураєв, О. Іваненко, А. Пелешко,
Г. Хижняк, О. Чувпило та ін.). Варто зазначити, що в навчальній літературі, як складовій
української історіографії, утверджується і нова концепція історії Росії, українсько-російських
відносин, що знайшло відображення в низці опублікованих посібників (В. Духопельников,
Г. Казьмирчук, Н. Лешкович, О. Ляпіна, В. Мордвінцев та ін.).
Відмітною рисою створеного масиву навчальної літератури є намагання більшості
авторів викласти українське бачення вузлових проблем всесвітньої історії та історії
зарубіжних країн, окреслити місце в ній України, розкрити її взаємини з іншими країнами
(Б. М. Гончар, С. О. Голованов, М. Ю. Козицький, Т. В. Ладиченко, С. О. Осмоловський,
П. Б. Полянський та ін.). Підготовка нового покоління шкільних і вишівських підручників та
посібників супроводжувалася зміною методологічних підстав українських істориків,
відходом від домінування формаційного трактування світового історичного процесу на
користь цивілізаційному, відповідним переглядом проблематики наукових досліджень,
збагаченням джерельної бази, підвищенням інтересу до новітніх надбань зарубіжної історіографії, розширенням наукових контактів та співробітництва із зарубіжними істориками,
формуванням нової генерації фахівців. На жаль, далеко не вся навчальна література
базується на оригінальних джерелах, власних наукових дослідженнях, частина її
переобтяжена запозиченнями з російської перекладної історіографії, а вона, як відомо,
сповідує принцип русоцентризму.
Заслуговують уваги пріоритети зацікавлень українських істориків всесвітньою історією
та історією зарубіжних країн. Головні зусилля зосереджені, насамперед, на тих проблемах,
які замовчувались, спотворювались або не знаходили об’єктивного висвітлення в радянській
історіографії. З цього погляду викликає інтерес монографія Т. Орлової [10], підготовлена з
позицій синергетики і присвячена глобальній історії в умовах індустріального та
постіндустріального суспільства. Авторка виокремила такі сфери глобалізації як духовність,
політика, міжнародні відносини, економіка, соціальні процеси, що з різним часовим виміром
і рівнем динамічності протікають на всій планеті, включаючи й Україну. Добру послугу
історикам зробив відомий український філософ Ю. В. Павленко своїми ґрунтовними
дослідженнями з історії світових цивілізацій [11], обґрунтувавши перспективність
цивілізаційного підходу в дослідженнях із вітчизняної і всесвітньої історії. Побачили світ й
перші дослідження, підготовлені в контексті цивілізаційного трактування історичного
процесу [12] .
Зупинимося докладніше на характеристиці найбільш важливих і магістральних
напрямів відображення в українській історіографії зарубіжної історії в часовому та
просторовому вимірах. При цьому обмежимось якомога більшим переліком нових імен
дослідників, груповими оцінками, оскільки формат статті не дає можливості докладно
розглянути створені ними праці, ба більше, навіть подати назви багатьох з них. Проте
сучасні інформаційні технології, зокрема мережа Інтернет, дозволяє за прізвищами і
ключовими словами встановити ці назви та ознайомитись із змістом.
Досить переконливою є думка О. Бандровського про те, що на зламі тисячоліть зробило
помітний крок уперед у своєму розвитку українське антикознавство [13, с. 275–276].
Свідченням цього є праці, зокрема Інституту археології НАН України (В. Зубар,
С. Крижицький, Г. Русяєва), наукових осередків і шкіл Харківського (В. Кадєєв, І. Сергеєв,
С. Сорочан), Київського, Одеського, Запорізького, Таврійського та інших університетів
(О. Мальований, В. Ставнюк та ін.). Автори, спираючись на надбання археологічних
експедицій та новітню українську й зарубіжну літературу, збагатили історичні відомості про
античні міста Криму й Північного Причорномор’я, їх політичне життя, матеріальну і духовну
культуру, поглибили знання з історії Стародавньої Греції і Риму (О. Жданович, І. Євенко,
О. Одрін, В. Перещ, О. Петречко, Е. Петрова, Р. Рейда, І. Сергеєв, В. Храновський,
М. Храпунов), давньої історії країн Південної (О. Тортіка) та Східної Європи
(П. Шидловський).
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До провідних традицій української історіографії відноситься підвищений інтерес до
сходознавства, започаткованого видатним орієнтологом А. Кримським. У радянські часи,
особливо після розгрому в 1930-х рр. його школи, з’являлися лише поодинокі публікації з
цієї проблематики. Відновлення українського сходознавства пов’язане з перебудовними
процесами і поверненням в Україну одного з учнів цієї школи О. Пріцака (помер у 2006 р.) та
створенням у 1991 р. академічного Інституту сходознавства імені А. Кримського (директор
Л. Матвеєва, померла в 2012 р.), а в 1996 р. і Центру сходознавства в Національному
університеті “Києво-Могилянська академія”, заснування часописів “Східний світ” та
“Сходознавство”. Згодом сходознавчі осередки відновилися в КНУ імені Тараса Шевченка та
ЛНУ імені Івана Франка, а східні мови й історія відповідних країн вивчаються в
університетах Харкова, Одеси, Сімферополя, Дніпропетровська, Запоріжжя, Острога та ін.
Як наслідок, нове дихання отримала українська візантиністика та орієнталістика. В полі зору
сходознавців дослідження візантійського права, майнового становища церковних інституцій
у Візантійській імперії, пам’яток історії, літератури і мистецтва, українсько-візантійських
зв’язків (К. Бардола, О. Вус, М. Скржинська). А. Домановський дослідив систему
державного контролю та регулювання торгівлі у Візантії ІV–ІХ ст., а О. Луговий – роль росів
та варанів у Візантії Х–ХІІ ст.
Деякі нові підходи до ґенези і періодизації європейського середньовіччя до дослідження
політичної та соціально-економічної історії, зокрема Французького, Іспанського, Угорського,
Чеського і Польського королівств, їх відносин із Німеччиною, Англією та іншими країнами
Європи утверджуються в сучасній українській медієвістиці. Цьому активно сприяє діяльність
Української асоціації істориків-медієвістів. Ряд авторів простежує зародження і становлення
європейської цивілізації від античності до нового часу (О. Борисова, М. Алексієвець,
В. Шейко). У працях Н. Подаляк висвітлено соціальні зміни у приватно-сеньйоріальних
містах Мекленбурга, а В. Дятлов розглянув становище нижчих верств населення німецьких
міст на тлі Реформації другої половини XV – першої половини XVI ст. М. Рудь подав ґенезу
розвитку ремісничого виробництва й торгівлі в містах поморських слов’ян. Питанням
церковної історії, місіонерсько-пропагандистської діяльності чернечих католицьких орденів
присвячені дослідження Б. Бондарука та М. Чорного. І все ж, має рацію О. Вінниченко, що
медієвістичні студії в українській історіографії все ще посідають незначне місце [14, с. 293].
Очевидно, це пов’язано з обмеженим доступом наших істориків до відповідних джерел і
оригінальної літератури.
Ряд нових явищ характерний для української історіографії нової історії країн Європи й
Америки, нижня хронологічна межа якої пов’язується з добою Великих географічних
відкриттів. Найбільше уваги приділено Англії, її відносинам із Шотландією та Ірландією,
історії формування першого в Європі англо–голландсько–французького військовополітичного союзу. Дещо по-новому характеризують українські історики Англійську
революцію XVII ст., причини й характер громадянських воєн і селянських повстань, участь
Англії у війні проти революційної Франції. Значне місце в новітніх працях займає історія
формування колоніальної політики Англії в Північній Америці та Німеччини на
африканському континенті, наростання напруженості у відносинах між ними на цьому
підґрунті. Історики спростовують радянські стереотипи про “соціалістичний” та
“консервативний” характер реформаційного руху нижчих верств німецького суспільства.
Сучасні дослідники, продовжуючи виявляти традиційний інтерес до Великої французької
революції, “силової дипломатії” наполеонівської епохи (О. Захарчук), стали помітно долати
ідеологічні стереотипи минулого, повніше висвітлюють роль політичних ідей просвітників та
церкви, більше уваги приділяють дореволюційній історії Франції, її культури. Дослідники
демонструють також зрослу зацікавленість до історії нового часу Австрії, Німеччини, Іспанії,
Норвегії, Греції та інших європейських країн. Дедалі ширше досліджується
експансіоністська політика Османської імперії (В. Крот). Автори не оминули й питань,
пов’язаних із реставрацією династичної форми правління у країнах Європи в ХVІІ–ХХ ст.
(І.Велігурська).
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Помітних змін зазнали дослідження з історії США, особливо їх ранньої колонізації,
вивчення антиколоніальної боротьби індіанців, реформування державно-правових інститутів
у ХVІІ–ХХ ст. (С. Жук, А. Дашкевич, В. Калашников, В. Фісанов), а також Канади (О. Сич).
Не викликає заперечень думка Г.Кипаренка та С.Мовчана про те, що в умовах незалежності
України сталися позитивні зрушення і проявилися нові тенденції у дослідженнях
українських науковців із новітньої історії країн Європи й Америки [15, c. 306–310]. Йдеться
про відхід від штучної періодизації новітньої історії, нижня межа якої пов’язувалась із
початком так званої “загальної кризи капіталізму” та жовтневим переворотом 1917 р. у Росії,
і за рубіж новітньої історії переважно беруть початок або кінець Першої світової війни.
Прихильники такого підходу сходяться на тому, що радикальні зміни в усьому світі
наступили лише після її завершення: розпалися багатонаціональні імперії, а на їх розвалинах
утворилося більше десяти нових держав (шанс досягнення самостійної держави мала й
Україна), виникла принципово нова геополітична ситуація, розгорнувся потужний
національно-визвольний рух колоніальних народів Азії, Африки й Латинської Америки.
Пріоритетне місце в українській історіографії новітньої історії зарубіжних країн
висунулася проблематика Сполучених Штатів Америки. Є підстави говорити про
формування української американістики, спектр якої охоплює як міжвоєнну історію США
(Л. Жиленко, В. Коломойцев, І. Коляда), так і їх політику в умовах “холодної війни”, зокрема
в Європі (Б. Гончар, А. Дашкевич, І. Коваль, І. Хижняк, В. Чумак), Азії (І. Погорєлова),
тихоокеанському регіоні (С. Пронь) та на Близькому Сході (І. Зубаренко). Побачили світ
перші дослідження щодо еволюції політики США стосовно інтеграційних процесів у
Західній Європі (кінець 1980 – початок 1990 рр. (М. Бессонова, Ю. Гончар), американоукраїнських відносин, ставлення правлячих кіл США до відновлення української
державності як у 1917–1920 рр., так і в 1990-х роках (О. Бетлій, Н. Городня, О. Грицун,
Ю. Довган, Є. Камінський, Б. Канцелярук, М. Покась та ін.). У полі зору української
історіографії залишаються світові імміграційні проблеми, політика країн Центральної і
Західної Європи, США і Канади, Аргентини й Австралії, латиноамериканських держав, у
тому числі щодо української діаспори (Н. Весела, О. Гуцол, В. Євтух, І. Лаврова, І. МакухФедоркова, О. Міхасюта, С. Рудик, А. Самойленко, Г. Саранча, О. Сич, І. Судак, О. Ткач та
ін.).
В умовах євроінтеграційних процесів набагато зріс інтерес українських науковців до
новітньої історії країн Європи. Свідченням цього стала поява монографій: “Україна в Європі:
контекст міжнародних відносин” та “Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього” [16],
підготовлених в академічному Інституті європейських досліджень (нині Інститут всесвітньої
історії). Їх автори порушили низку теоретичних питань міжнародних відносин і європейської
безпеки, на широкому фактичному матеріалі простежили тисячолітню присутність України в
Європі, починаючи з ІХ ст. і закінчуючи сучасністю, окреслили її геостратегічні пріоритети.
Окрім загальних праць з європейської історії побачили світ країнознавчі дослідження,
зокрема присвячені Німеччині. Цьому сприяло утворення та діяльність наукових осередків
українсько-німецьких досліджень у структурі Дніпропетровського національного
університету імені О. Гончара (керівник – проф. С. Бобильова), Харківському національного
університету імені В. Каразіна (керівник – доц. О. Навроцький) та інших університетів,
видання наукового збірника “Питання німецької історії”. У ньому публікуються матеріали як
з історії Німеччини, німецько-українських взаємин, так і про долю німецької меншини в
Україні. Ґрунтовну працю узагальнюючого характеру з історії Німеччини від давніх часів до
1945 р. оприлюднила С. Бобильова [17]. Серед українських германістів виділяються цінними
напрацюваннями з історії Веймарської республіки, возз’єднання Німеччини, європейської
політики ФРН, українсько-німецьких відносин П. Барвінська, В. Газін, Г. Грабарчук,
І. Каменецький, Н. Кривець, А. Кудряченко, Д. Лакішик, О. Литвяк, І. Ліхнякевич,
А. Мартинов, О. Опанасенко, І. Постемська, В. Солошенко, В. Степанов та ін.
Історії Франції присвятили праці В. Ададуров [18], а також О. Іваненко, В. Манжола,
Н. Масльонкіна, Б. Мирхан, Т. Телькінена, Л. Халецька та ін. Аналітичними є монографії
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О. Брусиловської про посткомуністичну Східну Європу [19], С. Віднянського та
А. Мартинова про шанс до об’єднання Східної Європи [20], колективні [21] та індивідуальні
навчальні посібники з історії європейської цивілізації [22], а також студії Т. Будзінського,
Т. Герасимчук, М. Держалюка, Л. Дещинського, В. Копійки, М. Кордона, В. Манжоли,
А. Омельченка, А. Панюка, А. Русака, В. Шниркова, О. Чугріної та ін. Десятки праць,
здебільшого у форматі дисертацій та статей, віддзеркалюють результати досліджень
українських авторів військово-політичної діяльності НАТО, її східноєвропейського вектора
(С. Волощук, В. Орлик, О. Санжеровський).
З кількісного погляду найбільше історико-країнознавчих досліджень після Німеччини
та Франції присвячено Великій Британії (Ю. Блох, Т. Гогунська, О. Дьомін, І. Єремеєва,
В. Іщенко, В. Крушинський, О. Маклюк, О. Набока, О. Неприцький, Ю. Панченко,
В. Савенков, Г. Сталовєрова, К. Черевик, О. Черевко, Н. Яковенко та ін.), відтак – Італії
(М. Варварцев, Р. Калитчак, О. Пахльовська, Є. Перепилиця та ін.), відтак – Іспанії
(В. Годлевська, О. Іваницька, Б. Чума, В. Шелюто), Угорщині (А. Голловач, Є. Кіш,
І. Міськов), Греції (А. Пелешко, О. Терентьєва), Португалії (Є. Рой), Туреччині
(С. Аллахвердов, Б. Сергійчук і В. Сергійчук [23], Ф. Туранли), Австрії (І. Жалоба),
скандинавським (О. Сахновський, О. Швед) та іншим країнам.
Дедалі більшу питому вагу в українській історіографії займає історія країн Азії, Африки
та Латинської Америки, у т. ч. й новітня. Зростає інтерес українських науковців до історії
Китаю, Кореї, Індії, Японії та інших азійських країн (І. Агапітова, О. Ленько, О. Микал,
І. Попіха, В. Урусов та ін.). До речі, В. Кіктенко дослідив історію зародження і становлення
українського китаєзнавства (ХVІІІ – перша половина ХХ ст.), вказавши на цінність набутого
досвіду для сучасних пошуків. Домінує тут, як і в інших напрямах азійських студій,
навчальна література, яка дедалі повніше ґрунтується на результатах досліджень
(Ю. Бураков, П. Ігнатьєв, М. Гон, В. Кириченко, А. Козицький, А. Костиря, А. Поспєлов,
Є. Рой, І. Сергійчук, В. Степанков, О. Тумаков, О. Чижов та ін.) [24]. У них простежується
відхід істориків не тільки від штампів радянської історіографії, але й від історіософії
європоцентризму.
Європейський вектор інтеграції України не означає, що історики можуть нехтувати
східними орієнтирами в тематиці досліджень. Доречно нагадати, що М. Грушевський у
відомій праці “На порозі нової України” на чільне місце ставив чорноморську орієнтацію як
важливу складову української геополітики. Він розглядав Чорне море як центр комунікації та
пов’язування різнорідних культурних і політичних взаємин України з даним регіоном [25,
с. 26]. Цим обумовлюється необхідність ґрунтовно знати історію і культуру країн цього
регіону, а також народів східного походження, що населяють Україну, зокрема кримських
татар, караїмів, кримчаків, тюркомовних етносів, сприяти збереженню їх традицій. Ось чому
в цій царині велика роль відводиться українським сходознавцям, надбання котрих, як уже
зазначалося, стають дедалі вагомішими не лише з погляду візантиністики. Дослідники
прагнуть з’ясувати унікальність історії та моделей політичного й соціально-економічного
розвитку країн Сходу як у далекому минулому, так і в новітню добу, зокрема Китаю, Японії,
Кореї, Індії, Індонезії, Пакистану, Єгипту, Ірану, Туреччини та ін. Ключове значення мало
видання навчальних посібників з історії Сходу, передусім зокрема навчально-методичного
комплексу про В. І. Рубеля [26]. Значних змін зазнали оцінки кризових подій на Близькому
Сході, в арабському світі (Г. Батенко, Г. Геворгян).
У низці досліджень порушені актуальні питання новітньої історії державного
будівництва в Латинській Америці (Л. Скворцова, А. Самойленко), арабських країнах
(С. Плачинда) та в сучасній Африці (І. Опря, Ю. Скороход). Однак наукові здобутки у цій
ділянці української історіографії загалом залишаються досить скромними, якщо не
враховувати навчальну літературу. А. Козицький, аналізуючи причини скромних успіхів
українських істориків у цій сфері, цілком справедливо зазначив, що даються взнаки дефіцит
фахівців із знанням східних мов і мов латиноамериканських та африканських країн, брак
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джерел та оригінальної літератури, обмеженість наукових і культурних зв’язків із цими
континентами [27, с. 397].
Чимало нових явищ і тенденцій властиві також і українській славістичній історіографії
нового і новітнього часу, яка, спираючись на давні національні традиції і набутий досвід, за
визначенням С. Віднянського та С. Копилова, дедалі повніше утверджує ідеї не стільки
панславізму та слов’янської спільності, скільки самобутності і спорідненості народів [28].
Підвищується інтерес істориків до об’єктивного дослідження корінних змін у долі
слов’янських народів упродовж XX ст.: звільнення від імперської залежності й відновлення
ряду національних держав, зародження та розгортання антигітлерівського й антирадянського
руху опору, повалення комуністичних режимів, демократичні перетворення та включення
низки слов’янських країн до об’єднаної Європи. Новою рисою славістичних досліджень є і
те, що їх автори, зокрема Л. Алексієвець, Л. Зашкільняк, М. Кріль, В. Яровий та ін.,
висвітлюють проблеми слов’ян на тлі загальної історії центрально-східноєвропейських і
балканських країн [29]. Нарощуванню історико-славістичних знань сприяють міжнародні
наукові конференції, регулярне видання збірників “Проблеми слов’янознавства” (Львів),
“Слов’янський вісник” (Рівне) та ін. У рейтингу за чисельністю та глибиною праць провідні
місця займають проблеми Польщі (Л. Алексієвець, О. Вітенко, Б. Гудь, Л. Зашкільняк,
О. Калакура, І. Козловський, В. Комар, І.Срібняк, Р.Стрільчук, І. Ципенда, С. Шумихіна,
І. Чорна), Чехії та Словаччини (І. Боровець, Т. Бровченко, С. Віднянський, І. Вовканич,
І. Десятничук, М. Кріль, І. Малацай, Л. Новак-Каляєва, Т. Сергієнко, А. Слесаренко,
П. Федорчак, О. Цуп, Ю. Юрійчук). Побачили світ вагомі дослідження з історії
південнослов’янських країн (Л. Войтович, Є. Іванов, О. Крапивін, Є. Кузнєцов, О. Лапшин,
О. Лисов, М. Нагірний, В. Павленко, О. Павлюченко, Н. Стрельчук, Ю. Шахін). Окремо
варто назвати ґрунтовну працю відомого болгариста В. Чорнія [30], яка заповнила дуже
помітну прогалину української історіографії, представивши понад 1300-літню історію
болгарського народу. Разом із тим можна солідаризуватися з міркуваннями М. Кріля про
нерівномірність дослідження ареалу слов’янських народів. За його оцінкою, найбільш
вагомими здобутками характеризуються українська полоністика та богемістика, помітними є
надбання словакістики та болгаристики. Натомість лише поодинокі публікації маємо з історії
сербів, хорватів, македонців, словенців [31, с. 362]. До цього переліку можна додати
боснійців та чорногорців.
У контексті української славістики все ще залишаються на маргінесі замовчувані або
спотворювані в радянські часи проблеми історії Росії та Білорусі, особливо новітньої.
Скажемо відверто: російській історії присвячено невиправдано мало праць. Здебільшого це
дисертаційні роботи і статті з окремих проблем, оскільки до розпаду СРСР вона майже не
виокремлювалась як окремий об’єкт історичного пізнання, а в дореволюційній та радянській
історіографіях, як справедливо зазначила Н. Лешкович, було створено багато міфів і
стереотипів, особливо пов’язаних із початковим етапом історії Росії (“київська спадщина”,
“татаро-монгольське ярмо”, “споконвічна приреченість Москви стати центром політичного
об’єднання північно-східних народів”, “добровільне входження неросійських народів до
складу імперії” та ін.), частину яких успадкувала російська історична наука пострадянських
часів [32].
У сучасній українській історіографії переважають сюжети, пов’язані з імперськими
амбіціями Москви, формуванням імперії, утвердженням монархічного режиму та
розширенням території Росії (В. Дибенко, А. Крюков, О. Стрілюк), репресивною політикою
комуністичного режиму, яка мала катастрофічні наслідки як для України, так і для Росії
(С. Білокінь, С. Кульчицький, Ю. Шаповал), із ставленням білої і більшовицької Росії до
українських урядів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР у період 1917–1921 рр.
[33] (О. Бойко, Ю. Булгаков, В. Верстюк, Т. Осташко, Р. Пиріг, О. Реєнт, О. Рубльов,
В. Солдатенко, Ю. Терещенко та ін.), з російсько-українським воєнним конфліктом цих років
(Л. Гарчева, В. Єшпанов, М. Ковальчук, О. Несук), з Другою світовою війною (М. Коваль,
В. Косів), з перебудовними процесами, відновленням державності Росії та сучасними

Збірник наукових праць

215

українсько-російськими
відносинами
(Т. Батенко,
П. Вичівський,
Д. Євтушенко,
І. Мельничук, В. Ткаченко, І. Ткаченко).
Як започаткування узагальнюючих праць пошуково-аналітичного плану може
розглядатися тритомник “Україна і Росія в історичній ретроспективі”, підготовлений за
редакцією В. Литвина. Автори кожного з томів намагалися системно розглянути наскрізні
проблеми історії України, включаючи проекти доби Московського царства і Російської
імперії (В. Верстюк, В. Горобець, О. Толочко), радянського періоду (В. Гриневич,
В. Даниленко, С. Кульчицький, О. Лисенко), з’ясувати тенденції розвитку українськоросійських взаємин в умовах утвердження суверенітету і незалежності обох держав,
проаналізувати різні вектори їх зовнішньої політики і шляхи трансформації пострадянських
суспільств (С. Кульчицький, Б. Парахонський) [34]. На жаль, суперечливі процеси
державотворення в РФ тут лише окреслені, а їх поглиблене дослідження ще не отримало
логічного продовження в наступні роки. Не спромоглися українські науковці створити
власний підручник з історії Росії для системи освіти України. Очевидно, має рацію
Т. Полещук, стверджуючи, що нинішня ситуація в українській історичній науці поки що не
сприяє заохоченню займатися русистикою і цей напрям – у більшій мірі перспектива, ніж
реальність [35, с. 376].
Поодинокий характер мають дослідження з історії Білорусі (І. Стрикун, А. Трофимчук,
О. Валіон), але їх значення дуже важливе, оскільки в самій республіці продовжується
маніпуляція суспільною свідомістю шляхом радянсько-пропагандистського трактування
минувшини білоруського народу. Тут багато належить зробити Центру дослідження історії
Білорусі, створеного в рамках Інституту української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України ( керівник – д.і.н., проф. Ю. Мицик).
Кидається у вічі, що українські історики все ще надто стримані в дослідженні
пострадянського простору: дуже мало праць про Азербайджан, Вірменію, Грузію, Казахстан,
Молдову, Туркменію, Узбекистан, прибалтійські держави: Естонію, Латвію і Литву.
Із історією зарубіжних країн тісно пов’язаний розділ українознавства, який прийнято
називати міжнародними відносинами і зовнішньою політикою держав. Новітня історіографія
розглядає міжнародні відносини як систему політичних, соціальних, культурних, військових,
правових та інших зв’язків між державами і народами. Кожна із цих складових має
історичний сегмент, а значить і належать до завдань історіописання. По мірі посилення
євроінтеграційних процесів України зростає інтерес українських істориків до історії
міжнародних відносин. На це справедливо звернув увагу Р. Сирота, зазначивши, що цей
напрям дедалі рельєфніше виступає як “міжнародна історія” (International History) [36]. У
низці досліджень [37] аналізуються зміни у світі після краху комуністичних експериментів,
розпаду СРСР і соціалістичного табору, простежуються трансформації в колишніх сателітах
СРСР у Центральній і Східній Європі, європейська інтеграція країн Балтії (В. Завадський),
причому, як правило, під кутом зору значення їх досвіду для України.
Відрадно, що українські дослідники досить пильно аналізують нові реалії міжнародних
відносин, які склалися на межі тисячоліть, звертаючись водночас до історичного досвіду та
уроків минулого, висвітлюють міждержавне співробітництво в рамках ООН, Ради Безпеки,
ЄС, Вишеградської четвірки, НАТО (Т. Брежнєва), осмислюють роль руху неприєднання в
системі міжнародних відносин (О. Ляшенко, М. Матьовка) тощо. При цьому чи не найбільша
увага зосереджується на двосторонніх відносинах та зв’язках, зокрема: українськобританських (О. Гончаров, А. Грубінко), українсько-болгарських (В. Павленко), українськоіталійських (Є. Перепилиця), українсько-ізраїльських (О. Балера), українсько-китайських
(Т. Ілюк), українсько-німецьких (П. Барвінська), українсько-польських (І. Дерев’янко),
українсько-російських (С. Борисенко), українсько-словацьких (Т. Сергієнко), українськотурецьких (О. Кочубей, Б. Сергійчук, Ф. Туранли) та ін. Цей напрям вартий продовження,
але хотілося б застерегти дослідників від механічного перенесення напрацьованих схем на
інші країни, адже відносини з будь-якою державою мають свою специфіку і власне її й треба
виявляти і досліджувати.
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Таким чином, відмінною рисою української історіографії 90-х років XX ст. та першого
дванадцятиріччя XXI ст. є повернення до її традиційного зацікавлення історією зарубіжних
країн і не тільки сусідніх. Значно збільшилася чисельність дослідників всесвітньої історії,
поряд із представниками старшого й середнього покоління заявила про себе нова,
ідеологічно необтяжена генерація молодих учених, сформувалися нові наукові осередки і
школи, збагатилась тематика досліджень. Особливо слід вітати знакову подію – створення
Інституту всесвітньої історії НАН України, який, судячи з повідомлень, передусім його
директора проф. А. Кудряченка, має солідну програму наукових досліджень. Хотілося б, щоб
інститут узяв на себе прогностичне програмування науково-дослідних робіт як складову їх
координації, налагодив співпрацю з університетськими центрами досліджень із урахуванням
їх досвіду і наукових інтересів. Це важливо, оскільки спостерігається розпорошення
інтелектуальних сил на дрібні і другорядні теми, процвітає дублювання проблематики
дисертаційних робіт, не кажучи вже про студії у форматі наукових статей. Інститут
покликаний надавати науково-методологічну допомогу вишівським історикам, активніше
впливати на якість докторських і кандидатських дисертацій, методологічну діяльність
спеціалізованих вчених рад по їх захисту. Не можна вважати нормальним, що на деяких
радах захищаються теоретично слабкі роботи, з обмеженою джерельною базою і незначним
внеском у приріст наукових знань. У ході ознайомлення та аналізу тематики захищених
дисертацій за спеціальністю “всесвітня історія” впало у вічі, що серед них є немало робіт, які
мали б розглядатися за фахом “історія України”. Це стосується, зокрема, дисертацій,
присвячених зовнішній політиці України, історії Криму, Закарпаття, Буковини, Галичини та
Волині.
Упродовж досліджуваного періоду набагато розширилася географія країн, які стали
об’єктом дискурсів українських науковців, урізноманітнилася проблематика студій, помітно
збагатилась їх джерельна база за рахунок залучення іноземних документальних та
літературних джерел. Рельєфнішим став український контекст дослідження світового й
регіонального історичного процесу, урізноманітнились міжнародні контакти українських
істориків і появилися нові форми їх співробітництва із зарубіжними колегами. Відбулася
своєрідна “ревізія” методологічного інструментарію дослідження зарубіжної історії,
утверджується відхід від ідеологічних схем радянської історіографії, хоча рецидиви деяких
оціночних стереотипів, збанкрутілих міфологем і упереджених підходів все ще мають місце
й сьогодні.
Сучасній українській історіографії все ще властивий дефіцит на фахівців і авторитетні
наукові школи з історії зарубіжних країн, повільно засвоюється цивілізаційна модель
світової історії, модерні й постмодерні методологічні орієнтири на осягнення культурнодуховних цінностей інших народів в антропологічному вимірі.
Звичайно, формат статті не дозволяє глибше і докладніше розглянути відображення в
новітній українській історичній науці історії зарубіжного світу, оскільки її надбання, здобуті
за роки незалежності, настільки суттєві та важливі, що варті ґрунтовного монографічного
дослідження, принаймні на рівні докторського проекту. Зі свого боку зазначимо: закладено
потужне підґрунтя для подальших досліджень історії усіх епох, усіх континентів і багатьох
країн світу, особливо історії порубіжних із Україною. Назвемо лише деякі проблеми, що
варті більшої уваги українських істориків.
По-перше, осягнути зарубіжний світ у всіх його часопросторових вимірах і динаміці
українські історики зможуть лише на засадах оновлення методології історичного пізнання.
Йдеться не про механічне перенесення на український ґрунт західних постмодерністських
моделей історіописання, а про їх критичне осмислення і творче засвоєння тих його методик,
які дозволяють осягнути світ як цілісність у всіх його розмаїтостях і суперечностях. Тут не
обійтися без синергетичного підходу як теорії і способу самоорганізації наукової системи
шляхом міждисциплінарних досліджень, поєднання гуманітарного і природничогеографічного компонентів історичного пізнання .
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По-друге, від інтелектуальних зусиль і напрацювань українських істориків залежить не
просто присутність українського компонента у світовій історії, а глибоко наукове розкриття
феномену України в контексті світових цивілізацій. Після багатьох десятиліть сприйняття
українським суспільством зарубіжної історії через призму партійно-класового та
великодержавницького підходів, створилися умови для її наукової інтерпретації. Водночас
виникла унікальна можливість представити українську історію не як додаток до історії Росії,
а як історію самодостатньої та повноцінної держави зі своїм самобутнім досвідом
(позитивним і негативним).
По-третє, українська історична наука, її потужний творчий потенціал мусить подолати
рештки синдрому провінціалізму і вийти на більш широкий простір співпраці із зарубіжними
колегами, ініціювати виконання спільних міжнародних проектів. Особливо це стосується
історії тих держав, до складу яких на тих чи інших етапах входили українські землі, а також
країн, де в минулому, або за два останні десятиріччя сформувалися численні українські
діаспори. Кожен українець управі мати можливість ознайомитись з українською версією
історії держав, з якими Україна має дипломатичні відносини або готується до їх
установлення, адже без цього важко виробити науково виважені та обґрунтовані орієнтири
зовнішньої політики держави.
І, нарешті, вочевидь назріла необхідність на державному рівні сприяти активізації
міжнародного співробітництва українських істориків і наукових інституцій, зокрема участі у
проведенні Міжнародних конгресів істориків, у організації міжнародних наукових
конференцій та методологічних семінарів. Необхідно також розширити реальні можливості
для стажування у зарубіжних країнах, надання стипендій та грантів, а також прискорити
реформування системи історичної освіти і підвищення якості підготовки вітчизняних
фахівців із всесвітньої історії. У цьому відношенні вони вправі очікувати на допомогу й
підтримку як з боку держави, так і громадськості та меценатів.
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Ярослав Калакура
ЗАРУБЕЖНЫЙ МИР В ИЗМЕРЕНИИ НОВЕЙШЕЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В статье освещаются ведущие тенденции исследования зарубежной истории в украинской историографии периода независимости Украины. Рассматриваются
важнейшие труды историков, научных центров и исторических школ по всемирной истории, анализируются основные направления исследований и тематика студий в контексте украинского видения проблемы. Выделен ряд узких мест, пробелов и сформулированы актуальные задачи дальнейшего
изучения зарубежного мира.
Ключевые слова: украинская историография, всемирная история, зарубежный мир, историографический процесс, тенденции историографии, тематика исследований, центры всемирной истории.
Yaroslav Kalakura
FOREIGN WORLD IN THE DIMENSION OF MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY
The main trends of the foreign history study in Ukrainian historiography during period of
Ukraine’s independence are investigated in the article. They consider the most
important works of historians, academic centers and historical schools of world
history, analyze the key research areas and topics in the context of Ukrainian vision of problems. The author pointed out in a number of bottlenecks, gaps and
formulated a number of pressing problems of foreign world further study.
Key words: Ukrainian historiography, world history, foreign world historiographical process
trends of historiography, research areas, research centers of world history.
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Микола Стопчак
ІНТЕРНОВАНА АРМІЯ УНР У ТАБОРАХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ЄВРОПИ В ПОВОЄННІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЗАРУБІЖНІЙ
ІСТОРІОГРАФІЇ
У статті проаналізовано історіографічний доробок українських зарубіжних істориків повоєнного періоду щодо проблеми перебування інтернованих вояків УНР у таборах країн Центральної
Європи, визначені характерні риси історіографічного процесу,
з’ясовані проблеми, що потребують подальшого наукового
вивчення та інтерпретації.
Ключові слова: інтерновані, табір, українська військова еміграція, історіографія, історіографічний процес.

П

ісля кількох років виснажливої боротьби у визвольних змаганнях за межами
України опинилось не менш 40 тис. вояків Армії УНР [10, c. 24]. Опинившись у
надзвичайно складних умовах інтернування, вони, тим не менш, не схилили
голови, а продовжили боротьбу за українську державність.
Багато сучасних істориків, які досліджують військову історію доби визвольних змагань
1917–1921 рр., слушно зауважують, що найкраще з досвіду військово-політичної діяльності
Державного Центру УНР в екзилі, може бути використане у патріотичному вихованні
особового складу Збройних сил незалежної України.
Обставини перебування вояків УНР у таборах для інтернованих, що існували на теренах країн
Центральної Європи у 1919–1924 рр., військово-політична та культурно-просвітницька діяльність
Державного Центру УНР досліджуються вже декілька десятиліть, особливо активізувавшись зі
встановленням незалежності України. Створено чимало монографій, статей, захищено низку
кандидатських і докторських дисертацій. Усе це зумовлює необхідність історіографічного
осмислення всієї сукупності праць із цієї проблематики, особливо публікацій українських
зарубіжних авторів, тим паче, що й до цього часу серед сучасних вітчизняних та зарубіжних
фахівців ще остаточно не подолані розходження в оцінках діяльності української військової
еміграції, в т. ч. і в “таборовий” період. До того ж, існують намагання частини вітчизняних
істориків некритично запозичувати й використовувати оцінки й висновки українських
зарубіжних авторів щодо політики Уряду УНР в екзилі щодо інтернованих українських
вояків протягом 1919–1924 pp.
У сучасній вітчизняній науці відсутні праці, які б комплексно аналізували науковий
доробок українських зарубіжних істориків, присвячений проблемі перебування інтернованих
вояків армії УНР у таборах країн Центральної Європи. Як правило, вітчизняні фахівці
обмежуються у своїх розробках із зазначеної проблематики короткими історіографічними
сюжетами, у яких переважно констатують вузькість джерельної бази, невисокий рівень
аналітичного осмислення матеріалу, суб’єктивізм українських зарубіжних авторів,
пов’язаний з їхніми партійними уподобаннями [3, с. 4–6; 12, с. 13–17; 14, с. 12–24; 15, с. 47–
51; 19, с. 10–28; 23, с. 3–5; 24, с. 5–8]. Як результат, історіографічний аналіз праць
українських зарубіжних істориків, присвячених політиці Уряду УНР в екзилі щодо
інтернованих українських вояків протягом 1919–1924 pp., набув рис фрагментарності й
незавершеності. Недостатнє вивчення теми в сучасній вітчизняній історіографії й зумовило її
вибір, як об’єкту наукового аналізу.
На нашу думку, українську зарубіжну історіографію з досліджуваної теми можна
умовно поділити на два періоди: 1) роки між двома війнами (1921–1939 рр.); 2) повоєнний
період (1945 – по сьогоднішній день). Враховуючи багатогранність даної проблеми, автор
поставив за мету проаналізувати повоєнну українську зарубіжну історіографію перебування
інтернованих українських вояків УНР у таборах країн Центральної Європи у 1919–1924 рр.
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Серед видань із даної проблематики повоєнного періоду варто, перш за все, виділити
появу низки енциклопедичних українських видань, зокрема, 10-томну “Енциклопедію
Українознавства” під редакцією В. Кубійовича , що вийшла друком у 1955 р. “Енциклопедія”
містить певну інформацію щодо перебування в міжвоєнний період інтернованих українських
вояків у таборах деяких країн Європи [9, с. 59–60, 829–830, 1180–1181, 2121–2122, 3120–
3121, 3458, 3891]. З’являється й низка монографічних досліджень, авторами яких є колишні
учасники визвольних змагань. Так, у 1952 р. вийшла з друку праця колишнього Кубанського
Військового Отамана і голови уряду Кубані В. Іваниса “Симон Петлюра – Президент
України 1879–1926”, дев’ятий розділ якої повністю присвячений еміграційному періоду
життя Головного отамана. Автор характеризує його, як лідера, який у важких умовах
інтернування не втрачав оптимізму, багато працював задля продовження боротьби за
визволення українського народу від більшовицького ярма. Автор не приховує, що українська
еміграція не була єдиною, в ній були різні течії, деякі політичні групи замість практичної
роботи продовжували шукати винних у невдачі українського руху або змінили політичну
орієнтацію [8, с. 218]. Водночас, праця В. Іваниса містила мало нової інформації з
досліджуваної проблеми. У ній переважно наводились загальновідомі факти про місця
розташування таборів для інтернованих українських вояків, а також про перебіг Другого
Зимового походу [10, с. 216–217]. Значна частина розділу була присвячена цитуванню
положень з листів С. Петлюри, у яких Головний отаман серед іншого висловлював власне
бачення шляхів реорганізації інтернованої армії з метою продовження боротьби за
визволення українських земель від більшовиків [10, с. 227–228].
Окремі факти, пов’язані з перебуванням українських вояків у таборах для інтернованих,
їх участі у збройних акціях проти більшовиків у 1921–1926 рр. наводять у своїх монографіях
П. Білон, В. Прохода, М. Стахів, В.Удовиченко, Л. Шанковський, ін. автори [2; 16; 20; 21;
25]. Зокрема, М. Стахів у праці “Третя Совєтська Республіка в Україні” з’ясовує обставини,
за яких армія УНР опинилась в умовах інтернування на польській території. Він вважає, що
головна причина полягала у спробах польського керівництва коштом України розв’язати свої
проблеми у взаємовідносинах з радянської Росією. “В цій справі, – зазначає М. Стахів, – була
панівна опінія польських урядових коаліційних партій проста: покинути її (УНР – М. С.) на
волю долі, або, іншими словами, продати її політично Москві під час мирових переговорів”
[20, с. 187]. Детально аналізуючи політику польських урядових кіл під час підготовки
Ризького мирного договору з більшовицькою Росією, М. Стахів доводить, що поляки
послідовно готували зраду свого союзника – УНР, її збройних сил. Підписавши 12 жовтня
1920 р. прелімінарний договір з більшовиками, згідно якого з 18 жовтня 1920 р. польські і
більшовицькі війська припиняли бойові дії, Польща, тим самим “… залишила совєтським
арміям волю знищити мілітарно Армію Української Народної Республіки, що знаходилася
тоді на Схід від Збруча в боях проти совєтських військ” [20, с. 195]. Автор зазначає, що,
незважаючи на мужній опір Української Армії, вона, покинута напризволяще своїм
колишнім союзником, не змогла чинити довго опір переважаючим силам більшовиків і
змушена була відступити за Збруч до Галичини, яка вже фактично перебувала в руках у
поляків. “Польське військо згідно зі своїм договором про перемир’я роззброїло Армію УНР
на терені Галичини та інтернувало її в різних таборах” [20, с. 200], – констатує автор.
Певна увага приділена автором і повстанському антибільшовицькому рухові в Україні
після залишення її території вояками УНР, спробам Уряду УНР в екзилі не лише підтримати
його, а й надати масштабів всенародного повстання. Але на думку автора, Другий Зимовий
похід в листопаді 1921 р., який мав запалити вогнище всенародної боротьби з більшовиками
в Україні, був запізнілою акцією, оскільки ще літом 1921 р. більшовики розбили основні
сили повстанців. “Так в істоті речі керований і координований повстанський рух протягом
зими 1921 на 1922 був у головному знищений, – резюмує М. Стахів. – Залишилися тільки
малі гнізда, які ще оперували з труднощами, але рух, залишений собі, не міг вже розвинутися
до ширших розмірів з огляду на перевагу ворога, що, маючи мир на всіх фронтах, прийшов
назад до себе” [20, с. 210].
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Аналізу підсумків Другого Зимового походу, методів боротьби з більшовиками
інтернованих українських вояків після його завершення, присвячують свої мемуари й інші
автори, що опинились в еміграції, хоча, природно, їх кількість у повоєнний період
зменшується. Цікавими, насиченими значним фактологічним матеріалом, є спогади
Ю. Артюшенка, Д. Герчанівського, Д. Дідківського, М. Климишина, М. Лівицького,
Д. Солов’я, М. Чеботаріва та ін. авторів [1; 7; 8; 11; 13; 18; 5] Наприклад, Д. Соловей подає
інформацію про найбільш значну партизанську акцію Армії УНР після Другого зимового
походу – тривалий рейд по Поділлю у 1922 р. збройного відділу отамана Орла (сотника
Армії УНР Я. Гальчевського) [18, с. 133]. Діяльності такої повстанської організації як
Повстанська Волинська Армія присвятив свої мемуари Д. Дідковський [8, с. 54–55]. При
цьому деякі автори намагаються не лише наводити фактологічний матеріал, а й осмислити
підсумки діяльності військової еміграції, її досягнення і прорахунки, висловити бачення
перспектив боротьби за визволення українського народу від більшовицького ярма.
Змістовною в цьому плані є, на наш погляд, книга спогадів Ю. Артюшенка – колишнього
старшини Запорізького корпусу, у якій ІІ і ІІІ розділи присвячені історії української еміграції
з 1917 по 1966 рр. Пройшовши після інтернування табори Пікуличі, Вадовиці, Щолково,
Шепійорно, Каліш, автор залишив цікаві спогади про життя, побут, настрої, діяльність у них
інтернованих українських вояків. Він, зокрема, наголошує, що українські вояки вірили у
швидке повернення на Україну і готувались до продовження боротьби за її незалежність. “В
таборах українське вояцтво, перемігши моральний гніт, взялося себе вишколювати, –
свідчить автор. – Воно не лише хотіло бути військово краще вишколеним для нових
можливих походів, але й піднестися інтелектуально вище. Почався військовий вишкіл,
відкрилися військові й загальноосвітні курси й школи і закипіла культурно-освітня робота.
Табори перетворилися, так би мовити, у військово-вишкільні осередки…” [1, с. 81]. Автор
згадує про відвідини табору у Вадовицях Головою Директорії С. Петлюрою, зазначаючи, що
його виступ “підніс нас духовно й морально та влив у наші серця надію, що наша боротьба
не піде намарно…” [1, с. 83].
Підводячи підсумки діяльності української еміграції у повоєнний період,
Ю. Артюшенко вважає, що Армія УНР за часи еміграції не зрадила своїх бойових і
державницьких традицій, тому її боротьба за незалежність України повинна бути зразком
для молодої формації вояків українського походження, які продовжать цю боротьбу.
“Попереду реальної сили в житті національних спільнот іде ідейно-духовний національний
чинник” [1, с. 173], – підкреслює автор. “Армія ж УНР є символом найвищого втілення
української національно-військової ідеї в найдосконаліших формах нашого часу, в формах,
які леліяли в мріях поляглі лицарі соток українських поколінь і за якими так тужить
український народ на своїй землі. Армія УНР є символом, який не можна збагнути розумом,
ні порівняти з чимсь, що збудоване на розумуванні, але він діє і формує всенаціональнодержавну думку в усьому нашому народі – в Україні і на чужині” [1, с. 173]. При цьому
автор говорить і про важливу умову успішної боротьби за незалежність України в
майбутньому – необхідність тісної співпраці еміграції з державницькими силами в самій
Україні. “Брак гармонії між державно-діючою еміграцією в чужині та активними
визвольними силами в Україні – цими двома невід’ємними і нерозлучними чинниками
державно-визвольної цілости – завжди будуть причиною наших невдач” [1, с, 157], –
наголошує Ю. Артюшенко.
Значний інтерес викликають й спогади та епістолярна спадщина М. Чеботаріва,
активного учасника визвольних змагань 1917–1920 рр. та емігрантського руху, який у період
інтернування Армії УНР фактично очолював роботу розвідки та контррозвідки Державного
Центру УНР. Специфіка роботи, яку він виконував, зумовлювала його пильну увагу до
усього, що було пов’язане з функціонуванням емігрантського середовища, зокрема збройних
формувань УНР в умовах інтернування. Його практична робота в галузі розвідки і
контррозвідки давала можливість контактувати з багатьма військовими діячами – аж до
вищого військового керівництва, бачити їх у реальній роботі, що згодом дало автору змогу
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висловити свої оцінки їх діяльності, змалювати етапи підготовки військової еміграції до
збройної боротьби за звільнення України. З його спогадів постають перед нами постаті
О. Удовиченка, С. Дядющі, М. Капустянського, П. Шандрука, М. Пересади-Суходольського,
В. Куща, В. Сальського та інших військових керівників УНР в екзилі. Дає він власну оцінку
й постаті Головного отамана С. Петлюри. Але ці оцінки не завжди були об’єктивними, часто
надто категоричними. Наприклад, генерал-полковника Армії УНР О. Удовиченка, що займав
посаду командира легендарної Третьої Залізної стрілецької девізії в роки Української
революції, згодом був генеральним інспектором Армії УНР і вважався одним з найздібніших
командирів цієї армії, М. Чеботарів характеризує як людину, “цілком чужу українській
справі”, яка “була заскочена революцією і пасивно прибилася до нашого берега” [5, с. 37].
Він звинувачує О. Удовиченка, інших військових керівників – В. Куща, С. Дядюшу,
П. Шандрука, М. Пересаду-Суходольського у нездатності розробити військову доктрину
того часу, зображує їх людьми, які, опинившись в еміграції, виявили апатію до української
боротьби [5, с. 172]. Суперечливими і непослідовними є оцінки М. Чеботарівим генералхорунжого Армії УНР В. Сальського. У 1924 р. він називав його єдиним “дійсним
українським генералом демократом, який відчуває дихання життя нашого народу…”. Але
через два роки у листі до сотника В. Шевченка від 20 грудня 1926 р. характеризує генерала,
як підступну людину, улесливу, що постійно виконує “ролю Лиса Микити, грає нашим …
національним почуттям та національними гаслами” [5, с. 173, 216, 217]. Досить
неоднозначною людиною із спогадів та листів М. Чеботаріва постає й постать С. Петлюри.
Такий часто невиправданий суб’єктивізм знижує цінність його праці, хоча й дає розуміння
тих суперечностей, які існували в середовищі української військової еміграції. Разом з тим,
М. Чеботарів висловив своє бачення умов, за яких військова еміграція може добитись успіхів
у боротьбі з більшовицькою владою в Україні. Одна з них – збереження єдності
державницьких сил в еміграції, підтримка тісного зв’язку з патріотичними силами у Великій
Україні. В цьому плані думки автора перегукуються з поглядами вже згадуваного
Ю. Артюшенка. “Помиляються ті, – підкреслює М. Чеботарів у листі до В. Шевченка у
травні 1924 р., – котрі гадають, що наша доля, наша справа виковуються тільки там, на
теренах України, котрі за рахунок обезцінення значення роботи еміграції, все значення і вагу
уділяють тамошній роботі… Так, “там” відбувається колосальний процес організованості
національних сил, підготовчої праці до рішучого бою з Москвою, але коли б їм стало відомо,
що ми всі, в купі з Г(оловним) О(таманом) Петлюрою, переконались в безнадійності нашої
визвольної боротьби, то це принесло б величезну шкоду, кинуло б активних борців в розпач і
зневір’я і позбавило б того розмаху і глубини руху, яких набирає з кожним часом все більше
наша справа. Для мене ясним стало, що для успішної боротьби потрібно придавати
колосальне значення “тамошньої” роботи, але разом з тим не допускати остаточного
розкладу еміграції, ліквідації Уряду УНР. Успішність визвольної боротьби залежить від
гармонійності чинів Уряду з цілою еміграцією і акцією на Україні” [5, с. 192].
Спогади автора свідчать, що він чимало зробив для втілення в життя цієї лінії, хоча
методи його далеко не всіма в еміграції сприймалися. Проте його мемуари свідчать і про інше:
автор слабко знав настрої українських селян, ті процеси, що відбувались в Україні в середині
20-х рр. ХХ ст., особливо після смерті С. Петлюри. Це призводило його до необ’єктивних
оцінок перспектив визвольної боротьби в поневоленій більшовиками Україні. Свідченням
цього є лист М. Чеботаріва до сотника В. Шевченка від 6 липня 1926 р., у якому автор писав
невдовзі після смерті Головного отамана: “Коли б Ви знали, що робиться на Україні, які
цінність ми – еміграція уявляємо для цілого нашого народу, то тобі відпало б слюнтяйство,
зміновіховство, а були б всі горді тієї ролі, яку послала доля боротьби… А гадаєте, тепер народ
в розпач впав. Ні. Чекає прибуття УНР. Чекає розпочаття акції УНР” [5, с. 214].
Попри суб’єктивізм автора, його певну заангажованість, допущені неточності, слід все
ж погодитись з одним із упорядників документальної спадщини М. Чеботаріва проф.
В. Сідаком, який зазначає, що вона має “достатньо високий ступінь достовірності”, є
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важливим документальним джерелом до вивчення історії визвольних змагань,
характеристики їх активних учасників та чільних діячів [17, с. 20].
Спроби висловити своє бачення тих процесів, які відбувались в середовищі української
еміграції після поразки Української революції, осмисленні її ролі в продовженні
державотворчих змагань на території Радянської України здійснив у своїй праці “Заповіт
борцям за визволення” колишній Голова Директорії В. Винниченко. Автору не можна
відмовити у щирості, великому бажанні бачити Україну вільною, незалежною,
цивілізованою державою. Проте тяжіння до націонал-комунізму, поєднане з особистою
неприязню до ряду керівників української еміграції, не дозволили, на наш погляд,
В. Винниченку об’єктивно змалювати досліджувані процеси. Автор нерідко говорить про
стару еміграцію, її спроби продовжити боротьбу за українську державність в іронічному
тоні. “Деякі українські політики, – пише автор, – після поразки нашої Революції, будучи
змушені покинути рідний край, переїхавши до чужих держав, старались, як вони
висловлювались, “тримати прапор української державности”, возити з собою всі інститути її
(“уряд”, “міністрів”, “дипломатів”, навіть трошки війська)” [6, с. 9]. Особливо дістається
С. Петлюрі. Автор характеризує його як людину безпринципну, надмірно честолюбну, для
якої головним було “бажання зватись “владою”, парадувати, фігурувати” [6, с. 31, 42].
Будучи прихильником тієї течії емігрантського середовища, яка дотримувалась орієнтації на
“внутрішні сили”, В. Винниченко піддав гострій критиці С. Петлюру за Варшавський договір
1920 р., а також за намагання опертись на допомогу прикордонних з Україною європейських
держав (зокрема Польщі) для продовження боротьби за українську державність. “Після
поразки поляків большевиками, – пише В. Винниченко, – петлюрівці мусили повернутися до
Польщі разом з польською армією. Тут польський уряд прийняв їх на своє утримання до
нового майбутнього походу на Україну. Цілком зрозуміло, що петлюрівці мусили
виконувати народну приповідку: “На чийому возі їдеш, того й пісню співаєш”. Він був
фашистський, антидемократичний. Не міг же, справді, Петлюра й його спільники співати
пісні демократичної на польському возі, їх же було б за неї зразу викинено” [6, с. 43]. Автор
не хотів побачити, що це була одна з небагатьох можливостей для української еміграції
продовжити державотворчі змагання. Навпаки, ревносно ставлячись до того, що ім’я
С. Петлюри за його невпинну боротьбу за українську державність було досить популярне
серед значної частини українців навіть в перші роки після поразки революції, В. Винниченко
чомусь стверджує, що саме Москва поставила Петлюру за вождя українського народу, а
потім, знаючи “соціальні міщанські контрреволюційні позиції петлюрівщини”, старалась “…
іменем Петлюри викликати огиду до національного почуття”, одвернути революційні
елементи “од національних позицій” [6, с. 50, 51].
Приблизно в такому ж тоні змальовуються портрети й соратників С. Петлюри –
А. Лівицького, І. Мазепи. Звісно, в середовищі нової еміграції, особливо після смерті
С. Петлюри, не було єдності, про що В. Винниченку було добре відомо. Але спроби
В. Винниченка підштовхнути її до повної відмови від тих засад державотворення, на які
спирався у своїй боротьбі С. Петлюра, під приводом приписування йому і його соратникам
по старій еміграції ярлика захисників “кляс капіталістичних”, “нелегітимних” представників
УНР в екзилі, не сприяли єдності тих патріотичних сил за кордоном, які готові були
продовжувати боротьбу за українську державність. Не додавали вони ясності й у справі
з’ясування справжньої ролі української еміграції, її провідних діячів у цій боротьбі одразу
після інтернування Армії УНР у таборах європейських держав.
Слід зазначити, що українські зарубіжні історики повоєнного періоду здійснили спроби
розширити джерельну базу досліджуваної теми. Зокрема, у 1984 р. у Нью-Йорку під
редакцією відомого історика в еміграції Т. Гунчака виданий збірник “Українська революція”,
який містить низку документів, що висвітлюють окремі напрямки діяльності Уряду УНР в
еміграції, результати роботи Української Військово-Ліквідаційної комісії у Польщі [22]. Але
на жаль, у другій половині 80-х – 90-ті рр. ХХ ст. інтерес українських зарубіжних істориків
до проблем інтернованого українського вояцтва значно знизився. Одним з небагатьох, хто
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продовжив досліджувати певні аспекти даної теми, був В. Верига. Зокрема, у 1990 р. він
написав і у 1995 р. видрукував працю “Листопадовий рейд” [4], у якій ще раз повертається до
причин поразки Другого Зимового походу, що завершився трагедією під Базаром.
Аналізуючи спогади як безпосередніх учасників походу, так і праці окремих діаспорних
істориків, В. Верига доходить висновку, що його поразку зумовив комплекс причин. “Пізній
початок походу на Україну, несподівано рання зима, брак належного одягу й озброєння
повстанців, – зазначає він, – а також знищення повстанських центрів і деяких повстанських
загонів, з одного боку, та пляново скупчені большевицькі мілітарні сили в Правобережній
Україні, з другого боку, призвели до трагедії, відомої в історії України ХХ століття під
назвою “Базар” [4, с. 155]. Разом з тим, автор заперечує тезу деяких українських зарубіжних
істориків про те, що вирішальною причиною поразки було ненадання поляками повстанцям
обіцяної зброї. На його думку, якби поляки і виконали свої зобов’язання, остаточний
наслідок був би не набагато іншим. “Жменька повстанців, без всенародної підтримки, не
могла зробити жодного чуда. А підтримки, як виявилося, бути не могло, бо повстанчі загони,
а зокрема їхні центри, були розгромлені, а населення стероризоване великою силою
регулярних частин Червоної Армії” [4, с. 156]. Цікавим аспектом праці є спроба В. Вериги
розібратись із справжніми причинами загибелі начальника штабу Повстанчої Армії
полковника Ю. Отмарштейна у травні 1922 р. На думку дослідника, їх з’ясування дозволить
дещо в іншій площині подивитись на причини поразки Другого Зимового походу.
Посилаючись на спогади полковника Р. Сушка – командира 2-ї дивізії Січових Стрільців,
автор пише, що полковник Ю. Отмарштейн отримав у свої руки надзвичайно неприємний
для Уряду УНР лист. У ньому містилося прохання Уряду до начальника польського
Генерального штабу “не видавати зброю ген. Ю. Тютюнникові для його Повстанчої Армії”,
що готувалась до походу в Україну восени 1921 р. [4, с. 159]. Хоча сам оригінал листа у
праці В. Вериги не наводиться, автор вважає, що такий лист існував, при цьому він
посилається на певні факти, зокрема на відсутність у польських опублікованих документах
навіть згадки, що Уряд УНР протестував проти невиконання поляками своєї обіцянки надати
українським воякам зброю [4, с. 163]. Проте, дослідник не висловлює у своїй праці чітких
міркувань щодо причин такої позиції Уряду УНР, його висновок дещо туманний. Окрім
зарозумілості і самовпевненості генерала Ю. Тютюнника, пише автор, “трагічну ролю
відіграли і політики, які ставили свої партійні догми вище української державности. Не
бракувало й таких, котрі намагалися забезпечити собі трудами і кров’ю Повстанчої Армії
поворот в Україну на добрі посади, ставлячи персональний інтерес вище всенародного” [4,
с. 166]. Очевидно, над проясненням цього питання можуть попрацювати майбутні українські
історики.
Серед позитивних моментів праці В. Вериги слід відзначити наведення автором
оригіналу тексту протоколу засідання Надзвичайної комісії у справі захоплених у полон
вояків групи Ю. Тютюнника та опублікування повного списку всіх 359 вояків Повстанчої
Армії, які були розстріляні під Базаром [4, с. 139–141; 167–175].
Підводячи підсумки, варто зазначити, що, незважаючи на збільшення фактологічної
бази, більш високий науковий рівень осмислення українськими зарубіжними істориками подій,
пов’язаних з періодом функціонування Збройних Сил УНР в умовах інтернування,
досліджувана тема у повоєнний період – аж до кінця 80-х рр. ХХ ст. страждала на
фрагментарність, суперечливі оцінки і висновки. Лише у 90-і рр. ХХ ст. українські зарубіжні
дослідники починають позбавлятись вищезазначених вад, що, безумовно, сприяло підвищенню
наукового рівня написаних ними праць.
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Николай Стопчак
ИНТЕРНИРОВАННАЯ АРМИЯ УНР В ЛАГЕРЯХ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В
УКРАИНСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПОСЛЕВОЄННОГО ПЕРИОДА
В статье проанализирована украинская зарубежная историография послевоенного
периода по проблеме пребывания воинов УНР в лагерях стран Центральной Европы, определены характерные черты историографического процесса, выделен круг проблем, которые нуждаются в дальнейшем научном изучении и интерпретации.
Ключевые слова: интернированные, лагерь, украинская военная эмиграция, историография, историографический процесс.
Mykola Stopchak
INTERNEE ARMY OF THE UPR IN INTERNMENT CAMPS ON THE TERRITORY OF
CENTRAL EUROPE COUNTRIES IN UKRAINIAN FOREIGN HISTORIOGRAPHY
Historiographic work of ukrainian foreign historians of 1921–1939 on the issues of the UPR
army internee soldiers’staying in internment camps in the countries of Central
Europe is researched in the article; defined are characteristic features of the historiographic process; identified are the issues that need further scientific research
and interpretation.
Key words: internees, camps, Ukrainian military emigration, historiography, historiographical
proces.
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Леся Алексієвець
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО
РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД
(1989–2001)
Проаналізовано становлення історіографії суспільно-політичних змін у
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І

сторія внутрішньополітичного розвитку Польської держави упродовж 1980-х років
– початку ХХІ ст. займає помітне місце в українській і зарубіжній історіографії.
Становлення історіографії запропонованої наукової проблеми розпочалося
одночасно із самими суспільно-політичними подіями у Польщі після розпаду соціалістичної
системи й переходу країни від тоталітарного режиму до формування справжньої демократії.
Значна кількість, в основному публіцистичних, видань з’явилася з-під пера безпосередніх
учасників тих подій або відображає їхню діяльність. Чимало досліджень того часу,
незважаючи на їхній однобокий підхід, виконано на фаховому рівні й зберігає значення і
сьогодні. Вітчизняні дослідники створили значну за обсягом літературу з питань суспільнополітичного становлення й розвитку Республіки Польща у досліджуваний період [1; 2; 3; 4;
5; 6; 7]. У запропонованій праці зроблено спробу дати історіографічні оцінки досліджень як
українських, так і зарубіжних авторів історії внутрішньополітичного розвитку Польщі після
розпаду соціалістичної системи. На думку авторки історіографію проблеми умовно можна
поділити на такі групи: перша – наукові праці українських і зарубіжних дослідників
загального характеру про суспільно-політичні зміни означеного періоду; друга –
дослідження польських авторів щодо окремих аспектів даної теми; третя – наукові розвідки
українських та російських науковців.
Тож насамперед виокремимо праці загального характеру та видання, що висвітлюють
суспільно-політичні події у Польщі зазначеного періоду. Це роботи підручникового жанру, в
яких подано стислі нариси про Польщу новітнього часу, висвітлено найважливіші проблеми,
загальні закономірності та специфічні особливості її державно-політичного розвитку,
соціально-економічних змін, культури, основні напрямки зовнішньої політики, а також
причини ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади, розглянуто актуальні
питання, пов’язані зі становленням і розвитком польської державності в нових умовах [1; 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Вивчення історії слов’янських народів, у т. ч. і польського, які відігравали і
відіграють значну роль у всесвітній історії людства, є важливою ділянкою навчального
процесу вишів України та зарубіжних країн.
До узагальнюючих праць можна віднести також фундаментальну роботу львівських
істориків Л. Зашкільняка, М. Крикуна “Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших
днів” [10], яка є першим в українській історіографії синтезом історії Польщі, де зроблено на
підставі фахового опрацювання багатьох нових джерел та інтерпретаційних здобутків
світової наукової літератури комплексний аналіз цивілізаційного поступу людської
спільноти на терені сучасної Польської Республіки, політичного розвитку, соціальних,
економічних, культурних змін у різні історичні епохи, у т. ч. і новітню добу.
Значний науково-пізнавальний інтерес у контексті теми становлять колективні праці
загального характеру російських науковців, зокрема: “Краткая история Польши” [11],
“Очерки истории Народной Польши” [12], “Польша в ХХ веке. Очерки политической
истории” [13]. Цінні загальні концептуальні установки відносно суспільно-політичного
розвитку Республіки Польща після розпаду соціалістичної системи вміщено у книзі
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“Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. Т. 3. Трансформация 90-х
годов. – Ч. І–ІІ” [14]. Перша частина роботи присвячена аналізові постсоціалістичної
трансформації, переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки, від
авторитаризму до демократії і правової держави, пошуку союзників у світі в умовах нової
геополітичної ситуації та глобалізаційних викликів. У монографії розглядаються причини,
хід і далеко неоднозначні наслідки соціально-політичних перетворень у Польщі в означений
період. У другій частині цієї праці показано перебіг революційних перебудов в економіці та
політиці країн ЦСЄ, у т. ч. й в Польщі, проаналізовано успіхи і больові місця у
трансформаційних реформах, подано політичні портрети багатьох державних діячів, що
здійснили найбільший вплив на історію цих країн у постсоціалістичний період розвитку.
З числа узагальнюючих праць про соціально-політичні процеси історії новітнього часу
Польщі виокремимо наукові доробки Я. Карпінського “Третя незалежність. Новітня історія
Польщі” [15], В. Рошковського “Історія Польщі (1914–2001 рр.)” [16], А. Дудека “Політична
історія Польщі (1989–2005 рр.)” [17], М. Тимовського, Я. Кеневича і Є. Хольцера “Історія
Польщі” [18], А. Дибковської, М. і Я. Жарин “Історія Польщі з найдавніших часів до наших
днів” [19], Г. Дильонгової “Історія Польщі 1795–1990 рр.” [20]. У цих синтетичних роботах
висвітлюються найважливіші проблеми польської історії, у т. ч. й новітнього часу,
розглядаються процеси, які привели до переходу від авторитаризму до політичного
плюралізму і демократії. Оцінки історичних подій, явищ та фактів наводяться у зазначених
виданнях з позицій новітнього їх бачення, сучасних основ розбудови методології.
Стержневою ідеєю усіх цих праць є прагнення польського народу до утвердження
національної державності, свободи й демократії, радикальних політичних та економічних
перетворень, зміст яких полягає у демонтажі комуністичного режиму, що ототожнювався
офіційною пропагандою із соціалізмом. Зауважимо, що вище вказані роботи польських
науковців є результатом тривалої систематизації значного масиву фактологічного матеріалу,
вивчення широкого кола історичних джерел, які були значною мірою невідомі широкому
загалу, аналізу сучасних наукових розвідок, здійснених у польській історіографії.
Питання соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій у Польщі
новітньої доби знайшли ґрунтовне й фахове висвітлення у деяких працях загального
характеру зарубіжних учених. Зокрема великою популярністю у дослідників й широкої
громадськості користуються аналітичні монографічні роботи відомих науковців польського
походження Н. Дейвіса “Боже ігрище: Історія Польщі” [21] та П. Вандича “Ціна свободи:
Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення” [22], в яких автори за
допомогою новітніх методологічних підходів аналізують суспільно-політичні реалії розвитку
Польщі від найдавніших часів до сучасності, звертаючи особливу увагу на внутрішні
суспільно-політичні зміни новітньої доби польської історії. Одночасно із цілісним
висвітленням історичного минулого Польщі, Н. Дейвіс і П. Вандич дають відповіді на
питання, що стосуються попередників та початків демократизації Польської держави
упродовж кінця 80-х – 90-х років минулого століття.
Здобуття справжньої політичної незалежності привело до активізації розвитку
польської історичної науки, її організаційного оформлення. З проголошенням нового курсу
Польщі, ліквідацією цензури і надмірної політизації у засобах масової інформації та
видавничій справі, підвищенням інтересу до вивчення модернізаційних процесів у країні
розпочався якісно новий етап у польській історіографії. Множинність у свободі історичних
шкіл та дослідницьких методів став звичним явищем для науковців. Зауважимо, що історики
Польщі не ідеалізували політичний і соціально-економічний розвиток країни, намагалися
критично й об’єктивно його оцінювати, аналізувати всю суперечливість діяльності уряду в
нових історичних умовах. Зокрема, широким аналізом суспільно-політичного розвитку
Польщі окресленого періоду позначені праці П. Байора [23], М. Кулеша [24],
В. Томашевського [25], Я. Ковальчика [26], К. Хица, А. Василюка [27], М. Фальковської [28],
Л. Валенси [29]. Загальною рисою означених праць є значне їх фактологічне наповнення,
аналітична критичність та авторська неупередженість.
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Після повалення у 1989 р. комуністичного режиму в Польщі опубліковано низку
досліджень, присвячених проблемам конституційних основ суспільно-політичного ладу
країни. У цьому зв’язку серед найвагоміших досліджень варто відзначити праці М. Каляса та
А. Айненкеля [30; 31], в яких найбільш вичерпно й фахово простежено основні процеси
створення Конституцій Польської держави та здійснено аналіз базових нормативних
положень Основного й відповідних конституційних законів РП.
Помітне місце в польській історіографії означеного часу займають питання нової
політичної ситуації в країні, основних тенденцій та особливостей конфігурації суспільнополітичних сил у державотворчому процесі, проблеми демократії в політичному просторі
Польщі. Цій тематиці присвячені роботи З. Клімашевського [32], М. Валецького [33],
колективна праця польських науковців під редакцією К. Ковальчика “Партії і партійна система
ІІІ РП” [34], автори якої ґрунтовно аналізують важливі аспекти нормативно-правових основ
інституалізації польської багатопартійної системи, питання формування політичних напрямків
політикуму країни, еволюції виборчого законодавства та фінансування партій.
Новосформована польська палітра партійно-політичного життя Польщі у кінці 1980-х років –
початку ХХІ ст. стала важливою функціональною частиною представницько-парламентської
системи. Ідейно-політичні течії, що розглядаються у вказаних працях, визначили розвиток
суспільно-політичного життя Польщі у кінці 1980-х рр. – на початку ХХІ ст.
Серед досліджень польських авторів, що нас цікавить, чільне місце займають праці,
присвячені інтеграції Польщі у структури НАТО і ЄС, переорієнтації її зовнішньої політики на
користь західних інституцій. У цьому зв’язку варто виокремити роботи М. Венерської [35],
С. Кожея [36], П. Лятавського [37], Ч. Мойшевича [38], Е. Поплавської [39], Г. Янковського
[40]. Визначення основних етапів євроатлантичної та європейської інтеграції Польщі, їх
особливостей та характерних рис є однією з цілей дослідницького пошуку науковців.
Комплексним дослідженням проблеми європейської інтеграції Польщі характеризується
монографія колективу авторів “Переговори про членство: Польща на дорозі до Європейського
Союзу” (за ред. А. Бєгай) [41]. Відповідно до хронологічних рамок праці відносини Варшави з
Брюсселем прослідковано упродовж 1988–2000 рр. Серйозного значення надано аналізу
основних документів, підписаних сторонами в процесі реалізації інтеграції, а також динаміці
інституалізації взаємин між ними. Автори книги аргументовано доводять, що членство Польщі
в ЄС матиме однозначно позитивний вплив на її місце у міжнародній політиці, сприятиме
економічному розвитку, соціальному благополуччю та безпеці країни.
Ґрунтовним аналізом проблем, які виникали перед Польщею в процесі долучення її до
НАТО і ЄС, характеризуються праці таких польських дослідників, як: Б. Мельнік
“Громадянство Європейського Союзу” [42], Р. Сухоцької “Європейська інтеграція в польській
перспективі” [43], Р. Зємби “Спільна закордонна політика і політика безпеки Європейського
Союзу” [44]. Ці дослідження польських авторів мають для нас повчальне значення, оскільки
Україна, задекларувавши прагнення вступу до ЄС, потребує звернення до вже наявного
досвіду європейської інтеграції, польський зразок якого є для неї найбільш вдалим і
прийнятним. Польський досвід євроатлантичної та європейської інтеграції становить собою
значну практичну цінність, а тому потребує глибокого подальшого наукового вивчення та
аналізу з метою можливого його використання, у тому числі й Україною.
У новітній польській історіографії значне місце займають роботи, присвячені вивченню
польсько-українських відносин у контексті євроатлантичної та європейської інтеграції
Польщі. Зважаючи на спільне історичне минуле та сучасні стратегічні взаємини Польської
держави й України, цілком логічним є часте звернення польських дослідників до цього
питання. У працях В. Гілла, Н. Гілла “Стосунки Польщі з Україною у 1989–1993 роках” [45],
Б. Кішєля “Шляхи включення Польщі та України до загальноєвропейського процесу:
проблеми і перспективи” [46] зазначене питання досліджено досить ґрунтовно. При цьому
очевидно недостатніми для нас є хронологічні межі цих праць, верхні рамки яких
обмежуються початком 90-х рр. ХХ ст.
Зауважимо, що із відновленням державної незалежності України, ліквідацією надмірної
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ідеологізації в дослідженнях та пожвавленням наукового інтересу до зарубіжних країн
розпочався новий етап у розвитку української історичної науки, побудований за принципом
єдності у різноманітті. Якісні зміни у вітчизняній історіографії упродовж доби Незалежності
відкрили нові можливості для об’єктивного висвітлення новітньої історії Польщі, її основних
періодів внутрішньо- і зовнішньополітичного розвитку. Переконливим свідченням цього є
значний прогрес у сучасному становленні української полоністики. У цьому контексті
заслуговують на увагу праці Г. Зеленько [47], О. Ревер [48], С. і О. Антонюків [49],
І. Поліщука [50], В. Струтинського [51].
Проблеми суспільно-політичних змін у Польщі в означений період висвітлено також у
публікаціях Н. Бокало і С. Трохимчука [52], А. Болкуна [53], В. Віца [54], В. Сіденка [55]. Втім,
у вивченні новітньої історії Польщі в українській історичній науці є певний дисбаланс між
кількістю праць за тематичною спрямованістю на користь дослідження проблематики
українсько-польських взаємин та вступу Польщі до міжнародних структур. З-поміж робіт
українських істориків у висвітленні цих проблем варто виділити дослідження Л. Алексієвець і
В. Гевко [56], Д. Васильєва і Л. Чекаленко [57], Т. Герасимчук [58], В. Глібова і Д. Горуна [59],
В. Моцока [60], О. Санжаревського [61], Н. Чорної [62; 63; 64]. З найновіших публікацій про
соціально-політичні та економічні процеси у Польщі відзначимо статті О. Білянського [65; 66;
67] та Р. Стрільчука [68; 69; 70]. Зауважимо, що праці зазначених авторів підготовлені на
широкій джерелознавчій базі й новітніх методологічних засадах, містять багатий конкретний
фактологічний матеріал, складають добру основу для подальшого вивчення названих питань.
Аналізуючи сучасний стан української полоністики, маємо визнати, що, незважаючи на
досягнення останніх років, проблеми новітньої суспільно-політичної історії Польщі, її
державно-політичного розвитку перебувають на початковому етапі. На нашу думку,
політичні реалії незалежної України, тенденції інтелектуального розвитку, що поступово
утверджуються у посткомуністичних країнах, зобов’язують до перегляду усталених поглядів
на тих, хто живе поряд, близько чи дещо далі, потребують розуміння внутрішнього
соціально-економічного, політичного і духовного розвитку. Лише за цих умов можна
розбудувати державні відносини на нових основах та нормалізувати міжособистісні
стосунки. Це допоможе краще усвідомити власне місце на політичній карті Європи.
Певну цінність у контексті означеної проблеми становлять студії суспільно-політичних
перетворень у сучасній Польщі дослідників Російської Федерації. Серед них – праці
М. Бухаріна [71], О. Майорової [72], Б. Філіппова [73], Л. Ликошіної [74], С. Глінкіної [75],
Л. Івашова [76] та ін. Значною мірою зазначені роботи російських авторів дають змогу
детальніше розкрити етапи, структуру й основні напрямки внутрішньополітичного розвитку
Польщі в нових історичних умовах, визначити її місце у системі міжнародних відносин доби.
До речі, досі при розгляді ключових моментів новітньої історії Польщі у російській
історіографії тривають дискусії, зокрема з питань перебігу і далеко неоднозначних наслідків
соціально-економічних і політичних перетворень на її теренах й перспектив розвитку в
єдиному європейському просторі та пошуку союзників і формування регіональних й
субрегіональних угруповань у новій геополітичній ситуації у міжнародному житті. Хоча
щодо сучасної російської історіографії, то в цілому можна констатувати, що погляд на багато
проблем розвитку Польщі, її перспектив стає об’єктивнішим і обґрунтованішим. У той же
час, у сферу вивчення вводяться теми, що перебували у затінку чи взагалі не розроблялися.
Нові акценти помітні й у дослідженнях російсько-польських відносин у зазначений час,
проблеми конституціоналізму й парламентаризму. Непересічним явищем співпраці
російських і польських істориків стало проведення низки наукових конференцій та семінарів,
присвячених міждержавним політичним взаєминам між Республікою Польщею і Російською
Федерацією. Зрозуміло, що такий методологічний підхід і діалог учених двох країн сприяють
поглибленому вивченню актуальних проблем сучасності.
Таким чином, проведений аналіз української і зарубіжної історіографії, переважно
польської, свідчить, що, окрім значної кількості публікацій загального характеру, й деяких
праць, здебільшого популярних, щодо питань внутрішньополітичного розвитку Польської

Україна–Європа–Світ

230

держави після розпаду соціалістичної системи й СРСР, його основних етапів, напрямків й
змісту переходу від авторитаризму до демократії та формування громадянського суспільства,
комплексних праць немає, особливо це стосується нашої вітчизняної історіографії.
Позитивним у розвитку української історичної науки є те, що на сьогоднішній день зібрано
достатню кількість матеріалу з вказаних проблем, на основі чого можна простежити хід
подій, дії польської влади щодо розбудови національної державності у сучасну добу, основні
тенденції й специфічні особливості. У цьому контексті – наукова важливість продовження
дослідницької роботи для сучасної української полоністики і дальшого її становлення в
умовах новітнього облаштування міжнародного життя.
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Володимир Комар
ПОЛІТИКА ПРОМЕТЕЇЗМУ ПОЛЬЩІ МІЖВОЄННОГО
ПЕРІОДУ В ІСТОРІОГРАФІЇ
У статті проаналізовано розробку теми політичного прометеїзму
Польщі міжвоєнного періоду в історіографії. З’ясовано, що активні дослідження концепції прометеїзму в політиці Польщі, як
експансивної ідеології, проводилися за часів ПНР. Сучасні
польські й зарубіжні історики переважно вважають прометеїзм вимушеною оборонною доктриною Польщі в умовах радянської загрози. У Російській Федерації, яка вважається правонаступницею СРСР, політика прометеїзму однозначно трактується як ворожа, загарбницька, антиросійська, антирадянська, імперіалістична. В українській історіографії прометеїзм
Польщі залишається актуальною дослідницькою проблемою.
Ключові слова: прометеїзм, Польща, Ю. Пілсудський, історіографія.

Р

еспубліка Польща 1991 р. першою визнала незалежність України. Це сталося не
випадково, адже протягом усього міжвоєнного двадцятиліття ідея створення
незалежної України була складовою польської концепції прометеїзму. Вона
полягала у формуванні блоку держав під егідою Польщі, який став би своєрідним бар’єром
на шляху імперських амбіцій Росії й забезпечив рівновагу сил у Центрально-Східній Європі.
Зокрема, у плани прометеїстів входило утворення незалежної України над Дніпром і
приєднання західноукраїнських земель до Польщі. Зважаючи на те, що елементи політики
прометеїзму проявлялися в пізніші періоди польської історії, а також часом виступають і
сьогодні, дослідження зазначеної теми є, без сумніву, актуальною дослідницькою
проблемою.
Перші публікації, присвячені історії прометеївського руху, з’явилися вже напередодні й
під час Другої світової війни. Нерідко їх авторами були учасники або симпатики цього руху,
які демонстрували свою обізнаність у різних аспектах його реалізації. Серед них можна
виділити праці Е. Харашкевича [1], І. Кедрина-Рудницького [2] та О. Шульгіна [3].
Публіцистичний характер і близькість до мемуарної літератури не применшує значення цих
праць, оскільки в них були закладені оцінки і факти, що в майбутньому стали напрямками
для окремих досліджень.
Фахові дослідження політичного прометеїзму розпочали польські еміграційні історики
вже під час Другої світової війни. Після 1945 р. значна кількість наукових робіт з’явилася в
еміграції, особливо у Франції й Великобританії, а також у США. Це були праці польських
учених, які після 1939 р. були змушені виїхати на Захід, а також роботи молодих польських
дослідників, які там виросли і формувались як історики.
В. Побуґ-Малиновський після війни видав в еміграції велику за об’ємом і важливу
працю з історії Польщі 1864–1945 рр., 2-й том і 1-ша частина якої були присвячені періоду
1918–1939 рр. Вона стала базою для спеціалістів з польської історії міжвоєнного періоду,
хоча в Польській Народній Республіці (ПНР) була заборонена [4]. У ній він однозначно
визнавав, що “кінцевою метою Пілсудського було розчленування Росії і зведення її до стану
Московського царства XVI ст.” [4, s. 47]. Багато проблем, які були порушені або упущені
істориком, стали в ПНР предметом наукових дискусій чи відправною точкою подальших
пошуків, як, наприклад, тема прометеїзму.
В історіографії ПНР тема політичного прометеїзму вперше прозвучала у ранніх
публікаціях Ю. Левандовського [5; 6]. Висновки, зроблені автором, опиралися на значний
фактичний матеріал, почерпнутий з Центрального Архіву Міністерства внутрішніх справ. На
той час там зберігалися документи з Генштабу Польщі, що вціліли в полум’ї Варшавського
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повстання 1944 р. У висвітленні окремих проблем пов’язаних із реалізацією концепції
прометеїзму, Ю. Левандовський в унісон з радянською історіографією Варшавську угоду
1920 р. характеризував “як змову польської й української буржуазії”, загін генерала
Ю. Тютюнника називав “бандою”, УНДО – “буржуазно-націоналістичним угрупованням” [5,
s. 111, 132]. Однак загалом історикові вдалося опрацювати доступні на той час архівні
документи й відтворити об’єктивну картину розгортання прометеївського руху в контексті
міжнародних відносин 1921–1939 рр.
Незважаючи на безумовний прогрес в дослідженнях з новітньої історії після 1956 р., під
негласною забороною залишалися теми, в яких звучала критика на адресу зовнішньої
політики Радянського Союзу стосовно ІІ Речі Посполитої. Досліджуючи політику
прометеїзму, Ю. Левандовський ризикував, бо не міг обійтися без аналізу причин радянськопольських антагонізмів. Однозначно трактуючи прометеїзм як “імперіалізм слабкості”, або
як великодержавну та імперіалістичну політику, він, однак, з певною мірою свободи
висвітлював історію прометеївського руху [7; 8].
Публікуючи свої праці, Ю. Левандовський вважав, що тема прометеїзму далеко не
вичерпана, а окремі проблеми, порушені в публікаціях, вимагали ґрунтовнішого
дослідження. Це була перша розвідка автора, тому й не дивно, що він постійно скаржився на
відсутність необхідних документів, які б дали повну картину подій, пов’язаних з реалізацією
прометеївської політики [5, s. 128].
Розробку політики прометеїзму Польщі в історіографії періоду ПНР підсумував
С. Мікуліч, який у спеціальній монографії звернув увагу на особливу роль в ній українського
питання [9]. Це був час створення перших історичних праць, присвячених історії
міжвоєнного періоду, які значною мірою несли відбиток тоталітарної доби, що особливо
простежувалося в гуманітарних науках. Книга С. Мікуліча піддавалася жорсткій критиці в
Польщі за відверті звинувачення Ю. Пілсудського в “контрреволюційній діяльності проти
СРСР”. Більшість польських авторів відкидали його спрощене трактування прометеївського
руху як антирадянської діяльності. Авторитет Ю. Пілсудського у польському суспільстві був
настільки високим, що навіть об’єктивний погляд історика викликав негативну реакцію
суспільства. Слід було врахувати й те, що в умовах ідеологічного тиску він був змушений
розставляти акценти відповідно до кон’юнктури часу.
Політичній діяльності Т. Голувка, як найвизначнішого представника міжнародного
прометеївського руху, присвятив окрему монографію І. Вершлер, який назвав його
“репрезентантом прометеїзму, що перебував на службі східної політики Юзефа
Пілсудського” [10, s. 213]. І. Вершлер погоджувався з думкою Ю. Левандовського, що “...в
конкретних історичних умовах прометеїзм став намаганням вирішити невигідне
геополітичне становище Польщі, що перебувала між Німеччиною та СРСР” і вважав
перебільшенням твердження про агресивний характер прометеїзму, як це прозвучало в
монографії С. Мікуліча [5, s. 100; 9, s. 11; 10, s. 214].
Згадану проблему в контексті національної політики урядів Польщі досліджував
А. Хойновський [11]. У політиці щодо меншин домінували концепції національних
демократів (ендеків), які були спрямовані на полонізацію. Водночас, у період правління
режиму санації відбулися спроби державної асиміляції українців, що відповідали концепції
прометеїзму. А. Хойновський одним із перших намагався розкрити особистий внесок
Ю. Пілсудського в політиці Польської республіки щодо національних меншин. Однак
дійшов висновку, що Ю. Пілсудський – це тип політика-практика, який не мав чіткої
теоретичної програми й уникав відвертого декларування своїх намірів. Федералізм
Ю. Пілсудського він розцінює як інструмент впливу Польщі на політику в Східній Європі
[11, s. 72].
Більшість польських істориків хоча й сформувалися в ПНР, але не піддалися
примітивній ідеологізації й політизації історичної науки, нав’язаній правлячою партією.
Дослідники історії ІІ Речі Посполитої мали доступ до польських архівів, а згодом і до архівів
польської еміграції в Парижі, Лондоні та Нью-Йорку. В польських університетах і установах
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Польської академії наук, а передусім в Інституті історії, формувалися нові покоління
істориків. У такій атмосфері створювалися монографії, які й до тепер не втратили своєї
актуальності.
У радянській історіографії тема польського прометеїзму не знайшла відображення й
залишалася майже непоміченою. Виняток становила монографія Ю. Сливки, який
проаналізував політику прометеїзму щодо України й українців у контексті проблем
зовнішньої та внутрішньої ситуації в Польщі та СРСР [12]. Слід підкреслити, що Ю. Сливка
у своїй праці використав документи з архівів ПНР й був добре ознайомлений зі здобутками
польських істориків того періоду, що, без сумніву, сприяло формуванню зважених висновків
і узагальнень в роботі, які заслуговують на увагу з точки зору історіографічного аналізу.
Після згаданих нами публікацій минулого століття, написаних значною мірою в умовах
ідеологічного контролю з боку пануючих на той час тоталітарних режимів, тема прометеїзму
була забута. У сучасній українській історіографії вона комплексно не досліджувалася. Це
можна пояснити відносною недоступністю й розпорошеністю джерел, які перебувають в
основному в зарубіжних архівах і бібліотеках. В. Репринцев одним із перших намагався
проаналізувати концепцію прометеїзму в контексті інших геополітичних доктрин міжвоєнної
Польщі [13].
Висвітленню ролі й місця українського питання в польсько-радянських відносинах 1920
– 1939 рр. присвятив свою монографію М. Гетьманчук. У ній він торкнувся окремих
проблем, пов’язаних із спробами українсько-польського зближення, що мали місце у
міжвоєнний період, називаючи їх “скоріше виключенням із правил”. На його переконання,
польський уряд і суспільство свідомо їх ігнорували, намагаючись асиміляторськими
методами зламати опір українського населення [14, с. 224].
Загалом основна увага українських істориків традиційно зосереджена на вузлових
проблемах польсько-українських відносин 20-х рр. ХХ ст.: Варшавська угода 1920 р.,
польсько-радянська війна, українське питання в національній політиці Польщі та
формування її східних кордонів. Об’єктивна картина перебігу польсько-радянської війни
1920 р. уперше в сучасній українській історіографії подана в праці Б. Гудя й В. Голубка [15].
У монографіях О. Красівського проаналізовано українську складову східної політики Польщі
в 20-х рр. ХХ ст. [16; 17]. С. Литвин написав політичну біографію Голови Директорії й
Головного отамана війська УНР С. Петлюри [18]. Л. Алексієвець охарактеризувала
передумови та формування зовнішньої і внутрішньої політики Польщі в період відродження
її незалежності [19].
Наукова монографія Т. Зарецької присвячена дослідженню українсько-польських
відносин через призму політичної біографії Ю. Пілсудського [20]. В українській
історіографії це одна з перших спроб ґрунтовного узагальнюючого дослідження зв’язків
Ю. Пілсудського з Україною.
Окремі аспекти прометеївської політики знайшли відображення у монографії
А. Портнова. Вона присвячена реконструкції інституційної історії наукової і освітньої
діяльності
української
політичної
еміграції
у
міжвоєнній
Польщі.
На
внутрішньополітичному та геополітичному тлі описана освітня діяльність у таборах
інтернованих армії Української Народної Республіки (УНР) та Українського наукового
інституту (УНІ). Проаналізована участь у цих процесах учасників і симпатиків
прометеївського руху В. Біднова, О. Лотоцького, Р. Смаль-Стоцького та інших ученихемігрантів [21].
Діяльність С. Лося в контексті нормалізації польсько-українських відносин всебічно
дослідив Л. Зашкільняк. На основі численних листів українських політиків до графа С. Лося,
які зберігаються в Державному архіві м. Любліна, Л. Зашкільняк створив об’єктивну картину
формування політики польсько-українського порозуміння. Він справедливо підкреслює
важливу роль С. Лося в досягненні нормалізаційної угоди [22]. Його думку поділяє
дослідниця польського консервативного руху міжвоєнного періоду О. Юрчук [23].
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А. Руккас ґрунтовно проаналізував механізми фінансування Польщею еміграційних
осередків неросійських народів, які опинилися у вигнанні після розвалу імперії Романових
[24]. Він показав організаційну структуру й завдання Експозитури №2, під керівництвом
якої в 1928 – 1939 рр. розгортав свою діяльність прометеївський рух. За даними А. Руккаса,
починаючи з 1927 р., розмір фінансування прометеївської акції постійно зростав,
досягнувши у 1931/1932 бюджетному році свого максимуму – 1,26 млн зл. За його
твердженнями, це була досить значна сума, яка становила 0,05% від державного бюджету
Польщі або ж 0,15% її витрат на оборонні потреби [24, с. 88].
У контексті зазначеної теми заслуговує на увагу біографічний нарис про активного
учасника прометеївського руху Р. Смаль-Стоцького, який підготували українські історики з
Чернівців П. Брицький і О. Добржанський [25]. Вони подають відомості про те, що Р. СмальСтоцький підтримував тісний зв’язок між урядом УНР і Українського національнодемократичного об’єднання (УНДО) та його Парламентським представництвом [25, с. 315].
Регіональний аспект політики прометеїзму Польщі привернув увагу українських
істориків з Волині. У монографії М. Кучерепи й Р. Давидюк представлений погляд на
проблему створення і функціонування Волинського українського об’єднання (ВУО) у
міжвоєнний період [26]. Вагомий вклад у розробку політики Г. Юзевського вніс Ю. Крамар
[27].
Окремі українські дослідники, вивчаючи історію спцецслужб УНР, звернули увагу на
існування прометеївського фронту народів, який проводив безкомпромісну боротьбу з
Радянським Союзом у міжвоєнний період. У монографії В. Сідака і Т. Вронської ґрунтовно
досліджено діяльність розвідки та контррозвідки Військового міністерства Державного
центру (ДЦ) УНР в еміграції в 1926 – 1936 рр. [28].
Історик Д. Вєдєнєєв, не погоджуючись з твердженням, що “зовнішня розвідка була
парафією московського центру”, доводить у своїй книзі, що “український фронт” був
насичений таємними баталіями та витонченими операціями, що відбувалися “за кулісами”
офіційної політики [29].
Важливим етапом у розробці проблем прометеїзму стали міжнародні наукові
конференції, присвячені польсько-українським відносинам, які відбувалися в Україні й
Польщі, та опубліковані матеріали, що з’явилися друком після їх завершення [30; 31; 32;
33].
Поряд з тим довший час тема прометеїзму залишалася недослідженою в українській
історіографії. Наша монографія присвячена аналізові концепції прометеїзму та спробам її
реалізації у внутрішній і зовнішній політиці Польщі частково вирішила цю проблему. Хоча
чимало аспектів прометеївської політики ще чекають своїх дослідників [34].
Проблема польського прометеїзму фрагментарно відображена у працях українських
істориків з діаспори [35; 36]. Значна увага в їх дослідженнях приділена Варшавській угоді та
військовій конвенції 1920 р. Зокрема, В. Верига вважав, що польсько-українська угода
зруйнувала коаліцію українських національних сил в Україні й за кордоном [35]. На його
думку, Варшавський договір перекреслив Акт Соборності 22 січня 1919 р. Для нього
незрозумілою залишилася політика С. Петлюри, який відмовився від компромісної угоди з
Президентом ЗУНР Є. Петрушевичем у справі реорганізації Директорії й уряду УНР у
жовтні 1919 р., але погодився на повну капітуляцію перед Польщею за визнання “карликової
УНР” [35, с. 202].
Тривалий час вважалося, що тема політичного прометеїзму себе вичерпала. Однак
згодом почали з’являтися друком наукові розвідки, які розкривають все нові й нові аспекти
вищезазначеної проблеми. В авангарді дослідників, зі зрозумілих причин, йдуть польські
історики. Основна їх увага зосереджена на проблемах, пов’язаних із зародженням і
розвитком прометеївського руху. У польській історіографії протягом останніх років
з’явилася ціла низка розвідок, автори яких знову і знову повертаються до дослідження
“політичної візії” Ю. Пілсудського і його бачення східної політики Польщі [37].
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Так, у монографії Р. Потоцького йдеться про відновлення традицій польськоукраїнської співпраці, закладених в угоді Пілсудський-Петлюра, в політиці правлячого
режиму санації [38]. Р. Потоцький розкрив діяльність Генерального штабу УНР на території
Польщі, який був створений з метою організації сепаратистського руху в Радянській Україні.
Тим самим, на думку Р. Потоцького, могли бути створені передумови для відновлення УНР.
В іншій монографії Р. Потоцький здійснив спробу висвітлити різноманітні аспекти
вирішення українського питання, зокрема в національній політиці Польщі 1930–1939 рр.
[39].
Монографія Я. Пісулінського присвячена ролі та місцю українського питання в
зовнішній політиці Польщі (1918–1923 рр.) [40]. Її автор намагався довести, що політика
польських урядів не обмежувалася лише реалізацією федералістських планів
Ю. Пілсудського, пов’язаних з підтримкою С. Петлюри і УНР. У цей період активно
реалізовувалися концепції польських національних демократів, які виглядали більш
реалістично і мали підтримку в польському суспільстві. Автор стверджує, що після Ризької
угоди 1921 р. українське питання продовжувало відігравати важливу роль у зовнішній
політиці Польщі, а розрив союзу з С. Петлюрою носив формальний характер [40, s. 395].
Значна увага в польській історіографії приділялася долі уенерівських емігрантів у
міжвоєнній Польщі. Я Бруський аналізує діяльність ДЦ УНР в еміграції [41]. Доля отамана
С. Петлюри і керованого ним еміграційного осередку є предметом авторських роздумів над
причинами поразки української державності й “Союзу Пілсудський – Петлюра” 1920 р. У
книзі використано невідомі документи й матеріали з еміграційних архівів, що збереглися в
різних країнах.
Проблемі реалізації концепції прометеїзму в складних політичних обставинах 1921–
1926 рр. – коли Ю. Пілсудський фактично був позбавлений всіх владних повноважень –
присвячена спеціальна монографія Я. Бруського [42]. Заслугою автора є, зокрема, розкриття
невідомих раніше фактів пов’язаних з розгортанням польської агентурної мережі в
Радянській Україні, вагоме місце в якій відводилося представникам петлюрівської еміграції.
Е. Вішка у своїй праці проаналізував становище української еміграції в Польщі в
міжвоєнний період. У цьому контексті він не міг обминути участі українців у створенні й
діяльності товариства “Прометей” у Варшаві, УНІ, молодіжних університетських організацій
[43]. В окремій книзі Е. Вішка охарактеризував, зокрема, українські часописи, що видавалися
в Польщі у міжвоєнний період [44]. Дослідженню “емігрантської долі” українських
генералів, що були інтерновані в польські табори для військовополонених присвятив свою
праці О. Колянчук [45; 46].
Польські автори також звернули увагу на зародження прометеївської ідеології, появу
перших “прометеївських” організацій, з’ясували їх роль і місце в польській суспільнополітичній думці міжвоєнного періоду [47; 48].
М. Корнат трактує прометеїзм як ідейний рух, спрямований на об’єднання неросійських
народів СРСР навколо Польщі [49; 50; 51]. Водночас він стверджує, що концепція
прометеїзму мала тільки оборонний характер, а її основою була теза, що в умовах зростаючої
загрози з боку Німеччини і СРСР лише створення нових національних держав могло на
перспективу змінити хитке становище молодої Польської держави [52, s. 85].
Ґрунтовно проаналізована “литовська” складова політики прометеїзму Польщі в
монографії К. Ґригайтіса [53]. Поділяємо його думку, що причинами зростаючого польськолитовського і польсько-українського антагонізму було зміцнення польської, а також
литовської і української національної свідомості [53, s. 552].
Cтаття Г. Бартошевича присвячена політичній діяльності видатного учасника
прометеївського руху Романа Кнолля [54].
Діяльності Східного інституту у Варшаві, який займав важливе місце у формуванні
ідеології прометеївського руху, присвятив свою монографію польський дослідник І.–П. Май
[55]. Автор, зокрема, зазначає, що під прикриттям курсів вивчення східних мов і лекці на
теми орієнталізму здійснювалася пропаганда прометеївської ідеї.
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Погляди Л. Василевського на вирішення українського питання в ІІ Речі Посполитій
проаналізувала Б. Сточевська [56]. Вона вважає його першим українофілом, праці якого
стали дороговказом для польських політиків з табору пілсудчиків у реалізації політики
прометеїзму. Свої припущення Б. Сточевська підтверджує фактами про те, що не було в
міжвоєнній Польщі інституції або товариства, пов’язаного з українським питанням, в якому
би не брав участь Л. Василевський [56, s. 331].
Польський історик А. Зємба написав найґрунтовнішу, на наш погляд, біографію
відомого українського вченого Р. Смаль-Стоцького, в якій, зокрема, проаналізував окремі
аспекти його політичної діяльності [57]. Він показав вплив родинних зв’язків на перебіг
процесу нормалізації польсько-українських відносин у Галичині 1935 р.
Дослідник історії польських спецслужб А. Пеплонський у своїй монографії обмежився
тезою, про те, що діяльність Експозитури №2, яка керувала прометеївським рухом,
висвітлена в книзі С. Мікуліча [58, s. 8].
Польські дослідження прометеївської тематики вплинули на пробудження інтересу до
цієї теми в істориків Російської Федерації (РФ). У сучасній російській історіографії цю
проблему вперше актуалізував Г. Матвєєв [59]. У своїх подальших дослідженнях Г. Матвєєв
зупинився на політичній біографії ідейного натхненника політики прометеїзму, будівничого
незалежної Польщі – Ю. Пілсудського, в результаті яких з’явилася друком його
фундаментальна монографія [60].
Проблема прометеїзму в зовнішній політиці Польщі знайшла продовження у працях
Т. Симонової [61]. Досліджуючи трагічну долю російської еміграції у міжвоєннний період,
вона не змогла залишити цю тему поза увагою. Авторка на основі опрацьованих джерел з
російських державних архівів розкрила роль і місце білогвардійської еміграції на чолі з
Б. Савинковим у прометеївських планах Ю. Пілсудського [62]. Т. Симонова з’ясувала
особливості прометеївської діяльності щодо Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Криму,
Кубані та інших, відношення до яких вона однозначно трактує як до держав-лімітрофів.
Окрему сторінку в дослідженні зазначеної теми займає книга Л. Соцкова [63]. Її автор –
генерал-майор у відставці, понад сорок років працював у закордонних і центральних
апаратах зовнішньої розвідки СРСР і Російської Федерації. В основу його книги було
покладено невідомі раніше документи ОДПУ – НКВС – НКДБ і спецслужб деяких
зарубіжних держав, які зберігаються в Архіві зовнішньої розвідки РФ. Матеріали Л. Соцкова
представляють особливий інтерес для дослідження політики прометеїзму, оскільки дають
можливість прослідкувати поінформованість радянської сторони масштабами розгортання
прометеївського руху.
Вагомим внеском у вивченні означеної теми стала комплексна праця колективу
російських авторів, присвячена впливові польської розвідки і контррозвідки на розгортання
прометеївського руху [64]. Вона опирається в основному на джерельну базу РДВА, в якому й
дотепер зберігаються трофейні документи й матеріали Генштабу Польщі. Висновки, подані
авторами, у багатьох моментах співзвучні з тими, які були зроблені в оцінці прометеївського
руху спецслужбами ПНР на замовлення радянського керівництва ще в 50-х рр. ХХ ст. Для
прикладу наведемо один з них: “прометеїзм у всіх своїх проявах, – як ідеологія, так і
політика, й нарешті, як комплексна програма підривної діяльності, – повністю відповідав
антирадянській, антиросійській та імперіалістично-загарбницькій позиції правлячої в Польщі
державно-санаційної кліки” [64, с. 5]. Як бачимо вони прямо протилежні оцінкам сучасних
польських істориків, що вважають прометеїзм не наступальною, а вимушеною оборонною
доктриною.
Російський учений С. Ісхаков у журналі “Вопросы истории” надрукував низку статей,
присвячених публікаціям праць найвидатніших мусульманських представників
прометеївського руху. [65, c. 5].
Незважаючи на те, що радянсько-польські відносини міжвоєнного періоду й надалі
привертають увагу російських дослідників, тема прометеїзму Польщі залишається в РФ
маловідомою історичною проблемою. Зокрема, М. Мельтюхов присвятив свою монографію
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вивченню складних радянсько-польських відносин 1918–1939 рр., що, як він вдало зауважив,
розпочалися і завершилися неоголошеними війнам: спочатку ініціатива виходила з Варшави,
а потім від Москви [66]. Книга відомих російських учених – спеціалістів з історії Польщі, поновому представила важливу тему в історії польсько-російських відносин ХХ ст. [67]. У
колективній монографії російських авторів вивчаються проблеми Східної Європи у 1939–
1941 рр. у контексті відносин між Німеччиною і Радянським Союзом – двома основними
полюсами, які визначали долю східноєвропейських країн на початковому етапі Другої
світової війни [68]. Спільним для вищеназваних публікацій є те, що в них навіть не
згадується назва політики прометеїзму Польщі, хоча аналізуються процеси, які відбувалися в
ході її реалізації. Так само непоміченою проблема прометеїзму пройшла в збірнику,
присвяченому радянсько-польським відносинам 30-х рр. ХХ ст. [69]. Все це свідчить про те,
що незважаючи на окремі ґрунтовні розвідки російських вчених щодо політики прометеїзму
Польщі, вона й досі не відома широкому загалу істориків, залишається актуальною й вимагає
подальших комплексних досліджень.
Значний інтерес до названої проблеми проявляють сучасні дослідники з Кавказу і
Закавказзя. Так, М. Дугричилов опублікував спогади С. Шаміля й коментар до них, в яких
розкриваються маловідомі сторінки створення Кавказької конфедерації [70]. Цій темі
присвячені також статті С. Лакоби [71].
В історіографії далекого зарубіжжя прометеївська тематика стала відомою завдяки
дослідженням Е. Копо, що були надруковані у Франції в 90-х рр. минулого століття [72].
Вони написані, в основному, на матеріалах періодики, зокрема журналу “Prométhée”
(“Прометей”), який видавався французькою мовою. Однак архівні матеріали для Е. Копо на
той час виявилися недоступними.
Прометейська тематика захопила грузинського дослідника Г. Мамулію, який проживає
в Парижі. Окремі його розвідки з життя і діяльності кавказької еміграції увінчалося
грунтовними монографіями [73]. У 2012 р. російською мовою була перевидана книга
Г. Мамулії, в якій проаналізовано сепаратистські рухи народів Кавказу в контексті
ідеологічного протистояння СРСР і західних держав у 1921 – 1945 рр. Автор простежує
історію кавказьких емігрантів і перипетії боротьби за свободу своєї батьківщини, яку вони
вели в протистоянні з більшовицьким режимом. У цьому новаторському дослідженні
показано боротьбу розвідок двох конкуруючих систем, долі колоритних персонажів, які були
характерними для трагічної історії народів Кавказу ХХ ст. [74]. Дослідження Г. Мамулії
оперте на широку джерельну базу передусім документи і матеріали з відділу рукописів
бібліотеки Інституту східних мов і цивілізацій в Парижі. Сюди входять статті діячів
прометеївського руху на російській, французькій, турецькій, грузинській та інших мовах,
написані в 1919 – 1940 рр., переписка, мемуари тощо. Питання кавказько-японських
відносин розглянуті в спільній статті Г. Мамулії і японського історика Г. Куромія –
професора Індіанського університету в Блумінгтоні (США) [75].
Тема польсько-радянського протистояння в українському питанні стала предметом
дослідження американського історика Т. Снайдера – професора Єльського університету,
книга якого була перекладена польською мовою [76]. На її сторінках він характеризує
прометеївський рух як антикомуністичний інтернаціонал, метою якого була ліквідація
Радянського Союзу й перетворення його республік у незалежні держави. Т. Снайдер
зазначає, зокрема, що в той час, коли Москва використовувала у своїй політиці міжнародний
Інтернаціонал, то прометеїсти використовували національне питання в Радянському Союзі,
щоби “підважити підвалини комунізму” [76, s. 70].
Нещодавно з’явилися друком цікаві публікації документів і їх коментар, які стали
результатом співпраці японських і польських учених [77]. Підсумком спільної дослідницької
діяльності Г. Куромія і А. Пеплонського (відомого польського спеціаліста з історії ІІ Речі
Посполитої) стала фундаментальна монографія, в який розкрита історія співпраці польської і
японської розвідок від часу перших контактів Ю. Пілсудського з японцями в 1904 р. й до
завершального етапу Другої світової війни [78]. У контексті нашого дослідження заслуговує
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на увагу окремий підрозділ монографії присвячений розкриттю генези прометеївської акції
на Далекому Сході. Автори підкреслюють, що вона була важливим елементом в польській
зовнішній політиції міжвоєнної доби.
Аналіз історіографії питання дає підстави зробити такі висновки: По-перше, активні
дослідження концепції прометеїзму в політиці Польщі проводилися за часів ПНР у 60-х –
70-х рр. ХХ ст. На цей час вони дещо застаріли і вимагають переосмислення. Сучасні
польські історики активно працюють у цьому напрямку, однак поки що їх дослідження
обмежуються фрагментарним висвітленням окремих епізодів з історії прометеївського руху.
По-друге, в російській історіографії протягом останніх років з’явилися праці, в яких
розкрито окремі аспекти реалізації політики прометеїзму Польщі. У РФ, яка вважається
правонаступницею СРСР, політика прометеїзму однозначно трактується як ворожа,
загарбницька, антиросійська, антирадянська, імперіалістична. Поза тим для більшості, в тому
числі й для фахових російських істориків, проблема політичного прометеїзму залишається
маловідомою. По-третє, з республік пострадянського простору в дослідженні згаданої теми
найбільший внесок зробили вчені з Кавказу і Закавказзя. Це пояснюється високою
активністю представників Грузії, Азербайджану, Північного Кавказу в прометеївському русі
міжвоєнного періоду й значним інтересом з боку сучасних учених до своїх історичних
коренів і традицій. По-четверте, прометеїзм міжвоєнної Польщі став предметом дослідження
вчених далекого зарубіжжя, зокрема США, Франції, Японії, праці яких далеко не
вичерпують усієї глибини проблеми. По-п’яте, незважаючи на окремі дослідження сучасних
українських істориків, прометеїзм Польщі загалом залишається маловідомою
історіографічною проблемою.
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Владимир Комар
ПОЛИТИКА ПРОМЕТЕИЗМА ПОЛЬШИ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА В
ИСТОРИОГРАФИИ
В статье проанализирована разработка темы политического прометеизма Польши
межвоенного периода в историографии. Выяснено, что активные исследования концепции прометеизма, как экспансивной идеологии, проводились
во времена ПНР. Современные польские и зарубежные историки преимущественно считают прометеизм вынужденной оборонной доктриной Польши
в условиях советской угрозы. В Российской Федерации, которая считается
правопреемником СССР, политика прометеизма, однозначно трактуется как
враждебная, захватническая, антироссийская, антисоветская, империалистическая. В украинской историографии прометеизм Польши остается актуальной исследовательской проблемой.
Ключевые слова: прометеизм, Польша, СССР, Ю. Пилсудский, историография.
Volodymyr Komar
POLITICIAN PROMETHEISM OF POLAND IN THE INTERMILITARY PERIOD IN
HISTORIOGRAPHY
In the article development of theme of political prometheism Poland of intermilitary period is
analysed in historiography. It is found out, that active researches of conception of
prometheism in the policy of Poland, as expansive ideology, were conducted in
the days of PNR. The modern Polish and foreign historians mainly consider prometheism the forced defensive doctrine of Poland in the conditions of soviet
threat. In Russian Federation, which is considered the legal successor of the
USSR, politician of prometheism, simply interpreted as hostile, aggressive, antirussian, anti-soviet, imperialistic. In Ukrainian historiography of prometheism
Poland it remains the research issue of the day.
Key words: prometheism, Poland, J. Pilsudski, historiography.
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Світлана Шумихіна
НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ДРУГОЇ РЕЧІ
ПОСПОЛИТОЇ
Аналізуються праці сучасних українських істориків, присвячені відродженню Речі Посполитої та її становленню на міжнародній
арені як незалежної держави в міжвоєнний період. Досліджуються погляди істориків на суспільно-політичний, соціальноекономічний та культурний розвиток польського суспільства.
Виокремлено питання, що потребують подальших досліджень.
Ключові слова: Друга Річ Посполита, українська історіографія, відродження польської держави, політика Польщі, зовнішні відносини.

Н

овітня українська історична наука позначилася низкою нових тенденцій у
вивченні історії Другої Речі Посполитої, зумовлених особливостями
історіографічної ситуації, яка склалася в умовах незалежності України та
налагодження її партнерських взаємин з Республікою Польща. Українські науковці відійшли
від ідеологічних нашарувань як радянської історіографії з її партійно-класовим трактуванням
історичного процесу, так і польської історичної науки 1950–1970-х рр., яка перебувала під
пресом комуністичного режиму. Відновлюючи науковий підхід до подій і явищ минулого,
сучасні історики не безпідставно досить плідно досліджують складний та болісний період у
житті польського народу і тим самим виконують декілька завдань, важливих і актуальних з
погляду історії відновлення незалежності України. Перш за все – це осмислення історії
передумов відродження польської держави і її розвитку в міжвоєнні роки, трансформації
суспільства та його інтеграції в європейський і світовий простір, долі українського населення
на теренах Польщі. Важливим є повчальний аспект проведення деяких реформ у політичній,
соціальній та культурній сферах, аналіз їх позитивних і негативних наслідків. І, нарешті,
Польща не тільки історичний сусід України, але й стратегічний партнер, що природно
зумовлює необхідність співробітництва українських і польських істориків, обміну досвідом і
надбаннями.
Актуальність історіографічного осмислення міжвоєнної історії Польщі ґрунтується на
великому масиві наукових і науково-популярних праць, навчальної літератури,
дисертаційних робіт, який отримав лише часткове висвітлення в оприлюднених
історіографічних студіях та рецензіях, зокрема в роботах П. Тригуба, В. Великочого,
Р. Лаврецького, рецензіях на студії Л. Алексієвець та В. Комара [1].
Метою пропонованої статті є історіографічний аналіз праць сучасних українських
істориків, присвячених відтворенню реалій польського суспільства міжвоєнної доби,
систематизація їх тематичного спрямування, виявлення прогалин та актуалізація проблем,
які заслуговують подальшого дослідження.
Серед пріоритетних проблем історії Другої Речі Посполитої, які привертають увагу
українських науковців, найбільш популярними є наступні: історичні передумови
відродження польської держави, утвердження кордонів та їх міжнародне визнання;
специфіка зовнішньополітичних відносин; наслідки Локарнських угод та політики
“балансування”; польсько-український збройний конфлікт; формування органів державної
влади, управління та місцевого самоврядування; суспільно-політичні, соціально-економічні
та культурно-духовні процеси; проблеми національних меншин тощо. Такий проблемнотематичний формат дослідження дозволяє створити цілісну історіографічну картину
міжвоєнної Польщі, дає змогу відстежити різні точки зору та розставити акценти щодо
повноти та прогалин висвітлення тих чи інших аспектів.
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Ключове місце в історіографії проблеми посідають узагальнюючі праці з історії
Польщі, а також монографічні дослідження, присвячені окремим аспектам її внутрішньої та
зовнішньої політики. Незаперечне лідерство у цій царині належить синтетичній праці
Л. Зашкільняка та М. Крикуна “Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів” [2],
яка стала прикладом комплексного дослідження польської історії на засадах залучення нових
джерел, аналітичного і неупередженого викладу матеріалу, подолання ідеологічних
стереотипів. Найбільш вагомий внесок у безпосереднє дослідження історії відновлення і
утвердження незалежності Польщі в період 1918–1926 рр. належить монографічним працям і
навчальним посібникам Л. Алексієвець [3]. У них на основі системного підходу і
репрезентативних джерел простежено зміни в суспільно-політичній ситуації в міжвоєнній
Польщі, проаналізовані причинно-наслідкові процеси у сфері державного будівництва,
суспільного життя і розвитку зовнішньополітичних відносин країни. Дослідниця чи не
вперше в українській історіографії зуміла відійти від заангажованості, характерної для
радянських часів, та абсолютизації принципу україноцентризму у висвітленні польської
історії, різних сфер життєдіяльності суспільства.
Помітний приріст знань з різних аспектів історії Другої Речі Посполитої досягнуто
завдяки відповідним розділам наукових досліджень та навчальних посібників, підготовлених
П. Федорчаком, М. Литвином, К. Федевичем, М. Янківим, Б. Тищиком та ін. [4] .
Червоною ниткою через усі праці і навчальні посібники проходить думка про
пріоритетну роль у відновленні Польської держави поряд із внутрішніми, зовнішніх
чинників, особливо в її утвердженні на міжнародній арені та становленні державних
кордонів. Найбільш повно ці питання висвітлили Л. Зашкільняк, Л. Алексієвець та
В. Матвієнко [5], ув’язуючи їх із польсько-українським збройним конфліктом, його
причинами, характером і переростанням у справжню війну. Першими в новітній українській
історіографії за виклад нового бачення цієї болісної сторінки історії, безпосередньо, взялися
львівські історики В. Голубко та В. Гудь, видавши у 1997 р. працю “Нелегка дорога до
порозуміння…” [6, 68 с.]. Приєднуємось до думки С. Віднянського про те, що авторам
вдалося з максимальною об’єктивністю й великою обережністю інтерпретувати ці складні
питання [7, 45]. Враховувались й праці польських істориків, з яких стає очевидним, що
політичні сили, відновлюючи Польську державу, заздалегідь готувалися до можливих
воєнних дій за “східні креси”. Як зазначав М. Козловський “основу створюваних збройних
формувань Польщі на західноукраїнських землях склали осередки Польської організації
військової, Польського допомового корпусу, Польських військових кадрів” [8, с. 130].
Важлива роль у дослідженні польсько-української війни належить М. Литвину, в
монографії якого чітко вказано, що головною її причиною було небажання польських
політичних кіл визнати право українського народу на самовизначення і створення
самостійної держави на теренах, де він становив більшість [9, с. 488]. Дослідженню
першопричин польсько-української війни приділив увагу й О. Красівський, зазначивши, що в
1918-1919 рр. простежувалась певна еволюція негативізму у ставленні польських політичних
сил до України, а українських – до Польщі. Головна причина війни, за автором, полягала в
різному баченні територіальної приналежності Галичини та Волині [10, с. 77]. Подібна думка
проводиться у наукових студіях І. Дерев’янка, Т. Зарецької, С. Макарчука та інших
науковців.
Характеризуючи поведінку поляків на теренах Західної України під час збройного
конфлікту, Б. Зубенко звернув увагу на їх нахабність, яка за грубістю і насиллям значно
перевищувала поведінку російських та німецьких вояків у Першій світовій війні. Науковець
припускає, що вони не лише воювали з українцями за владу в Галичині, а планово і масово їх
винищували [11, с. 42].
Найбільше дискусій серед науковців спостерігається з приводу оцінки польськоукраїнської угоди 1920 р., підписаної у Варшаві на тлі радянсько-польської війни. Одні з них,
зокрема О. Красівський, Т. Зарецька, М. Литвин, В. Капелюшний, висловлюють підтримку
дій головного отамана С. Петлюри, інші схильні оцінювати ці дії як здачу полякам
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національних інтересів (Б. Зубенко, Р. Симоненко, В. Солдатенко). Деякі історики,
відмічаючи факт нерівноправності умов договору констатують конкретно-історичні
обставини його укладання як факту (Л. Алексієвець, С.Макарчук, О. Михайлова).
Аналізуючи ставлення польського суспільства до Варшавського договору 1920 р.,
М. Гон зазначив: “Польська громадськість краю була приголомшена цією політичною
акцією. Розгубленою виявилася й місцева адміністрація” [12, с. 75]. Варшавський договір не
отримав однозначного розуміння і в українському суспільстві, на що вказують Б. Гудь та
В. Голубко [13, с. 26–27], маючи на увазі його наслідки для західноукраїнського населення,
яке невдовзі опинилося у складі Польщі і набуло статусу національної меншини. Цій темі
присвятили свої роботи М. Гон, В. Комар, Ю. Крамар, М. Кучерепа, О. Липитчук,
Д. Стовбуха, Н. Стоколос, О. Юхим`юк та ін. Узагальнений висновок із цього питання
сформулював С. Кульчицький, справедливо зазначивши, що політика панівних кіл
міжвоєнної Польщі була спрямована на поглинання “кресів” – земель із переважно
непольським етнографічним складом населення. Поглинання відбувалося у формі державної
і етнічної полонізації [14, с. 11]. Крім того, включення до складу Польської держави території
з етнічно переважаючим непольським населенням, яке прагнуло створити власні держави,
створювало як внутрішню напругу, так і впливало на міжнародний імідж Другої Речі
Посполитої, її зовнішню політику.
Великий пласт знань нагромаджено про ставлення європейських держав до
відродження Другої Речі Посполитої. Більшість авторів зосереджуються на з’ясуванні
суперечливих позицій у цьому питанні Франції та Англії. О. Красівський, наприклад,
зазначає, що в політичних планах Франції відновлення стабільності в Європі пов’язувалося із
сильною Польщею на противагу Німеччині і більшовицькій Росії. Англія ж була зацікавлена
в підтримці Німеччини [15, с. 106–107]. Л. Алексієвець, конкретизуючи сутність британської
політики по відношенню до Польщі в контексті розстановки сил у Європі, зазначила, що
Німеччина була єдиною достатньо сильною перепоною можливим зазіханням Росії, а тому
британці вважали помилковим і нелогічним прагнення Франції до послаблення Німеччини на
користь Польщі [16, с. 132–133].
Практично відкритою залишається тема зовнішньополітичних відносин Другої Речі
Посполитої зі США. За твердженням польських науковців, американський політикум не був
зацікавлений польськими справами, хоч і здійснював гуманітарну допомогу [17, с. 103].
Натомість в активному полі зору США, як і Англії, перебувала Німеччина.
Аналізуючи зовнішньополітичну діяльність Другої Речі Посполитої, Л. Алексієвець,
М. Крикун, О. Парнета, Ю. Чаїнський та ін. підкреслюють, що її модератором було
Міністерство зовнішніх справ, покликане забезпечити стабільне існування держави на
міжнародній політичній арені. Л. Алексієвець присвятила цій проблемі окрему монографію
“Польща: міжнародні відносини у добу відродження 1918-1923”, в якій досить глибоко
проаналізовані основні етапи становлення Польщі на міжнародній арені, виокремлені
найбільш складні зовнішньополітичні акції, показані наслідки політики “балансування” для
польського суспільства та Європи загалом [18].
Вичерпну хронологію встановлення польських представництв в інших країнах подано в
ґрунтовній праці польських науковців “Історія польської дипломатії Х–ХХІ ст.”, автори якої
наголошують, зокрема, що вже в січні 1918 р. відкрилося нове представництво Польщі в
Росії, а в квітні 1918 р. розпочалася робота по організації представництв у Берліні та Відні
[19, с. 466–476].
Особливе місце в історії зовнішньої політики Польщі міжвоєнного періоду науковці
відводять конференції в Локарно 1925 р. Більшість з них пояснюють поразку Польщі
наслідком вимог Німеччини дотримуватись законності та політичної обґрунтованості її
західних і східних кордонів. На думку О. Парнети, підписані пакти позначилися крахом
французьких зазіхань на гегемонією в Європі, що мало безпосередній вплив на послаблення
міжнародних позицій Польщі, натомість посилення позиції США та Англії [20, с. 305].
Історики доводять, що саме наслідки Локарнських угод ознаменували поступову зміну
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основного вектору зовнішньої політики Польщі, зокрема – намагання встановити тісні
контакти з Німеччиною. Загалом, науковці вважають, що зовнішньополітичний курс Другої
Речі Посполитої після 1926 р. був спрямований на поступовий відхід від співробітництва з
Францією та позначився спробами урегулювання відносин з СРСР та Німеччиною, що й
сталося на основі договорів 1932 та 1934 рр.
Окреме місце у доробку українських істориків з питань зовнішньої політики Польщі
займають праці, присвячені відносинам з УСРР [21]. Історики сходяться на думці, що МЗС
Польщі розцінював її не як самостійну державу, а як можливий чинник ослаблення
радянської Росії, а згодом СРСР. Н. Шліхта більш категорична у цьому відношенні, роблячи
висновок, що Ю. Пілсудський зараховував українців до неісторичних націй і не вважав їх
реальними гравцями на міжнародній арені. Він навіть конфлікт навколо Східної Галичини
розглядав у площині польсько-російських і аж ніяк не польсько-українських взаємин [22,
с. 118]. О. Красівський зайняв більш виважену позицію, наголосивши, що поляки оцінювали
створення Української держави як позитивний фактор, державний статус Галичини
розглядався ними як частина Польської держави, а національно-визвольні змагання
українського галицького народу – як замах на цілісність відновленої Речі Посполитої [23,
с. 10–11]. Варте уваги твердження М. Алексієвця про те, що гасло “федерації” Польщі та
України було лише спробою створити в українському середовищі ілюзію національної
незалежності [24, с. 158]. Розглядючи реальні плани МЗС Польщі щодо України, А. Ліпкан
доводить, що українська нація у складі Другої Речі Посполитої не лише не мала б перспектив
розвитку, але й не мала перспективи свого збереження [25, с. 11].
Цікавою видається думка, яку висловлює Л. Трофимович щодо офіційної політики
Варшави в українському питанні на міжнародному рівні, зокрема зарученням підтримкою з
боку Берліна, який вміло використовував “українську карту” для дипломатичного тиску на
Польщу, Румунію, СРСР і Чехословаччинута радикальне його розв’язання у межах Другої
Речі Посполитої. МЗС країни мало намір “паралізувати німецькі спроби розширення
української агітації, зосередженої на Підкарпатській Русі, на територію Східної
Малопольщі”, а також посилити пропаганду і роз’яснення серед західних країн щодо
нереальності українських концепцій незалежності, які ґрунтувалися на відокремленні
східних земель від Польської держави [26, с. 10].
Отже, українські історики, аналізуючи зовнішню політику Другої Речі Посполитої,
цілком правомірно акцентують увагу на польсько-українських відносинах, не оминаючи при
цьому таких питань, як політика “балансування”, підписання Локарнських угод, польськорадянський та польсько-німецький договори. Разом з тим, недостатньо з’ясовується сам
процес встановлення дипломатичних відносин Польщі із зарубіжними країнами, слабо
простежуються провідні тенденції зовнішньополітичного курсу міжвоєнної доби, їх
реалізація на рівні міждержавних відносин, особливо напередодні Другої світової війни.
Прикметною рисою оприлюднених праць з історії міжвоєнної Польщі є загострена
увага авторів до узагальнення досвіду конституційно-правових аспектів державотворення,
розвитку демократичних засад і захисту прав громадян, що дуже важливо для сучасної
України. Однак, як справедливо зазначили С. Віднянський та О. Рубльов, не можна
механічно співставляти демократії 20-х років ХХ ст. та сьогодення [27, с. 214].
Значне місце дослідники відводять мотивам прийняття трьох Конституцій, їх аналізу,
удосконаленню політичного устрою держави, формуванню Сейму та Сенату. Разом з тим
кидається у вічі, що в наявних працях недостатньо з’ясовано, чому вироблені правові засади
суспільно-політичного життя країни не були втілені на практиці, які чинники призвели до
встановлення диктатури Ю. Пілсудського. Л. Алексієвець одна з небагатьох українських
істориків, яка детально дослідила значення Малої Конституції для польського суспільства,
зазначивши, що Сейм очолив усі інші органи державної влади, роль яких зводилася до
своєрідного виконавчого комітету парламенту, позбавленого власних, незалежних від Сейму
повноважень [28, с. 236]. Ролі Конституції 1921 р. торкнулися С. Кондратюк та М. Гон, які
схиляються до думки, що майже всі її статті залишилися на папері й практично не були

246

Україна–Європа–Світ

реалізовані. Порівняльну характеристику Конституції 1935 р. навів С. Кульчицький,
зазначивши, що її основною відмінністю від попередніх стало повне обмеження
парламентської демократії та надання неймовірних повноважень президенту країни [29,
с. 224].
Досить ґрунтовному аналізу діяльності Сейму присвячена дисертаційна робота
О. Паславської. Опрацювавши значний масив джерел і літератури, авторка робить висновок,
що слабким місцем парламентської системи 1921-1926 рр. була політична роздробленість
Сейму, а необхідність прийняття Конституції 23 квітня 1935 р. зумовлювалась політичною,
економічною, військовою, адміністративною та парламентською кризами, що охопили
Польщу наприкінці 20-х – на початку 30-х років минулого століття [30, с. 18] Продовжуючи
цю тему, О. Міщенко зосередився на дослідженні адміністративно-територіального поділу
країни, проаналізував важелі та ступінь впливу органів територіального самоврядування на
систему управління на місцях в останні роки існування Другої Речі Посполитої [31, с. 76].
Вагомим є доробок українських істориків, зокрема М. Кугутяка, О. Красівського,
С. Віднянського про суспільно-політичне життя українців у міжвоєнній Польщі. Так,
О.Красівський досить детально простежив процес утворення та розвитку українських
політичних партій на території Східної Галичини в межах Другої Речі Посполитої [32,
с. 304]. Загалом тема суспільно-політичного життя Другої Речі Посполитої, його різні
аспекти цікавлять майже усіх науковців. Найближче до неї стоять праці Л. Калиняка та
О. Паславської, монографія О. Міщенка [33]. Р. Кобильник, С. Кондратюк та інші
опублікували ряд статей, які стосуються окремих питань суспільно-політичного життя,
включаючи селянський рух, спрямований на ліквідацію великих земельних володінь і
проведення земельної реформи. Дослідженню цієї теми присвятив свою дисертацію
львівський історик Л. Калиняк [34, с. 20]. Порівнюючи його погляди з підходами
О. Красівського, слід зазначити, що він основну увагу звернув на діяльність польських
селянських партій, натомість О. Красівський змалював загальну політичну ситуацію на
українських землях, виокремивши роль впливових партій незалежно від їх політичного
спрямування. Незважаючи на різні підходи та масштаби у вивченні проблеми, спільна думка
обох істориків фігурує в оцінці діяльності ПСЛ “П’яст”: захист національних інтересів
польського населення та проведення кардинальних політичних реформ на “кресах”.
Ряд істориків зосереджується на дослідженні діяльності окремих політичних партій,
часом на досить обмеженій території. Зокрема І. Гаврилів, вивчаючи розгортання
національно-визвольного руху на території Західної України, обмежився лише з’ясуванням
ролі політичних організацій у формуванні основних засад визвольної боротьби [35, с. 158].
Віддаючи належне автору, на нашу думку, його праця переобтяжена фактажем, який
недостатньо аналізується та порівняння завдань, методів та форм у досягненні поставленої
мети різними партіями.
Проблеми ліворадикального руху на Західній Україні дослідив В. Місько,
зосередившись здебільшого на діяльності комуністичних осередків. На його думку,
відновлена Польська республіка вбачала у сусідній радянській державі загрозу своїй
територіальній цілісності, що зумовлювало необхідність боротьби на державному рівні з
комуністичною ідеологією, застосування каральних заходів до політичних партій,
організацій, громадськості, які виявляли симпатії до цієї ідеології або були її провідниками
[36, с. 119–125].
Новітня історіографія велику увагу приділяє діяльності Українського народнодемократичного об`єднання (УНДО). Цієї проблеми торкаються майже всі автори, деякі з
них, як наприклад, Л. Шептицька аналізує роботу його осередків на Тернопільщині, їх участь
у проведенні антиполонізаційних акцій, у розвитку кооперативного руху тощо [37, с. 135–
139].
Досліджуючи діяльність українських політичних партій, К. Федевич не оминув того
факту, що деякі з них шукали шляхи порозуміння та співпраці з польськими провладними
партіями, особливо після знакового рішення Ради Амбасадорів 1923 р. щодо визнання
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Галичини у складі Польщі [38, с. 278]. Торкаються цієї проблематики й польські історики.
Так, А. Хойновський наголошує, що українське політичне життя, як і польське, було сильно
поляризованим. Тут діяли представництва ліберальної, націоналістичної, соціалістичної та
комуністичної партій. Історик робить висновок, що домінуючим тут був націоналістичний
табір, проте в 20-х рр. помітно зміцніли позиції комуністів, спираючись на невелику частину
галицької інтелігенції, яка схилялася до приєднання до радянської України [39, с. 85–86].
Підсумовуючи розгляд праць, присвячених суспільно-політичному життю міжвоєнної
Польщі, можна дійти висновку, що найбільш повно досліджено конституційний процес та
його вплив на становище в країні. Натомість, недостатньо висвітлено особливості суспільнополітичного розвитку Польщі в період 1935–1939 рр., який позначений смертю
Ю. Пілсудського, програшем на виборах 1935 р. Безпартійного блоку, загостренням
внутріполітичної боротьби тощо. Потребують подальшого дослідження такі проблеми, як
діяльність парламенту, сутність і характер багатопартійності польського суспільства,
об’єктиві та суб’єктивні чинники змінюваності урядів та ін.
Не менш важливий напрям новітньої історіографії Другої Речі Посполитої
представлений дослідженнями її економічного розвитку. Вони дозволяють простежити
основні етапи відбудови та становлення польської економіки після Першої світової війни,
визначити особливості соціально-економічного розвитку країни в складних умовах
тогочасної Європи. Загальну оцінку соціально-економічного розвитку країни містять праці
Л. Алексієвець, І. Кватири, М. Крикуна, Д. Стовбухи та ін. Можна солідаризуватися з їх
висновками про те, що процес відродження економіки Другої Речі Посполитої розпочався з
сільського господарства, але згодом охопив усі інші сфери, включаючи важку і легку
промисловість, транспорт та торгівлю. Автори зазначають, що на початок 20-х рр. склалася
найбільш сприятлива ситуація для розвитку сільського господарства. Це пояснювалося
декількома факторами. По-перше, незважаючи на різні ступені розвитку, сільським
господарством населення займалося на всій території Польщі. Цієї тези дотримуються
Л. Алексієвець, Л. Зашкільняк та Д. Стовбуха. По-друге, для відродження сільського
господарства уряду не потрібно було витрачати значних коштів як, наприклад, на відбудову
промисловості чи транспортної мережі. По-третє, земля була національним багатством
Польщі, яка займала друге місце після Німеччини за вирощуванням і продажем зерна,
зокрема жита [40, с. 459–460].
Аналізуючи становище польської промисловості в міжвоєнний період, С. Кульчицький
виокремив ситуацію в українських регіонах, пов’язаних здебільшого із переробкою
сільськогосподарської та мінеральної сировини. Підприємства нафтодобувної, хімічної,
деревообробної та інших галузей промисловості належали іноземному або польському
капіталу [41, с. 288].
У статті Л. Алексієвець та І. Кватири охарактеризовано практично всі сфери поступу
промисловості, хоч і закцентовано основну увагу на важкій галузі, яка працювала на
задоволення військових потреб. Автори вважають, що сприятливими для розвитку
промисловості були й умови експорту, зокрема на такі товари: вугілля – до Австрії і
Чехословаччини, текстиль – до Румунії, Австрії, Угорщини, ліс – до Німеччини й Великої
Британії. Дослідники приходять до висновку, що відбудова промисловості відбувалася в
основному за рахунок державних кредитів і була завершена до 1923 р., хоча показник
промислового виробництва, у порівнянні з 1913 р., не перевищував 75 % [42, с. 173–174]. З
погляду історіографії соціально-економічного розвитку Другої Речі Посполитої окремої
уваги заслуговує дисертаційна робота І. Кватири. Аналізуючи діяльність уряду, авторка чітко
визначила основні внутрішні та зовнішні фактори, які стримували реформування та
модернізацію промисловості [43, с. 18].
Характеризуючи політику польської влади стосовно українських аграріїв Східної
Галичини у 20–30-х рр. ХХ ст., Н. Коростіль наголошує, що вона скеровувалася на
парцеляцію великої земельної власності й передачу землі з фонду аграрної реформи до рук
польських колоністів і осадників. Польська політика в аграрному секторі економіки чітко
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розмежовувалася щодо корінної польської території та “східних кресів” [44, с. 106].
Н. Коростіль відмічає, що акцент робився на першочерговій колонізації стратегічно
важливих земель – прикордонних смуг, приміських зон, придорожніх територій, уздовж
залізничних колій, вузлових станцій. Влада намагалася економічно розчленувати
етнографічну українську територію з метою якнайшвидшої полонізації місцевого населення
[45, с. 111].
Дещо менше місця в новітній українській історіографії відводиться розвитку культури в
польському суспільстві міжвоєнних років. Поки що відсутні узагальнюючі праці з цієї
проблеми, натомість домінують публікації, присвячені її окремим сферам: освіті, науці,
літературі, мистецтву. Аналізуючи українську історіографію культурного життя, необхідно
віддати належне тим науковцям, які досить фахово досліджують розвиток освіти та науки.
Йдеться, насамперед, про праці Л. Алексієвець, присвячені детальній характеристиці
польського наукового середовища; В. Доброчинської та В. Панасика показань в яких
реформування системи освіти та її розвиток на Волині. Варто зазначити, що ці праці
співзвучні з підходами польських істориків, зокрема А. Смолярчука, до висвітлення розвитку
шкільництва та освіти на північно-східних теренах Другої Речі Посполитої, однак автор
замовчує його полонізацію [46, с. 35]. Позитивно оцінюючи наслідки освітянської реформи,
Л. Зашкільняк та М. Крикун відмічають, що її позитивні сторони нівелювалися посиленням
втручання держави в навчально-виховний процес, більшість населення реально
обмежувалася початковою освітою, відчувався постійний брак коштів на освіту [47, с. 477].
Питання полонізації та централізації української школи добре висвітлив І. Шумський,
звернувши увагу на різні методи державного контролю за діяльністю шкіл, послаблення
впливу на них з боку українських громадських організації і політичних партій, перетворення
українських шкіл на двомовні та витіснення українських учителів із системи освіти. До кінця
30-х рр. майже всі школи на Галичині та Волині стали або двомовними, або польськими.
Середню та фахову освіту західноукраїнська молодь могла отримати у надзвичайно
рідкісних випадках. Майже всі українські середні та фахові школи, хоч і були приватними,
підлягали суворому контролю з боку польської влади [48, с. 20]. Схожі висновки висловлює
Д. Стовбуха, наголошуючи на негативних наслідках запровадження двомовності в школах, а
також Закон 1924 р. про заборону використання української мови в державних установах [49,
с. 103].
У статті В. Панасика окремо розглянуто вплив освітньої реформи на розвиток
шкільництва та професійної освіти на Волині. Автор доводить, що всі нововведення в
школах на цій території спрямовувались на ополячення місцевого населення. Бажання
властей позбутися вчителів-українців було потужним деструктивним фактором
неприхильного налаштування українців до Польської держави, вважає науковець [50, с. 109].
Стосовно становища інших меншин, то Б. Тищик вважає, що польська держава належно
ставилася лише до шкільництва німців, свідченням чого була наявність німецьких
початкових шкіл. Єврейських державних шкіл майже не було, хоча єврейські діти у 1925 р.
становили 20 % усіх учнів [51, с. 251]. Звичайно, більшість представників національних
меншин були позбавлені можливості навчатися рідною мовою, зате отримали змогу вивчати
іноземні мови і опановувати сучасні природничо-математичні знання. Чомусь майже ніхто із
науковців не звернув увагу на цю важливу деталь.
В. Доброчинська дослідила становлення та діяльність професійного шкільництва,
зокрема на території Волині. Серед державних навчальних закладів історик відмічає
найбільш відомі: жіночу кравецьку гімназію у Луцьку, будівельно-ремісничу у Кременці,
механічну гімназію і школу землемірів та дорожніх техніків у Ковелі [52, с. 124]. Дослідники
згадують про курси банківської справи, діловодства, торгівлі тощо. На жаль, аналогічне
дослідження, яке охоплювало б професійну освіту на всій території Другої Речі Посполитої,
поки що не підготовлене.
Позитивно оцінюючи розвиток польської вищої школи, О. Красівський та І. Шумський
звертають увагу на утиски з боку влади українських вишів: закривались українські кафедри
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Львівського університету, чинилися різноманітні перешкоди українській молоді, що
прагнула здобути вищу освіту [53, с. 20].
Не менш важливим компонентом історіографії культурного життя міжвоєнної Польщі є
питання розвитку науки. З цього погляду заслуговує уваги наукова стаття Л. Алексієвець, у
якій висвітлено процес розвитку ключових наукових напрямків. Авторка стверджує, що
піднесення польської науки стало можливим завдяки інвестиціям держави, належному
фінансуванню наукових інститутів і товариств [54, с. 66].
Крім питань освіти та науки, на порядку денному українських істориків перебувають й
інші складові культурного життя. Історія театру частково відображена в працях С. Степанюк;
історію видавничої справи і преси досліджують О. Муц, С. Кравченко; релігійна
проблематика висвітлена О. Красівським, Ю. Макаром, Н. Стоколос, Л. Галухою.
Досліджуючи історію преси, яка була важливим елементом культурного розвитку
суспільства, А. Портнов з усієї періодики виокремив видання української еміграції,
охарактеризував їх спрямованість, зміст, зазначивши, що 15 % загалу становила українська
преса в Польщі. [55, с. 117] Динаміці розвитку літературної періодики присвячена
докторська дисертація і низка публікацій С. Кравченко. Авторка дійшла висновку, що у 30-ті
роки простежувався занепад більшості літературних груп і їх часописів, а провідну роль у
формування літературного дискурсу відігравали суспільно-літературні видання [56, с. 21].
Торкаючись видавничих питань, Б. Тищик звернув увагу на те, що хоч кількість
друкованих видань в різні часи сягала більше 2500 найменувань, однак переважно вони були
невеликі за накладом і короткотривалі за часом. Кожен випуск видавець мусив у кількох
примірниках доставляти для контролю місцевій адміністрації та прокуророві відповідного
територіального окружного суду. Отже, на достовірність опублікованого матеріалу та
висловлення власної позиції редакторів можна було й не розраховувати[ 57, с. 248].
Дослідники міжвоєнної Польщі єдині в тому, що ключове місце у розвитку духовності
та культури суспільства посідала церква. Вони відзначають, що Польща, будучи
багатонаціональною державою, мала ще й різнобарвні релігійні вподобання свого населення.
Поряд з діяльністю католицької церкви багато місця автори відводять становищу
православ’я та політиці щодо нього з боку польського уряду. Спробу критичного аналізу
становища різних релігійних конфесій, здійснив М. Кучерепа, порівнявши діяльність на
Волині двох церков – Автокефальної православної церкви в Польщі (AПЦП) і Римокатолицької і зазначивши, що остання мала повну підтримку властей. На думку історика,
саме через нерівноправне становище конфесій у 20-х роках у середовищі вірних AПЦП на
Волині, Холмщині і Підляшші розпочався рух за українізацію церкви. Під тиском широких
мас віруючих Священний синод AПЦП прийняв у 1924 році рішення про часткове
запровадження української мови у функціонуванні церкви [58, с. 22–23]. Цікаві
спостереження містить стаття Н. Стоколос, присвячена політиці урядів міжвоєнної Польщі
щодо православної церкви. Йдеться про дві концепції державної політики стосовно
православ’я: перша орієнтувалася на його ліквідацію, а друга – на “організаційну перебудову
в потрібному державі напрямі”. [59, 61–62] У кінцевому рахунку, обидві концепції
спрямовувалися на обмеження православ’я. Що ж стосується досліджень Греко-католицької
церкви (далі – ГКЦ), то тут, як доречно зазначив В. Футала, пріоритет належить
О. Красівському, який переконливо довів, що більшість греко-католицького духовенства
разом із митрополитом А. Шептицьким брала активну участь в українському національновизвольному русі, співпрацювала з відповідними політичними партіями та організаціями,
перетворюючись на духовний центр національно-патріотичного виховання [60, с. 129].
Помітним недоліком наукових студій, присвячених культурній царині, є недостатня увага до
дослідження розвитку художньої літератури, образотворчого мистецтва, кінематографу,
радіо, архітектури тощо.
Отже, навіть стислий історіографічний огляд дослідження в українській історіографії
відродження та становлення Другої Речі Посполитої засвідчує, що ряд питань отримав
досить повне висвітлення, але є немало аспектів, які залишаються на узбіччі наукових студій.
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Для повнішого дослідження історії відродження Другої Речі Посполитої важливо
простежити процес міжнародного визнання і встановлення дипломатичних відносин з
країнами світу, глибше з’ясувати вплив зовнішньої політики на внутрішній розвиток
польського суспільства. Актуальним залишається подальше вивчення особливостей
місцевого самоврядування, діяльність громадських об’єднань, а також суспільно-політичний
розвиток Польщі в період 1935–1939 рр. Крім того, зовсім мало праць присвячено
парламентському впливу на економічну, соціальну і культурну політику, недостатньо
з’ясовані причини і наслідки економічної кризи, надто схематично висвітлено піднесення
економіки в другій половині 30-х рр.
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НОВЕЙШАЯ УКРАИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Анализируются труды современных украинских историков, посвященные возрождению Второй Речи Посполитой и ее становлению на международной арене
как независимого государства. Исследуются взгляды историков на общественно-политическое, социально-экономическое и культурное развитие
польского общества. Выделены вопросы, нуждающиеся в дальнейших исследованиях.
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Svіtlana Shumykhina
THE NEWEST UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY OF THE RZEC POSPOLITA II
The article presents analysis of modern Ukrainian historians’research of renaissance and
establishment of the Second Rzec Pospolita as an independent state on the international arena. Historians’views on all spheres of Poland’s social-political, social-economic and cultural development are analyzed. Issues requiring further research are singled out.
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Наталія Чорна
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ
НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ СТ. – 2010 Р.: ІСТОРІОГРАФІЧНІ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
У статті проаналізовано стан розробки проблеми політичної взаємодії
України та Польщі наприкінці 80-х рр. ХХ ст. – 2010 р. в українській та зарубіжній історіографії, визначено характерні риси
історіографічного процесу.
Ключові слова: Україна, Польща, політичні відносини, історіографія.

З

отриманням Польщею політичної свободи та здобуттям Україною незалежності
розпочався активний процес формування нової моделі міждержавних українськопольських відносин. Взаємини з Польщею – пріоритетний напрям зовнішньої
політики України, укоріненість якого вітчизняні науковці віднаходять в офіційній
геополітичній концепції держави. Як зазначила у своїй публікації чл.-кор. НАН України
І. Мельникова, основні засади цієї політичної програми вперше було сформульовано у
проголошених Верховною Радою України Декларації про державний суверенітет України від
16 липня 1990 р. та Акті проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.,
схваленому всенародним референдумом 1 грудня 1991 р. [1, с. 59].
Започаткування офіційних відносин між незалежною Україною та демократичною
Республікою Польща ознаменував підписаний 18 травня 1992 р. у ході першого візиту
українського президента Л. Кравчука до Варшави Договір про добросусідство, дружні
відносини і співробітництво. На сьогодні договірно-правова база між Україною та РП
налічує понад 100 міжнародних договорів, що регулюють більшість сфер українськопольської співпраці, а також понад 450 двосторонніх домовленостей між суб’єктами
адміністративно-територіального устрою обох країн. Створено низку інститутів
міждержавної співпраці, діяльність яких сприяє збереженню нинішніх політичних контактів і
зміцненню взаємовідносин.
Політичний аспект відносин – одне з тих питань, які чи не найкраще вивчені
дослідниками та науковцями, фахівцями у сфері двосторонніх відносин України та Польщі. З
друку вийшла низка узагальнюючих та монографічних праць, статей, захищено ряд
дисертацій. Попри це, в історіографічному аспекті дана проблема знаходиться на початковій
стадії вивчення. Як правило, автори обмежуються короткими історіографічними сюжетами, у
яких констатують вузькість джерельної бази та скаржаться на суб’єктивізм оцінок,
спричинений незначною віддаленістю у часі аналізованих подій і, як наслідок, складністю їх
однозначного трактування. Серед праць, що містять окремі історіографічні аспекти з
досліджуваної проблеми, варто відзначити розвідки І. Афанасьєва [2–3], О. Бабак [4–5],
В. Бочарова [6], Н. Буглай [7], В. Гевко [8], В. Моцока [9], В. Трофимовича [10].
Попри наявний науковий інтерес, історіографічний аналіз проблеми сучасних
українсько-польських політичних відносин залишається фрагментарним та незавершеним.
Недостатнє вивчення теми в українській та зарубіжній історіографії, як наслідок, спричинило
її вибір об’єктом наукового аналізу.
Метою даної статті є дослідити, якою мірою у працях українських та зарубіжних
дослідників відображені сучасні українсько-польські політичні відносини, визначити
характерні риси історіографічного процесу.
Одними з перших українсько-польські взаємини у постбіполярному світі предметом
свого дослідження зробили одеські вчені В. Глібов та Д. Горун. У статті [11] дослідники
здійснили аналіз політичного та економічного компонентів українсько-польських відносин
протягом 1990–1995 рр., запропонували авторську концепцію їх періодизації. Розглянувши
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п’ять років міждержавної взаємодії, автори відзначили її еволюцію, причинами якої назвали
особливості внутрішнього розвитку українського та польського суспільств, а також вплив
зовнішніх чинників, зокрема, необхідність знайти нову формулу безпеки, яка б враховувала
інтереси України й Польщі в регіоні Центральної Європи.
Взаємини між двома державами у 1991–1997 рр. розглянуто в кандидатській дисертації
Д. Горуна [12]. З огляду на те, що робота стала одним із перших досліджень, присвячених
аналізованій проблемі, її місце в українській історіографії сумніву не викликає. Разом з тим,
дослідження характеризується дещо поверховим характером, обмеженістю джерельної бази,
а це суттєво позначається на її рівні.
Політичну складову українсько-польської взаємодії проаналізувала В. Гевко. У праці
[8], метою якої було визначено показ особливостей відносин між двома державами у 1993–
1996 рр., авторка зосередила увагу на дипломатичній взаємодії та нагромадженій впродовж
цього часу договірно-правовій базі. Аналізуючи динаміку міждержавних відносин,
дослідниця з’ясувала, що політична інертність, яка мала місце у другій половині 1993 р., вже
у 1994 р. змінилася активною політичною взаємодією. Винятково важливим для
міждержавних взаємин авторка назвала підписання міністрами закордонних справ України й
Польщі А. Зленком та А. Олеховським у березні 1994 р. Декларації, згідно якої відносини
двох держав набули європейського контексту [8, c. 367]. У 1995–1996 рр. українськопольські взаємини зберігали високу динаміку з переважаючою пріоритетністю політичної
взаємодії.
Окремі аспекти політичного співробітництва України та Польщі у 90-х рр. ХХ ст.
висвітлили й інші вітчизняні дослідники. У статті П. Чернеги [13] увага автора зосереджена
на розгляді взаємин між Україною й Польщею протягом вересня 1989 р. – травня 1997 р.:
вивчено нагромаджену протягом цього часу договірну базу, розглянуто дипломатичні
контакти між повноважними представниками Києва та Варшави, з’ясовано характер
міждержавної взаємодії та чинники, які її визначали. Процес становлення українськопольських відносин та їх розвиток упродовж 1989–2001 рр. показано у монографії
К. Кіндрата та С. Трохимчука [14]. Опрацювувавши велику кількість наукових розвідок
українських та польських дослідників, нормативно-правову базу, С. Стоєцький показав
розвиток офіційних взаємин між Києвом та Варшавою протягом 1991–1997 рр. [15].
У Польщі одним із перших ґрунтовних досліджень, присвячених проблемі польськоукраїнської міждержавної взаємодії, стала монографія В. Гілла й Н. Гілла [16]. У ній
взаємини між двома державами упродовж 1989–1993 рр. проаналізовано в розрізах
політичної, економічної та культурної взаємодії. Належну увагу дослідники приділили
проблемі національних меншин. Значною науковою новизною відзначаються монографії
Б. Сурмач [17], А. Камінського, Є. Козакевича [18], К. Федоровича [19–20].
Для з’ясування місця українсько-польського тандему у геополітичному просторі
Європи винятково важливими є праці З. Бжезінського [21–24].
Певну цінність для вивчення політичних взаємин між Україною та Польщею мають
публікації політиків і дипломатів, насамперед Б. Геремека [25], П. Залевські [26–27],
А. Зленка [28–29], В. Литвина [30–31], Ю. Щербака [32].
Політичні аспекти взаємин України та Польщі на належному рівні проаналізовано у
праці В. Колесника [33]. Вивчивши основні положення Договору між Україною і
Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18
травня 1992 р., дослідник зробив висновок про їх відповідність “визнаним європейською
спільнотою принципам стратегічного партнерства” [33, с. 50]. Разом з тим, зважаючи на
невизначеність політичної ситуації в Україні, нерішучість Києва у проведенні економічних
реформ, а також загострення суперечностей із Росією, відносини між Києвом та Варшавою і
надалі залишалися складними й непослідовними [33, с. 51].
Винятково важливу роль в оздоровленні українсько-польської взаємодії, на думку
В. Колесника, відіграли президенти двох держав. У травні 1993 р. у ході офіційного візиту
президента Л. Валенси до України сторони підписали угоду про заснування постійного
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Консультаційного комітету президентів Польщі й України. Як засвідчив аналіз наукових
розвідок, фахівці високо оцінили його появу. “Створений комітет – безпрецедентна форма
взаєморозуміння, обопільного тяжіння та співробітництва”, – зауважила Л. Чекаленко [34,
с. 141]. Комітет “став першим серйозним кроком до інституціоналізації консультацій на
найвищому рівні та створення механізмів реалізації майбутнього стратегічного партнерства”,
– відзначив І. Гуцуляк [35, с. 38].
Із започаткуванням у лютому 1994 р. МЗС РП нової ініціативи стосовно східної
політики Польщі та проголошенням президентом України Л. Кучмою програми реформ, а
також прагнень офіційного Києва інтенсифікувати взаємини з західними державами,
В. Колесник пов’язує початок активізації українсько-польських відносин. У ході робочої
зустрічі прем’єр-міністрів України та Польщі В. Масола й В. Павляка, що відбулася 17
серпня 1994 р. у Луцьку, сторони визначили пріоритети двостороннього співробітництва.
“Відтоді у висловлюваннях вищих посадових осіб, – зауважив історик, – усе частіше
вживався термін “стратегічне партнерство” [33, с. 52].
Слушні зауваження на рахунок становлення стратегічного партнерства України й
Польщі мають місце у розвідці І. Гуцуляка [35]. Зосередившись на еволюції ідеї
стратегічного партнерства, дослідник дійшов висновку, що українські та польські політики
почали апелювати до неї ще у 1993 р. На підтвердження думки вчений звернувся до
схваленої у липні 1993 р. Верховною Радою України постанови “Про основні напрями
зовнішньої політики України” та вказав на одне з положень, в якому зазначалося, що кожна
прикордонна держава (Польща, зрозуміло, також) є стратегічним партнером нашої держави.
Через місяць по тому глава уряду РП Г. Сухоцька означила розвиток стратегічного
партнерства з Україною “одним із пріоритетів польської зовнішньої політики” [35, с. 38].
Однак наступні події, серед яких підписання польсько-російської угоди про будівництво
ямальського газопроводу в обхід України та справа майора А. Лисенка, звинуваченого у
шпигунстві проти Польщі, перешкодили виходу відносин України й Польщі на новий рівень.
Чергову спробу поглиблення співробітництва І. Гуцуляк віднаходить у заяві, зробленій у
березні 1994 р. керівництвом двох країн: у ній зазначалося, що відносини між Україною та
Польщею мають характер “тісного партнерства”. В травні 1996 р. у зовнішньополітичних
програмах Варшави стосунки з Україною знову були визначені як стратегічні, а в червні
1996 р. сторони виступили з офіційною заявою про вихід українсько-польського партнерства
на рівень стратегічного.
Політичний аспект українсько-польської взаємодії ґрунтовно проаналізовано у науковій
розвідці О. Знахоренко [36]. Характер міждержавних взаємин на початку 1990-х рр.,
позначених підписанням низки важливих договорів, дозволив дослідниці зробити висновок
про цілковиту обґрунтованість сподівань української сторони на інтенсифікацію взаємин з
Польщею. Проте цього не сталося: у 1993 р. активність українсько-польських стосунків різко
знизилася. Початок активізації міждержавних відносин О. Знахоренко виводить з подій
1994 р. і пов’язує її з відмовою України від ядерної зброї. Не останню роль у зближенні
Польщі й України, – на думку авторки, – відіграла згода України на “східне розширення”
НАТО, виголошена нею у 1995 р. [36, с. 34].
Розглядаючи Польщу як стратегічного партнера України, О. Знахоренко трактує її як
“модель політичних і економічних посттоталітарних трансформацій, а також успішної
інтеграції в європейські та євроатлантичні структури” [37, с. 91]. Прагнення двох держав
мати партнерські взаємини авторка пояснює прагматичними причинами, перш за все
особистою вигодою, яку кожна з держав неодмінно отримає від продуктивного партнерства з
іншою.
Динаміку українсько-польських взаємин, їх вихід на рівень стратегічної взаємодії
розглянула відома українська дослідниця Г. Зеленько [38]. Науковець дійшла висновку, що
впродовж першої половини 90-х рр. ХХ ст. стосунки між сусідніми державами
“характеризувалися певною аморфністю, або співробітництвом на рівні декларацій” і лише з
1997 р. набули ознак стратегічного партнерства. Зважаючи на те, що Україна декларує
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розбудову стратегічних відносин більше, ніж з двома десятками держав, авторка переконана:
“… лише відносини з Польщею повною мірою вкладаються у поняття стратегічного
партнерства” [38, с. 162].
Винятковий інтерес у світлі вивчення означеної проблеми викликає публікація
польського посла в РФ В. Зайончковського [39]. У ній Україну було названо найбільш
важливим партнером Польщі на сході [39, с. 44]. У ситуації, коли Росія виявлялася
неспроможною вистояти у низці геополітичних викликів та значною мірою “заплямовувала”
свою “репутацію”, польська дипломатія щораз із більшою впевненістю спрямовувала свій
погляд на Україну. У 1995 р. взаємини Варшави та Києва почали набувати більш конкретних
обрисів, а зі вступом на посаду президента Польщі А. Кваснєвського у відносинах
розпочався якісно новий етап [41, с. 45]. “Стало очевидно, що … в польській зовнішній
політиці з’явився ще один елемент, який – подібно проєвропейському та проатлантичному
напрямам – більше не залежить від політичної кон’юнктури: партнерство з Україною, яке
офіційні документи називають “стратегічним”, – зауважив В. Зайончковський [39, с. 46].
Певне місце в історіографії українсько-польських зв’язків займає наукова розвідка
Д. Васильєва та Л. Чекаленко [40]. З-поміж подій, знакових для сучасних взаємин України й
Польщі, автори називають державний візит президента України Л. Кучми до Польщі 25–26
червня 1996 р. З того часу, – зауважено у праці, – “концепція стратегічного партнерства між
Україною та Польщею знаходить дедалі ширшу підтримку по обидва боки кордону як така,
що відповідає головним національним інтересам країн” [40, с. 14].
Доленосним для українсько-польської взаємодії виявився візит президента РП
А. Кваснєвського до України 20–22 травня 1997 р., у ході якого було підписано заяву “До
порозуміння і єднання”. Закликаючи відкинути глибокі історичні стереотипи упередженого
ставлення українців та поляків один до одного, президенти наголосили на необхідності
активізувати співробітництво між двома державами та забезпечити кожній із них гідне місце
в об’єднаній Європі. Декларація про примирення була покликана поставити “крапку у
багаторічній суперечці про історичне минуле двох країн”, – слушно зауважено у публікації
російської дослідниці М. Кучинської [41, с. 30].
Українсько-польські взаємини були високо оцінені В. Піховшеком. У публікації в
тижневику “Дзеркало тижня” [42] вони були названі “зразком того, які стратегічні відносини
потрібні Україні”.
Праці вітчизняних та зарубіжних дослідників переконливо свідчать: проблема
стратегічного партнерства є однією з центральних у площині політичних взаємин між
Україною й Польщею. Виводячи еволюцію ідеї стратегічної взаємодії двох держав з початку
1990-х рр., науковці погоджуються, що підстави бути практично застосованою вона
отримала лише у другій половині 90-х рр. ХХ ст.
Політичну складову сучасних українсько-польських відносин системно вивчив
чернівецький дослідник В. Моцок [9]. Констатуючи вихід міждержавних взаємин на рівень
стратегічних, автор доводить, що потенціал, достатній для цього, мали лише зв’язки у
політичній сфері. Тому, говорячи про “стратегічне партнерство” між Україною й Польщею,
він вважає за доцільне трактувати зміст терміну більш вузько, ніж звичайно, і обмежуватися
лише політичною площиною взаємодії [9, с. 13].
На рахунок взаємин двох держав слушно висловилися Л. Алексієвець та І. Ільницький.
Аналізуючи становлення стратегічного партнерства, його розвиток у світлі
євроінтеграційних намагань Польщі, дослідники виявили, що “етапи дистанціювання від
України збігалися у часі з успіхами Польщі на шляху просування до НАТО та ЄС” [43,
с. 324]. Цілком логічним, як наслідок, видається бачення українсько-польських стосунків
незадовго до вступу Польщі у ЄС: вони були оцінені як “дуже добрі на офіційному
міждержавному рівні (зокрема це стосувалося взаємин обох президентів), слабенькі в аспекті
економічної співпраці і ніякі на простому людському рівні”. З огляду на винятково важливе
місце, яке українсько-польському тандему судилося посісти у загальноєвропейському
форматі, а також знаковість відносин для зміцнення регіональної позиції кожної з держав,
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політична взаємодія стала свого роду механізмом досягнення зовнішньополітичних цілей.
Разом з тим, автори згадують про фактор, який важким тягарем лягає на стосунки між двома
народами і значною мірою їх стримує, – це спільне історичне минуле. В сьогоденній історії
українсько-польських взаємин дослідники віднаходять низку прикладів, коли Польща,
приносячи в жертву інтереси України, збільшувала дистанцію у відносинах з нею і надавала
переважного значення стосункам з Росією чи країнами ЄС.
Важливі аспекти означеної проблеми проаналізовано у дисертаційному дослідженні
І. Афанасьєва [2]. Спираючись на комплекс опублікованих та неопублікованих документів,
літературних джерел, автор системно дослідив політичну складову українсько-польських
взаємин у 1989–2001 рр. Поділяючи ідею підпорядкованості стосунків Києва та Варшави
зовнішньополітичним чинникам, дослідник апелює до політики великих держав, насамперед
Росії та США, і пояснює їх впливом характер зв’язків між Україною та Польщею. Так,
“глухий кут”, у який зайшли політичні відносини у другій половині 1993 р. – на початку
1994 р., І. Афанасьєв обґрунтовує позицією НАТО, США та Росії, а політичне зближення, що
намітилося у взаєминах двох держав навесні 1994 р., розглядає як результат “українськоросійсько-американського порозуміння у питанні ядерного роззброєння України” [2, с. 11–
12]. Зменшення дистанції у стосунках Росії з політичним керівництвом України та Польщі,
що почало спостерігатися наприкінці 2000 р., історик трактує як “настання нового періоду
політичних польсько-українських відносин”.
У світлі вивчення політичної складової українсько-польської взаємодії увагу привертає
праця О. Бабак [4]. Серйозним здобутком дослідниці вважаємо з’ясування позиції
політичних сил, влади та опозиції Республіки Польща стосовно проголошення незалежності
України та розбудови з нею двосторонніх відносин. Прагнучи відкрити нову сторінку в
історії українсько-польської взаємодії, офіційна Варшава першою визнала українську
незалежність. Глибоко символічним, – на думку авторки, – було те, що Польща не
пред’явила нашій державі жодних територіальних претензій [4, с. 9].
Про розвиток українсько-польської взаємодії у 1990-х рр., її вихід на рівень
стратегічного партнерства, а також проблеми, які доводилося долати кожній з країн на шляху
до нового формату взаємин, йдеться у публікації А. Тошя [44]. Аналізована праця, написана
з опорою на значну кількість новітніх наукових розвідок польських дослідників,
характеризується глибоким проникненням у зміст досліджуваної проблеми. Поділяючи
ініційовану Польщею ідею стратегічного партнерства у відносинах з Україною, автор
зауважує, що вже на початку ХХІ ст. стосунки між двома державами були позначені
взаємним розчаруванням. Його причиною дослідник називає відсутність наповнення
формату стратегічної взаємодії реальним змістом. У цілому, ніби підсумовуючи, А. Тошь
зауважив, що, в ситуації, коли головною метою польської зовнішньої політики була
інтеграція у НАТО та ЄС, розвиток взаємин з Україною завжди був підпорядкований успіхам
її реалізації.
Важливе місце у вивченні політичних відносин між Україною та Польщею займає
наукова розвідка В. Васюка [45]. У ній на основі узагальнення існуючих підходів автор
окреслив власне бачення фундаментальних засад становлення та розвитку взаємин між двома
державами. Вивчення еволюції українсько-польської взаємодії протягом першої половини
90-х рр. ХХ ст. дозволило досліднику дійти висновку, що “цивілізаційну місію” стосовно
України, яка полягала у представленні інтересів нашої держави на міжнародній арені,
Польща почала здійснювати у 1994–1995 рр. [45, с. 70]. Зі вступом до НАТО та виконанням
підготовки до вступу у ЄС офіційна Варшава взяла на себе “зобов’язання” підтримувати
Україну на шляху “інтеграції в Європу”.
Приєднання Польщі до НАТО у березні 1999 р. фахівці розглядають як початок
чергового витка активізації українсько-польської взаємодії. Так, В. Колесник з цього часу у
відносинах двох держав починає відлік нового стану – “пріоритетного стратегічного
партнерства”, ознаками якого стали “об’єднання політико-економічних зусиль обох країн для
успішного їх входження в Європейське Співтовариство та вироблення збалансованої системи
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двостороннього співробітництва на основі сучасних норм міжнародного права” [33, с. 52–
53]. І. Гуцуляк прикметною рисою нового етапу відносин між сусідами називає суттєве
зменшення впливу на них зовнішніх (зокрема російського) факторів [35, с. 39].
Черговим випробуванням для українсько-польських взаємин вчені називають
внутрішньополітичну кризу, що розпочалася у 2000 р. в Україні і одним зі своїх
безпосередніх наслідків мала міжнародну ізоляцію держави. І хоча в адміністрації
президента РП А. Кваснєвського заявляли, що “ізолювання України – це найгірше, що можна
зробити у ситуації, що склалася”, відносини Варшави та Києва погіршилися. На
підтвердження цього О. Знахоренко згадує ситуацію, яка говорить сама за себе: 6 червня
2001 р. міністр закордонних справ РП В. Бартошевський представив на розгляд Сейму
зовнішньополітичну програму, у якій серед партнерів Польщі Україна більше не згадувалася
[36, с. 36]. Упродовж наступних років стосунки між двома державами були достатньо
динамічними, проте далеко непростими. Давалися взнаки непослідовність української влади,
труднощі балансування між Європою та Росією, а також завершення переговорного процесу
між Польщею та ЄС про вступ до нього. Зважаючи на те, що надмірна заангажованість
польських дипломатів у взаєминах з Україною могла не найкращим чином позначитися на їх
відносинах з Брюсселем, український вектор зовнішньої політики Польщі було
підпорядковано успіхам її інтеграції до ЄС.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії засвідчив наявність великої кількості
публікацій, у яких дослідники з’ясовують вплив “Помаранчевої революції” на стосунки
України й Польщі. Дніпропетровські науковці Т. Кондратюк та Л. Кондратюк, зокрема,
переконані, що “Помаранчева революція”, спричинивши політичні зміни в Україні, дала
поштовх подальшому розвитку відносин між двома державами [46, с. 238–239]. Завдяки
конструктивній участі польської сторони та присутності тогочасного президента РП
А. Кваснєвського у якості міжнародного посередника у роботі “круглого столу”
26 листопада, 1 та 6 грудня 2004 р., його активній агітаційній діяльності у колах
європейських політиків, ситуацію в Україні вдалося розв’язати мирним шляхом через
проведення повторних виборів та здійснення політичного діалогу [47, с. 156].
Подібні міркування знаходимо у публікації Н. Трофімової: “Багато хто вірить, що саме
початок переговорів з участю міжнародних лідерів, серед яких був і А. Кваснєвський, поклав
край планам “силового варіанта” [48].
Про місце Польщі у революційних подіях в Україні у 2004 р., а також про те, яким
чином “помаранчевий майдан” вплинув на польсько-українські стосунки та зовнішню
політику офіційної Варшави, йдеться у публікації польської дослідниці К. Чорнік [49].
Попри надії та сподівання, як показав час, Україна не змогла скористатися з набутого
потенціалу. Досить скоро у її стосунках з Польщею з’явилися проблеми, які стали
постійними. У розвідці, опублікованій у 2007 р. А. Кузьменком, до найбільш нагальних з них
було віднесено незрозумілість пріоритетів нової влади, її непослідовність та
непрогнозованість. Визначаючи характер українсько-польських відносин за ієрархічною
шкалою (добросусідські, партнерські, конкуруючі, конфронтуючі), дослідник трактує їх як
“партнерські, котрі схильні до конкурування по різних напрямках, а в деякі періоди навіть до
конфронтуючих” [50].
Зі вступом Польщі до Євросоюзу та наближенням кордонів Євроспільноти до України
дослідження історії сучасних українсько-польських взаємин суттєво пожвавилося. З друку
вийшла низка розвідок, у яких відносини між Україною та Польщею зазнали комплексного
обґрунтування. Серед останніх публікацій на особливу увагу заслуговують праці
Л. Чекаленко [34; 51], М. Янкова [52], А. Киридон [53–54], В. Трофимовича [10].
Своєчасною відповіддю існуючим запитам стали публікації Л. Чекаленко [34; 51].
Рубіжною подією, з якої варто починати відлік сучасних українсько-польських взаємин,
дослідниця називає визнання офіційною Варшавою державної незалежності України 2
грудня 1991 р. Виділивши у взаєминах двох держав кілька періодів, Л. Чекаленко незмінно
аналізує їх крізь призму “набуття Польщею реальної Європи”. Даючи оцінку сучасним
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українсько-польським відносинам, авторка слушно зауважує, що, “як будь-якій системі, що
розвивається, для них характерні періоди активізації та гальмування, пошук компромісів і
певного охолодження” [34, с. 141].
“Активна участь України у творенні архітектури європейської безпеки,
внутрішньополітичний курс на послідовне здійснення радикальних ринкових реформ,
розпочатий у 1994 р., сприяли активізації нового етапу українсько-польських відносин”, –
зауважила Л. Чекаленко [34, с. 142]. Нарощування потенціалу двосторонньої взаємодії в
середині 1990-х рр. дало підстави оголосити відносини стратегічними. Проте вже з 1999 р. їх
визначальною ознакою вчена називає “охолодження”: далися взнаки певна політична
переорієнтація Варшави й Києва, непослідовність українських можновладців у здійсненні
зовнішньої політики, активізація українсько-російських зв’язків. Серед подій, які не
найкращим чином позначилися на взаєминах України й Польщі, дослідниця називає
“касетний скандал” та “кольчужну справу”. В польських урядових та наукових колах все
частіше лунали антиукраїнські голоси: зацікавленість офіційної Варшави у взаєминах з
Україною була названа “політичним романтизмом і ірраціоналізмом” [34, с. 143]. І хоча
погіршення взаємин Польщі з Україною певною мірою можуть бути пояснені її
“просуванням до Євросоюзу”, “такі різкі переміни в політичних уподобаннях польської
сторони важко виправдати”, – переконана дослідниця.
Всебічного вивчення проблема українсько-польської взаємодії знайшла у монографії
М. Янкова [52]. Праця стала одним із найбільш вагомих досягнень української історичної
думки сьогоденної доби, присвячених становленню та розвитку стратегічного партнерства
між Україною та Польщею. Дослідження вирізняється потужною джерельною базою та
виваженим аналізом багатьох важливих аспектів міждержавних відносин. Очевидним
досягненням автора є ґрунтовна зосередженість на трактуванні змісту поняття “стратегічне
партнерство”, а також з’ясуванні ступеня відповідності йому сучасних взаємин між Києвом
та Варшавою.
Безпосередньо проблемі політичної взаємодії України й Польщі присвячено другий
розділ монографії, у якому автор проаналізував розвиток співробітництва між двома
державами впродовж періоду середини ХХ ст. – 2011 р. Нижня хронологічна межа
дослідження означена початком становлення взаємин між двома державами у рамках РЕВ,
верхня межа співпадає з завершенням другої декади розбудови сучасних українськопольських відносин.
Значний інтерес викликають роздуми М. Янкова на рахунок місця стратегічного
партнерства України й Польщі у складній системі геополітичних координат на початку
ХХІ ст. Дослідник дійшов висновку, що нові виклики, які на сьогодні з’явилися перед двома
державами, поєднуються з новими горизонтами для поглиблення взаємовигідної співпраці.
“Досягнення цих горизонтів сприятиме забезпеченню максимальної реалізації існуючого
потенціалу двостороннього співробітництва та підвищенню ролі України і Польщі у світовій
політиці …” [52, с. 266].
Ґрунтовним аналізом політичних відносин між Україною та Польщею
характеризуються праці А. Киридон [53–54]. “У зовнішньополітичній діяльності сучасної
незалежної України стосовно держав Центрально-Східної Європи чи не найголовніше місце
належить розбудові зв’язків з Республікою Польща”, – зазначила дослідниця [54, с. 47].
Проаналізувавши відносини між двома державами впродовж двох останніх десятиліть, вона
дійшла висновку, що, попри об’єктивну обумовленість взаємної зацікавленості, їх ключовою
характеристикою була “неоднозначна динаміка”. Будучи змушеними у своїх діях
орієнтуватися на політику сусідніх держав, Україна й Польща здійснювали непослідовну,
позначену впливом низки ситуативних чинників, політику. Рухаючись по шляху розбудови
міждержавної взаємодії, Київ та Варшава були змушені долати низку викликів, серед яких
А. Киридон у першу чергу виділяє вступ Польщі до НАТО та ЄС з наступним приєднанням
до Шенгенської зони, події “Помаранчевої революції” в Україні, а також трагічну загибель
польського президента Л. Качинського та прихід до влади в обох державах президентів-
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прагматиків Б. Коморовського та В. Януковича. Вивчення попередніх заяв і перших рішень
нового керівництва України й Польщі дало А. Киридон підстави говорити про “настання з
середини 2010 р. нового етапу в українсько-польських відносинах” [53, с. 6]. Намагаючись
забезпечити подальше зміцнення своєї позиції у регіоні та світі, “Польща визначила
головними своїми пріоритетами посилення впливу в Євросоюзі й НАТО, партнерські
відносини із сусідніми країнами, поглиблення відносин із РФ” [53, с. 7].
Показ українсько-польських дипломатичних відносин у 1991–2010 рр. у взаємозв’язку з
європейськими та світовими подіями, визначення їх здобутків та проблем характеризують
нещодавно опубліковану працю В. Трофимовича [10]. Традиційно починаючи відлік
офіційних відносин між Україною та Польщею з підписаного у травні 1992 р. Договору про
добросусідство, дружні відносини та співробітництво, історик розглядає його як закріплення
здобутків попереднього етапу взаємодії та закладення підвалин майбутнього рівноправного
стратегічного партнерства.
У 1993–1994 рр. відносини між Києвом та Варшавою були досить напруженими, і лише
зближення Мінська з Москвою та поява внаслідок цього небезпеки формування стратегічної
російсько-українсько-білоруської вісі змусило Польщу у 1995 р. переглянути свою позицію.
З 1995 р. у стосунках з Україною дослідник починає відлік нового етапу. Усвідомивши
Україну ключем до польської безпеки, у Варшаві почали більш виважено підходити до
розбудови взаємин з офіційним Києвом. Реальним відображенням зростаючого інтересу
Польщі до Україні автор вважає захист інтересів останньої у європейських інституціях,
сприяння їй у вступі до Ради Європи та ЦЄЇ [10, с. 125].
Логічним кроком на шляху зближення двох держав В. Трофимович називає Спільну
декларацію Президента України і Президента РП, підписану 25 червня 1995 р. Зважаючи на
те, що Декларація стала першою угодою такого типу, яку офіційна Варшава підписала з
колишньою радянською республікою, історик обґрунтовує пріоритетність українського
напряму у зовнішній політиці Польщі. Підтвердження прихильного ставлення Польщі до
України вчений вбачає також у підтримці, яку польські дипломати надавали їй в період
міжнародної ізоляції на початку 2000-х рр. [10, с. 126]. Апогеєм політичної підтримки
Польщею України, – на думку історика, – поправу можна вважати присутність польських
високопосадовців у подіях “Помаранчевої революції”.
Простеживши динаміку українсько-польської взаємодії у постпомаранчеву добу,
В. Трофимович відзначає високий рівень її активності, яка, разом з тим, не була позбавлена
суперечностей. З загибеллю у квітні 2010 р. президента РП Л. Качинського,
загальновизнаного захисника українських інтересів у Європі та світі, історик пов’язує
небезпеку відмови Польщі від звання “адвоката України в Європі” та загальне зниження
заангажованості польської влади в українській політиці [10, с. 132–133].
Про політичну складову стратегічного партнерства України й Польщі у контексті
європейської інтеграції йдеться у працях В. Бочарова [6], Г. Зеленько [38], Ю. Котляр [55].
Дослідження двадцяти років міждержавної взаємодії дало підстави В. Бочарову із
впевненістю говорити про пріоритетність її подальшої розбудови для кожної з країн. Попри
непрості взаємини, якими рясніє спільна історія двох народів, “українсько-польські
відносини стали прикладом успішної зовнішньої політики, яка ґрунтується на принципах
визнання та партнерства двох держав та ідеї добросусідства …” [6, с. 129]. Продуктивність
українсько-польської взаємодії дала підстави досліднику обґрунтувати доцільність
використання досвіду її здійснення для побудови дружніх відносин між нашою країною та
іншими країнами ЄС. Ю. Котляр, означивши характерною рисою “української політики”
Польщі підтримку співробітництва та зближення України з ЄС, наголосив на винятковій
важливості польського чинника для реалізації зовнішньополітичних устремлінь нашої
держави [55, с. 125].
Серед праць початку ХХІ ст. значний інтерес викликають наукові студії доктора наук,
ректора Державної вищої східноєвропейської школи у Перемишлі Я. Драуса [56–57].
Наскрізною ідеєю його досліджень є вирішальність ролі геополітичного чинника у польсько-
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українському зближенні. Розділяючи погляди одного з найбільш впливових геостратегів
сучасності З. Бжезінського, Я. Драус пояснює виняткову зацікавленість Польщі у незалежній
Україні її розташуванням: для поляків Україна – свого роду буфер, який віддаляє Росію від
Польщі та Європи і тим самим віддаляє всі загрози, що виходять з Росії. У той же час Україні
Польща потрібна перш за все з огляду на її потенційну можливість згладити українськоросійські суперечності, а також на “допомогу в її перетворенні з пострадянської на
центральноєвропейську державу” [56, с. 39].
У вказаних публікаціях Я. Драус з винятковою скрупульозністю проаналізував низку
подій, принципово важливих для еволюції взаємин двох держав, багатьом з них дав
несподіване трактування. Так, звернувшись до передісторії підписання Договору про
добросусідство, дружні відносини і співробітництво між Україною та Польщею
(“конституції польсько-українських відносин” – так, за словами вченого, іноді називають
його), Я. Драус виявив його підпорядкованість взаєминам кожної із держав з Росією. У
ситуації, коли Польща проводила переговори з Росією про виведення з польської території
російських військ, підписання польсько-українського договору автор вважає вкрай
ризикованим. Він також вказує на те, що у середовищі польського політикуму мали місце
серйозні суперечності на рахунок почерговості укладення договору з Україною та Росією. І
лише перемога проукраїнські налаштованого президента Л. Валенси спричинила до того, що
спочатку договір було підписано з Україною і лише потім – з Росією [56, с. 39].
Надзвичайно важливою для України виявилася підтримка, яку їй надала Польща у
ситуації міжнародного скандалу та ізоляції, яка послідувала за ним, на початку 2000-х рр. На
підтвердження виняткової, значною мірою навіть небезпечної для національних інтересів
заангажованості Польщі в Україні науковець вказує на те, що у березні 2001 р. президент
А. Кваснєвський організував дві зустрічі у Казімєжі Дольному: одну – з президентом
Л. Кучмою, другу – з делегацією української опозиції. Предметом обговорення учасників
зустрічей стала проблема політичної кризи в Україні та шляхів її подолання. У ході
наступної зустрічі А. Кваснєвського з Л. Кучмою, що відбулася у червні 2001 р. в Ланьцуті,
глава Польської держави у черговий раз заявив про підтримку України та її попереднього
політичного курсу. І навіть тоді, коли слідом за “касетним скандалом” міжнародна
громадськість почала обговорювати “справу кольчуг”, яка остаточно “заплямувала”
репутацію України, офіційна Варшава не відмовилася від “стратегічного партнерства” з
Україною та продовжувала ініціювати заходи, спрямовані на захист українських інтересів
[56, с. 41].
Серйозним випробуванням для стратегічного партнерства між Україною та Польщею
Я. Драус називає позачергові вибори до парламентів двох держав у жовтні 2007 р. Їх
результатом стало формування нових парламентських коаліцій та урядів. Як засвідчили
перші кроки польського прем’єра Д. Туска, вибираючи між прихильністю до України та
Росії, урядова Варшава все частіше почала звертати погляд на Москву. І хоча президент
Л. Качинський і надалі продовжував надавати Україні дієву підтримку, заангажованість
Польщі в Україні Я. Драус знаходить все більш сумнівною [57, с. 39].
На обумовленості трансформації політичних взаємин між Україною та Польщею
зміною вищого державного керівництва у кожній з держав наполягають у своїх публікаціях
В. Акулов-Муратов та О. Будько [58], Т. Іванський [59], В. Сюмар [60], Н. Трофімова [48],
А. Шептицький [61]. Ні в кого з дослідників не виникає сумніву, що успіхи, якими було
позначене українсько-польське партнерство в період перебування при президентській посаді
у Польщі А. Кваснєвського та Л. Качинського, були відображенням їх виняткової особистої
зацікавленості в Україні. Разом з тим, майже одночасний прихід до влади Б. Коморовського
та В. Януковича, згідно з думкою як компетентних фахівців, так і пересічних громадян,
одним із своїх наслідків має втрату українсько-польським партнерством значимості для
кожної з держав.
Таким чином, аналіз історіографічного доробку українських та зарубіжних авторів,
присвячених проблемі сучасних українсько-польських політичних відносин, засвідчив
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існування до неї значного інтересу. Попри наявність великої кількості праць, проблема
продовжує залишатися поверхово висвітленою, а тому потребує подальшого обґрунтування
та відображення в наукових розвідках.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ,
ОСВІТИ І НАУКИ
УДК 947 (477): 323.248

Володимир Окаринський
ДО ПИТАННЯ ҐЕНЕЗИ БОГЕМНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
(ДО ПОЧАТКУ 1840-Х РОКІВ)
У статті розглянуто богемність, як соціокультурну течію (альтернативний життєвий стиль) в українському суспільстві: від перших
проявів у модерну добу до його яскравого вияву в Романтизмі; здійснено порівняння різних соціокультурних проявів, що
підпадають під означення богемности у світовому контексті;
з’ясовано особливості рецепції богемного стилю на українському ґрунті; виявлено споріднені явища у світовому, зокрема
в европейському і східноевропейському контексті.
Ключові слова: богема, альтернативний життєвий стиль, нонконформізм, контркультура, субкультура, Романтизм, балаґульщина.

У

цій статті автор спробує відшукати корені явища богемности1 як
соціокультурного феномена на українському ґрунті. Крізь призму формування
богемного альтернативного стилю маємо можливість по-новому поглянути на
окремі проблеми української історії (модернізаційні процеси, націотворення, формування
інтеліґенції, український національний рух тощо), антропологізувати її.
Про явище богемности на українських землях не писали історики. Чи не єдиний нарис
історії богемности належить літературознавцю Петру Ляшкевичу в передмові до книги
мемуарів Петра Карманського “Українська богема”, присвяченої першому вітчизняному
модерністському угрупованню 1900-х років “Молода муза” [25].
Безперечно зародження богемного трибу життя і явища богеми як соціального
прошарку не синхронні речі. Попередників його слід шукати в Середньовіччі. Богема ж, як
така, виникла у Новий час, а сам термін (фр. bohème – циганерія) вперше став відомий після
публікації збірки французького письменника Анрі Мюрже (Henri Murger) “Сцени з життя
богеми” 1847–1849 роках. Раніше (принаймні з XV ст.) назва богемський/богемець означала
циганський, а також чеський, за поширеною середньовічною назвою західної частини Чехії
“Богемія”. Так у 1467 р. богемцем був циган, член бродячого племені, яке, як вважали,
походило з Богемії) [Définition de BOHÉMIEN // Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales. – Режим доступу: http://www.cnrtl.fr/definition/boh%C3%A9mien].
У часи Мюрже назва “богема” широко вживалася на позначення соціальних низів,
покидьків суспільства, марґіналів. У такій конотації характеристично вжив цей термін Карл
Маркс у класичній праці “Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта” (1852): “Зубожілі гультяї з
непевними джерелами до існування й непевним походженням, поруч пройдисвіти, виродки
буржуазії, волоцюги, одставні салдати, випущені на волю в’язні, каторжні, що повтікали з
ґалер, шахраї, штукарі, лазароні2, кишенькові злодії, фіґлярі, картярі, маклери, власники
публічних домів, носії, писаки, катеринники, ганчірники, точильники ножиць, латальники
1

Ця стаття написана академічним Харківським правописом української мови (т. зв. Скрипниківка), прийнятим у
1929 р. ВУАН і НТШ.
2
В інших перекладах зустрічається ще «лацароні». Більш правильно ладзароні (італ. lazzaroni) – неаполітанський
бідняк, що живе жебрацтвом або випадковим заробітком.
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котлів, жебраки, словом, вся та непевна, розбещена маса, яка хиталася сюди та туди, яку
французи звуть la bohème” [27].
Саме від Мюрже (назва була популяризована оперою Джакомо Пуччіні “Богема”, 1896)
назва “богема” набула того ж значення, в якому вживається й сьогодні, як соціокультурне
явище. Таким чином, поняття богеми позначало мистецьке середовище. Отже для
формулювання богеми як соціокультурного феномена, соціальної групи, визначення його
характерних ознак послуговуватимемося культурологічними працями, які досліджували
богему/богемність. Це, в першу чергу, праці видатного інтелектуала ХХ століття,
літературного критика, філософа, соціолога Вальтера Беньяміна [3] та сучасного російського
автора Олєґа Аронсона [2].
Нове уявлення про богему, як артистичну спільноту, ввібрало в себе й деякі
характеристики попередніх значень, які вкладалися в слово “богеми”. Так новою
(мистецькою) богемою, за трибом життя, були (використовуючи вислів Маркса) все ті ж
волоцюги, гульвіси, ладзароні, і зрозуміло – писаки. Беньямін звернув увагу на
“змовницький” характер богеми (богемою К. Маркс називав у 1850 р. також професійних
революціонерів-змовників), у який вписувався приміром такий характеристичний і знаковий
її представник як Шарль Бодлер (1821–1867) [3, с. 47–48].
Підсумувавши сказане вище, можна визначити богему як артистичне середовище,
контркультурне за налаштуванням, яке у своєму запереченні попередньої культури і
бунтарстві проти домінуючої культури запозичила риси марґінальних груп населення,
соціяльних низів. Ріднила її з ними і матеріальна злиденність і заперечення достатку,
соціяльної влаштованости. Нова богема демонструвала принципове/концептуальне
аутсайдерство, завдяки чому зазвичай тягла злиденне існування. З іншого кута зору це
дозволяло отримати досвід нових екзистенційних відчуттів, що давало новизну в творчості.
Остання ж була невіддільна від марґінального способу життя. Отже, констатуємо появу
нового соціокультурного феномена, богеми, як контркультурного руху, і богемности, як
альтернативного стилю життя. Саме формування цього життєвого стилю (трибу життя) на
українському ґрунті і є предметом цієї статті. Очевидно слід зазначити, що богемність як
триб життя виявлялася й раніше, а поява гуртків, середовищ митців, до яких з легкої руки
А. Мюрже приклали назву “богема”, простежується й раніше. Ці середовища і форми буде
розглянуто в цій статті як на українському, так і на зарубіжному ґрунті.
Отже, богемність розглядається в статті як альтернативний життєвий стиль, який
авторові видається найбільш типологічно відповідним для цього явища. Близьким за
значенням є окреслення богеми чи богемности як контркультурного руху, або пов’язання
його з субкультурами. І контркультурні течії і субкультури ріднить із богемністю
нонконформізм
(навіть
анти-конформізм),
альтернативна
а[нти]соціяльна
(антиобивательська/“антиміщанська”) спрямованість, почасти соціяльне бунтарство. Однак є
й відмінність. Богемний стиль, по-перше, спеціяльно близький до мистецького життя, подруге менш диференційований, ніж субкультури. Якщо порівнювати із пізнішими термінами,
він більш надається до порівняння з “тусовкою” (цей термін вживається в субкультурних
середовищах на позначення носіїв, об’єднаних товариськими зв’язками і часопроведенням
[32, с. 707]). Інший споріднений термін “контркультура” (counter-culture) позначає весь
спектр течій, що протистоять домінуючій культурі (у її модерному вияві) із такими її
проявами як масовість, культ матеріяльного добробуту і стабільности, облудна суспільна
мораль. Контркультура протистоїть буржуазній культурі великого капіталу, що підкріплена
вірою в суспільний проґрес, т. зв. загальнолюдською мораллю, яка підтримує політичний
порядок, а її панівною політичною доктриною є ліберальна олігархічна демократія (остання
контркультурою сприймається як знеособлена диктатура, напівтоталітаризм, що є навіть
найнебезпечнішою формою диктатури, або й просто як фашизм).
Те, що є сучасною цивілізацією і її культурою зародилося на Заході на початку ХІХ ст. І
тогочасний бунт романтиків проти обивателя і буржуазії був, по-суті, першим проявом
контркультури, спрямованої проти молодої буржуазії. Характеризуючи новітню
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контркультуру, яка виявилася в 1940-х роках у соціокультурному типі гіпстера, знаменитий
американський письменник і журналіст Норман Мейлер так охарактеризував її еволюцію,
зокрема й місце богеми в ній: “…троїстий союз здобув завершеність: людина богеми і юний
правопорушник зійшлися лицем до лиця з негром, після чого гіпстер став фактом
американського життя” [29, с. 133]. Продовженням гіпстеризму 40-х у 1950-х роках стала
субкультура бітників, яка набула певної масовости й ознаменувала появу контркультури
(поряд із існуючими паралельно байкерами, прихильниками джазових стилів bebop i cool,
тедді-боями, американськими народниками folkies i, з появою ери рок-н-ролу, рокабілами)
[19]. Авторові статті видається доречною така паралель: романтики (які самі як
нонконформістський соціокультурний бунт мали риси контркультури) в союзі з марґіналами
породили першу контркультуру ХІХ століття – богему.
Отже, богемність розглядається тут як неконвенційний/нетрадиційний, ексцентричний
стиль життя, характерний для певної частини митців, які в пошуках свободи творчости
відкидають маґістральний/загальноприйнятий шлях розвитку мистецтва (англ. mainstream –
основний напрямок, в українському значенні близькими є “попса” і “офіціоз”), часто в
компанії однодумців, пов’язаних постійними музичними, художніми або літературними
заняттями. Таким чином, богемність є, перш усього, альтернативним життєвим стилем
(alternative lifestyle). Останнім формулюванням окреслюють спосіб життя відмінний щодо
основного, або такий, що взагалі сприймається поза культурною нормою. Стиль життя
(lifestyle чи life-style) є терміном медіа-культури, виведений від стилю в мистецтві у 1950-х
роках [49, с. 23]. Зазвичай, але не завжди, альтернативний lifestyle означає близькість або
ідентифікацію з деякими відповідними субкультурами (наприклад: гіпі, ґоти, панки). Деякі
люди альтернативного стилю життя схильні змішувати певні елементи різних субкультур. У
ХХ ст. одним з перших альтернативних стилів був рух “flappers” (англ. дівча-шибеник), що
набув значного поширення у 1920-х роках – жінок, які стригли волосся, носили короткі
зачіски, слухали джаз, зневажали пристойну поведінку, в т. ч. сексуальну. Фактично цей
жіночий стиль міцно асоціюється з епохою джазу. Прикладами альтернативного стилю
життя в новітній час можуть бути нудизм, життя в комунах чи екопоселеннях,
мандрівництво, веґетаріанство і веґанство, нестандартний сексуальний стиль життя (як
BDSM, свінґ тощо), альтернативні духовні практики, медитація, східні релігії, нетрадиційна
медицина і т. ін.
Отже, якими рисами визначають богемний альтернативний стиль життя (очевидно за
приклад береться Франція часів формування цього феномену в 1830–1850-х роках)? Богема
була дуже різношерстою, але був один об’єднувальний чинник, спільний для всіх
богемників: відмова від буржуазних/міщанських цінностей. Цей аспект полягав у
наступному: 1) відкидання приватної власности і матеріалізму, через відсутність постійного
місця проживання і виживання мінімальними матеріяльними благами; 2) невизнавання
строгих моральних цінностей, живучи безтурботним життям, вживаючи алкоголь та інші
дурмани (опій, гашиш), а також у відвертій сексуальній свободі; 3) заперечення гонитви за
багатством, живучи виключно задля мистецтва і літератури, керуючись своїми бажаннями,
незалежно від того чи вони приносили доходи, а вони переважно їх не приносили. Із цих рис
витікали інші специфічні ознаки, як недбалість тим, що приносить матеріяльні блага і
“неробство” з погляду буржуа. У спогадах Арсена Уссе його друг-богемник казав: “Я не
роблю ніякої роботи, під приводом написання вірша, і я пишу вірша, щоб мати виправдання
для нічогонероблення”. Єдиною “роботою” богеми було удосконалення її літератури й
мистецтва. Богема всіляко підкреслювала свою марґінальність, майже хизувалася нею,
виражала себе злиднями, в протиставленні буржуа із їх гонитвою за матеріяльним успіхом і
кар’єрою [51].
Виникнення богеми і богемности на українському (чи на польському, або ширше – на
східноевропейському) ґрунті мало свою специфіку. Загалом формування богеми у
вітчизняній гуманітаристиці традиційно пов’язують із кількома соціокультурними змінами,
зокрема: зародженням світської інтеліґенції, урбанізацією і появою нової урбаністичної
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культури, важливим елементом якої була каварняна культура. За таким підходом українська
богема зародилася щойно наприкінці ХІХ, якщо не на початку ХХ століття. Загалом це
співпадає із зародженням українського модернізму [25]. Натомість, уважаю, що таке бачення
значною мірою спрощене – із появою модернізму українська богема вже чітко помітна, та це
не значить що її не було раніше. Гадаю, що загалом появу богеми на українському ґрунті
слід зіставити з романтичною культурою. На той час її характеризують схожі головні ознаки,
а урбанізація торкалася, на українсько-польському просторі богемного життя тільки у
Львові, як на початку ХІХ ст., так і на початку ХХ ст. Єдиним справді урбаністичним
культурним центром, ценром богемного життя був Львів (на колишньому
річпосполитському і тогочасному імперському просторах українсько-польські артистичні
середовища частково існували також у Варшаві, Вільні, Санкт-Петербурґу). Позатим,
уважаємо урбанізацію не обов’язковою умовою богемного життєвого стилю. Останній
існував і без цієї умови, а модернізаційні процеси (зокрема урбанізація і буржуазні
відносини) в Україні і в Центрально-Східній Европі сильно відставали. Натомість ті ж
мистецькі салони, поширені на Заході Европи у містах, на землях колишньої Речі Посполитої
(хоч і нечисленні) існували в шляхетських маєтках. Із поступовим занепадом старої
шляхетської системи (але не феодалізму, порядків) у підросійських умовах нові явища, як
богемність, мали шукати собі вияву в тогочасній специфіці – суміші давнього й нового. Так
з’явився такий простір для виявлення богемного стилю як ярмаркове життя, або світські бали
тощо.
Отже, зроблено важливе застереження – розмежовано богему як мистецьке середовище,
групу, соціяльний прошарок і богемність, як альтернативний стиль життя. Саме на
останньому зосереджуватиметься ця стаття. Окремі прояви богемности, як альтернативного
habitus можна спостерегти у вітчизняній історії та культурі й раніше. Звісно, розглядаючи
такі випадки, ми маємо до справи з винятковими (небажаними) для суспільства явищами, або
поодинокими проявами. У Середньовіччі такі прояви могли дозволити собі ті, хто належав –
з одного боку – до владної еліти (військово-політичної, мабуть і духовно-релігійної), або з
іншого боку – ті, що були викинуті на марґінес суспільства. Посередині ж стояли професійні
співці, на подобі скальдів. Відомий випадок бунтівного “словутного співця” з Перемишля
Митуси, який близько 1240 року був півчим при дворі перемишльського єпископа і який, за
“Галицько-Волинським літописом”, “колись із гордості не схотів служити князю Данилові”
[23, с. 401].
Суспільні марґінали (в києво-руській традиції – ізгої, також жебраки, частково актори)
демонстрували альтернативний триб життя, проживаючи в суспільстві, але тому, що їм не
було місця в прийнятій соціальній структурі. Відокремленість від соціуму дозволяла
виявляти інші стратегії поведінки, формувати і сповідувати свої відмінні цінності (певною
мірою асоціяльні), мати інші ідеали. Де в чому їх lifestyle міг скидатися на богемний (звідси й
етимологія назви богема у европейців – від назви циган). Такий триб життя вели мандрівні
актори, жонґлери, скоморохи. Вони не лише розважали городян, а й знаходили
пристановище при княжих дворах, де з часом набули поширення також блазні. Вуличні
лицедії того часу були універсальними: музиками, жонґлерами, акробатами,
дресирувальниками звірів [10, с. 422, 514].
Щодо окремих представників суспільної верхівки, які сповідували щось схоже до
богемного способу життя (зокрема в мистецьких зацікавленнях і розгульности, як вияві
зневажання суспільних умовностей), то подибуємо принаймні одну таку прояву в галицькоруській історії. Таким типом був князь-ізгой, пізніше галицький князь Володимир Ярославич
(бл. 1150–1198), людина непростої долі, син Ярослава Володимировича Осьмомисла і його
нелюбої дружини Ольги, дочки Юрія Долгорукого. Він неодноразово бунтував проти свого
батька, тому, незважаючи на те, що він був єдиним законним сином Осьмомисла, останній
перед смертю заповів княжий стіл своєму синові від коханки Настаськи Чагрівни (Насті
Чарг) Олегові. Відомий дослідник давньоруських джерел Леонід Махновець висловив
гіпотезу, що саме Володимир Ярославич міг бути автором знаменитої епічної поеми “Слова
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о полку Ігоревім”1. У монографії, присвяченій проблемі авторства “Слова…” Л. Махновець
розглянув і характеристику князя згідно “Літопису руського”. Літописці зобразили
Володимира Галицького пияком і розпусником: “Коли Володимир княжив у Галицькій землі,
то любив він пити багато, а думи не любив із мужами своїми. А взяв він [був ще раніш] у
попа жону і зробив собі жоною, і родилося в неї два сини <…> уподобавши де жону або чию
дочку, він брав [її] насильно” [23, с. 346]. Остання фраза є очевидно тенденційною вигадкою
бояр. Але інша інформація вочевидь вірогідна (життя із нешлюбною жоною, колишньою
попадею і активне вживання алкоголю), показує схильність князя до відповідного трибу
життя, розрив із конвенційним стилем життя княжича/князя. Очевидно давалися взнаки і
життєві злигодні Володимира Ярославича: конфлікт із батьком (вигнання, а вкінці –
позбавлення первородства); княжич був утікачем, заручником; шукав притулку в інших
князів; непрості обставини вокняжіння; інтриги Романа Мстиславича і галицьких бояр.
Невдовзі вони й вигнали князя з Галича. Попросивши допомоги в угорського короля Бели ІІІ
він був ним ув’язнений (король хотів посадити на престол свого сина Андраша), змушений
був утікати і повернувся на княжий стіл тільки за допомогою німецького імператора
Фрідріха Барбаросси і польського князя Казимира Справедливого. За покровительством вуя
суздальського князя Всеволода Юрійовича він нарешті забезпечив собі стабільне князювання
[22, с. 80–81, 85; 16].
Тож не дивно, що “…Володимир у тяжку годину, в часи депресії, на яку неминуче
страждають високі натури, щоб затамувати біль душі, міг перехилити келих-другий…” [28,
с. 99]. Махновець назвав Володимира “енциклопедистом свого часу” [28, с. 64]. Однак
Л. А. Дмітрієв уважає, що риси характеру, а саме авантюрність Володимира (одруження на
попаді, відібраної ним у чоловіка, зухвала втеча з угорського полону) та обставини
неспокійною життя князя-ізгоя погано корелюються із образом освіченого книжника [16].
Отже маємо явний конфлікт між двома стилями життя, що існували серед еліти того часу:
інтелектуал-книжник і нонконформіст-ізгой. Та чи можливе їх поєднання? Питання
залишається відкритим. Якщо так, то у Володимирі Ярославичі можна вбачати предтечу
богемного стилю.
Напевно більше підстав говорити про богемність у добу Відродження, яка
започаткувала світське суспільство – зародок модерного. Однією з рис Ренесансу є поява
світських інтелектуалів, що вилонилися із релігійно-схоластичної традиції. Тим не менше
інтелектуали і митці залежали від меценатів – багатих замовників чи покровителів, і лише
поодинокі автори виявляли справжню незалежну поставу (щоправда й замовники подекуди
могли цьому сприяти). Тут можна загадати гуманіста і поета Станіслава Оріховського (1513–
1566), або “Роксолана” (його “вказівки”/напучування королю, нападки на інститут целібату в
римському католицизмі тощо). Іншим таким прикладом є українсько-польський поет
Себастіян Кленович (Кльонович, 1545–1602). Очевидно, певна богемність була властива
українським студентам, що навчалися в університетах Італії, Німеччини та інших країн
(згадаймо спудея і мимовільного марґінала, поета, розбійника Франсуа Війона). Цю
пізнавальну проблему автор залишає для майбутніх досліджень.
Ще більше підстав говорити про стиль, близький до богемного в добу бароко, у першу
чергу через суперечливість, розщепленість цієї епохи. На українських землях вона
супроводжувалася драматичними і навіть катастрофічними подіями релігійного
протистояння (релігійне протистояння після Берестейської унії), соціальних конфліктів
(козацькі війни), поєднаних із війною всіх проти всіх (Руїна). Таким суперечливим
персонажем, що вимушено перебував у церковних структурах різних конфесій (очевидно, в
пошуку матеріяльної стабільности), був поет і публіцист Касіян (Калліст) Сакович (1578–
1647), якого, щоправда, в нас залічують до ренесансної традиції. Він був послідовно
1

Принагідно зауважимо, що поширеною в науці є й гіпотеза про містифікацію цієї пам’ятки наприкінці XVIII або на
початку ХІХ ст. (Е. Кінан, Г. Грабович). Прихильники автентичности «Слова…» висловили й інші гіпотези щодо
його авторства, однією з найостанніших є гіпотеза О. Пріцака про те, що автором «Слова о полку Ігоревім» був боярин Володислав Кормильчич у 1202 р.
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православним (ректор Київської братської школи), уніятом і римо-католиком. Наприкінці
життя в критиці православної і уніатської церков, їх ієрархії, обрядів, забобонів, юліянського
календаря, симонії доходив до сатиричного антиклерикалізму. До того ж, його неодноразово
звинувачували в аморальності [9, с. 533–534, 539–543].
Предтечею пізнішого богемного стилю, а одночасно попередником інших
альтернативних стилів (популістського штибу, як хлопоманство) був волинський шляхтич і
бароковий поет, що писав польською мовою, Данило Братковський. Цей “пан хлопоман” був
емісаром козацького антишляхетського повстання С. Самуся і С. Палія, яке мало за мету
відірвати цей край від Речі Посполитої і об’єднати з Лівобережним гетьманатом. Одягнутий у
селянський одяг, Д. Братковський був спійманий із листами і прокламаціями, що закликали
народ до повстання і страчений за вироком суду в Луцьку у 1702 р.
Та спершу цей шляхтич вів легальну боротьбу за права православних і проти зловживань
шляхти. Багато мандрував, видав величезним, для того часу, накладом 4 тисячі примірників
книжку польськомовних епіграм “Świat po części przejźrzany” (Світ, розглянутий по
частинах, Краків, 1697). За висловом Валерія Шевчука “Ця книга – гостра сатира на сучасне
громадянство і порядки в Речі Посполитій. Поет нещадно бичує ту Польщу, де немає місця
для убогих, яка наклала на себе машкару і тільки й слухала, що мелодію дзвону грошей.
Поету огидна була і держава, в якій він жив, і її порядки” [46, с. 163]. Д. Братковський не був
у названому антишляхетському повстанні єдиним шляхтичем, що став на боці козаків і
простолюду. Крім нього були там Онацькі, Керекеші, Клітинські, Ніжинські, Верещаки [56,
с. 54–55]. Незважаючи на це, така радикальна антисоціяльна постава поета була на той час
радше одиничним випадком, винятком.
Більш чисельною течією, що мала ознаки і богеми і субкультури із власним, схожим до
богемного, альтернативним стилем були українські ваґанти, або мандровані дяки-“пиворізи”,
розквіт яких припав на XVIII ст. За І. Франком: “Се тип, що витворився при Київській
Академії не раніше другої половини XVII в., а в XVIII віці зробився характерним признаком
Подніпровської України – елемент кочовий та цинічний, носитель усяких веселих та
сороміцьких оповідань та пісень, скорий на вигадки і жарти, захланий на їду, а особливо на
випивку. Се були невдачники академії, що осилили початкові науки, але не зуміли довести їх
до кінця і добитися якоїсь посади і пішли у світ, хапаючись за що можна, за дяківство, за
малярство, оправу книжок, часто голодуючи та ніколи не покидаючи свого гумору, їм
завдячуємо певно, значну частину тих гумористичних віршів про празники християнської
церкви” [Цит. за: 30, с. 100]. До мандрівної ваґантської традиції варто залічити й
найвідомішого українського філософа Григорія Сковороду (1722–1794), незважаючи на те,
що аскетизм відрізняв його від типажів із вищенаведеної характеристики. Із богемою
Сковороду ріднить мандрівний стиль, відмова від власного помешкання, духовної та іншої
кар’єри, нехтування матеріяльною забезпеченістю тощо. Очевидно вплив Сковороди і
сковородинства, як нонконформістського стилю, простежувався й поза теренами, де втікав
“від світу” цей мандрований філософ, тому й згадуємо його тут.
Безпосередніх початків богемного альтернативного життєвого стилю на українськопольському спільному соціокультурному просторі, як і на Заході, очевидно слід шукати в
широкому культурному русі Романтизму. Романтизм від початку позначав не лише
мистецькі новації, художній напрямок, а перш усього – певний світогляд і стиль поведінки.
Тому прийнято ширше поняття романтики (як психічний стан) і романтичности (в значенні
якости мислення). Термін походить із середньовічної опозиції клясичній латинській
культурній спадщині (наприклад: роман), і ще у XVIII ст. позначав усе незвичне, нове.
Романтичними називали й називають вчинки, почуття, мрії – несподівані, небуденні,
піднесені, не пов’язані з конформізмом і утилітарністю, прагматизмом. Романтичний вчинок
безкорисливий і тому має захопливий характер, він спрямований до якогось незбутнього
ідеалу. Романтичність була завжди властива людині. Це психологічний феномен, що виявляє
неясне відчуття нескінченності світу, простору й часу. Романтична свідомість – неодмінна
властивість духовної розвиненої людини. Водночас, романтичне світовідчуття – глибоко
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особисте, суб’єктивне, інтимне переживання непізнаного, таємничого (непізнаваного). Тому
романтичне світовідчуття ідеалістичне за змістом і ліричне за формою [8]. Такі риси
світогляду за певного суспільного становища стали підґрунтям для романтичної культури.
Отже, від початку романтика/романтичність позначали опозиційну (щодо суспільства)
складову людського духа. Французький поет і критик Ш. Бодлер відзначив, що: “Романтизм
полягає в сприйнятті світу, а зовсім не у виборі сюжетів або достовірності зображення.
Художники шукали його десь на стороні, тоді як знайти його можна було тільки в своєму
внутрішньому світі. У моєму розумінні, романтизм – це найсучасніше, найбільш
животрепетне висловлення прекрасного. <…> Романтизм є мистецтво сучасности, інакше
кажучи – настрій, натхненність, колорит, прагнення до нескінченності, виражені всіма
засобами, які має в своєму розпорядженні мистецтво” [6].
Романтизм, як широкий культурний рух (або “новий” романтизм) поширився на
початку ХІХ століття і був, з одного боку, реакцією на раціоналістичний клясицизм (це
виявили деякі опозиційні тенденції, окреслені терміном преромантизм – природність,
сентиментальність, ґотичність), а з іншого – наслідком розчарування результатами Великої
французької революції. Остання “надламала людину”, внаслідок виникла ідеологія
“нещасного, розчарованого героя”, байронівського Чайлд Гарольда, “нового Гамлета”.
Захопленість “суспільною людиною” змінилася естетизацією індивідуалізму і потягом до
самоти [8].
Романтизм початку ХІХ ст. сам по собі проявляв себе як контр-культура, спрямована
супроти кляцистичного Просвітництва, а й проти молодого буржуазного ладу, з його типом
обивателя, стурбованого матеріальним достатком. Виразно контркультурний характер мала
наприкінці першої третини ХІХ ст. “битва” романтиків із
клясиками під час прем’єри п’єси Віктора Гюґо “Ернані” (1830).
Це була маніфестація т.зв. молодих романтиків, що сформувалися
на основі “малого сенакля”, також відомих як бузенґо
(фр. Bousignots). Їх лідером був Петрюс Борель, активістами цієї
групи були Теофіль Ґотьє, Жерар де Нерваль, художник Деверіа та
інші. У “битві за “Ернані”” вони маніфестували свої естетичні
погляди й зовнішнім виглядом: Теофіль Ґотьє прийшов у
червоному дублеті (камізельці) середньовічного крою. Борель
повсякденно ходив у жилеті a la Робесп’єр і рукавичках кольору
крови, чим маніфестував свої республіканські й революційні
переконання. Як і сен-симоністи, бузенґо носили бороди, перші
влаштували комуни, знімаючи окремі будинки (прототип сучасних
сквотів) [38, с. 168–169, 171–172; 7, с. 190–191].
Паризькі «молоді романУ Західній Европі, зокрема у Франції й Британії, богемність
тики» бузенґо (Bousingots)
виросла із романтичної [контр]культури і альтернативних
1830-х років (З роману
життєвих стилів, які трохи передували зрілому Романтизмові, або
Френсіс Троллоп «Париж
продовжували на той час своє існування. Серед них дендизм,
і парижани», 1835)
почасти байронізм, а також “молодий” (“несамовитий”, чи
шалений) романтизм. На ґрунті Романтизму витворилися і його різні локальні
різновиди/стилі, зокрема у Східній Европі (за тогочасною термінологією) –
слов’янофільство. Отже, в чому полягає зв’язок різних стилів романтичної контркультури з
богемністю?
Першим життєвим стилем, близьким до богемного, був стиль денді (dandy), який
літературознавці характеризували, як побутове явище художнього порядку [24, стб. 200].
Обмежуся тільки кількома головними рисами, що характеризують дендизм. Прагненню
буржуа рахуватися із загальноприйнятими моральними нормами і художніми смаками денді
протиставляє культ своєрідної особистості, ворожої “тривіяльности”, “вульґарности”,
родинному комфорту, дещо грубуватому, типовому для нового панівного класу – витончену
вишуканість зовнішности, манер і обстановки; його респектабельности і строго фарисейської
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моральности – аморальність і демонізм. Речники дендизму справедливо заперечували проти
вульґарного розуміння цього терміну як чепурунства/піжонства, модности, схильности до
франтівства в одязі, як “мистецтва пов’язувати краватку”. Денді представляв собою часом
ціле світобачення з певним життєвим і практичним ухилом. Він забарвлював все існування
своїх прихильників, аж ніяк не зводячись до показного жевжикування і проводячи глибококонсервативну ідею про природну нерівність людей у сфері витонченого [24].
Слід зауважити, що вочевидь різноманітні рецепції дендизму в Европі (або й в
Америці) відрізнялися. Так, російський і польський дендизми відрізнялися (як і англійські та
французькі денді). Можливо, українські адепти дендизму тяжіли до однієї чи другої
рецепцій, як і до австрійської чи німецької – залежно від соціокультурного середовища, на
яке прищеплювався дендистський стиль. Якщо в Англії й Франції денді протистояли буржуа,
то на українських землях останніх було мало і говорити про міщанство майже не доводиться.
Очевидно йдеться про боротьбу зовнішньою елеґантністю проти патріярхальности і старого
міщанства, і духовенства, певною мірою й шляхти.
Рецепція стилю денді в Україні ще зовсім не вивчена, тому залишимо цю цікаву
проблему майбутнім дослідженням. Та вплив дендизму на артистичні середовища Европи
безумовний. Найзнаменитіший романтик лорд Дж. Ґ. Н. Байрон свого часу був денді.
Замолоду денді був ґеніяльний “проклятий” поет, естет Ш. Бодлер. Чим це пояснюється і в
чому спорідненість денді й богеми?
Спільним у денді й богеми була відмова від буржуазних цінностей. І одні й інші вели
схожий стиль життя – безтурботний і “ледачий”, відокремлений від загалу суспільства. Та,
на відміну від богеми, денді наслідували аристократію, а не жили в злиднях. До того ж,
демонстрували себе елеґантністю зовнішнього вигляду – одягом, аксесуарами тощо.
Здавалося б – це поважне протиріччя, та його пояснив денді й богемник Ш. Бодлер: “Єдине
призначення цих істот – культивувати в самих собі витонченість, задовольняти свої бажання,
роздумувати і відчувати. Вони мають у своєму розпорядженні необмежене дозвілля і
грошовий достаток, без яких фантазія, зведена до скороминущої примхи, не може втілитися
в дію. <…> вони [гроші] необхідні людям, що зводять до культу власні пристрасті; однак
денді не жадає грошей задля грошей; його цілком влаштував би необмежений кредит, а
низьку пристрасть до накопичення він уступає обивателям” [5]. Те ж стосується і, здавалося
б, до перебільшеної пристрасти до нарядів і зовнішньої елеґантности: “Для правдивого денді
всі ці матеріяльні атрибути – лише символ аристократичної вищости його духу. Таким
чином, в його очах, які цінують насамперед вишуканість, досконалість одягу полягає в
ідеальній простоті, котра насправді й є найвищою вишуканістю” [5].
Шарль Бодлер зауважив, що завжди існували багаті бездіяльні люди, єдине ремесло
яких – бути елеґантним [5]. Денді “не має ніякої професії, крім елеґантности <...> ніякого
іншого статусу, крім культивування ідеї краси своєї особи <....> денді має прагнути бути
піднесеним без перерви, він повинен жити і спати перед дзеркалом” [51]. Водночас
богемність передбачала певну нахабність, виклик і стоїцизм. За Ш. Бодлером: “в певному
сенсі дендизм межує з спірітуалізмом і зі стоїцизмом”. Їх елеґантність загартовує волю і
дисциплінує душу. “Як би не називалися ці люди – чепурунами, франтами, світськими
левами або денді, – усі вони подібні за своєю суттю. Всі причетні до протесту і бунту, все
втілюють у собі найкращу сторону людської гордості – дуже рідкісну в наші дні потребу
битися з вульгарністю і викорінювати її. У цьому джерело кастової зарозумілости денді,
зухвалої навіть у своїй холодності” [5].
Отже, денді й богемник Ш. Бодлер виразив нонконформістську суть дендизму, тому й
перехід від стилю денді до богемности відбувався досить непомітно (прикладом цього є сам
Бодлер). До того ж можливе було поєднання обох стилів – головно для митців-аристократів.
Саме такий образ зустрічаємо в Галичині, на прикладі літератора графа Юзефа ДунінаБорковського (про що згодом). Зауважимо лише, що присутність у богемному середовищі
таких забезпечених денді-аристократів давала змогу творити їх менш забезпеченим, або й
злиденним колеґам, якими ті опікувалися. Це був один із шляхів формування богеми.
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На українсько-польському просторі Романтизм одразу набув виразно реґіональних,
місцевих рис. Без “української” та ще “литовської” шкіл не було б польського Романтизму,
зокрема літературного. Від початку Романтизм, одягнений у шати козацтва, українського
фольклору, народної поезії (її наслідування стало практично повальним серед романтиків)
був контркультурою щодо кляцистичного раціонального Просвітництва. Як і на Заході
Европи, тут нова течія здобувала собі право на життя в баталіях із клясицистичною
традицією. Звідси й назва “Walka romantyków z klasykami” (польс. Битва романтиків з
клясиками) або навпаки – клясиків з романтиками (порівняй: “Битва за Ернані” у Франції,
1830). З романтичною декларацією виступив у 1818 році К. Бродзіньський. А першими
романтиками були “литвин” А. Міцкевич і “українці” Ю. Залеський, С. Ґощинський та ін.
Організаційно предтечею “української школи” був утворений однокласниками Гуманської
повітової василіянської школи Б. Залеським, С. Ґощинським і М. Ґрабовським гурток під
назвою “Za-Go-Gra” (за початковими буквами їх прізвищ) ще у 1819 році [11, с. 170]. Саме
вони й були “українською школою” в первісному, вузькому, сенсі.
Уже перший автор польської романтичної поеми “Марія”
(1825) і представник “української школи”, родом із Волині,
Антоній Мальчевський (1793–1826) цілком відповідає як
романтичному, так і богемному стилю життя: служба у військах
Наполеона, поранення (на поєдинку), бурлакування за кордоном,
злиденне існування, альпінізм, леґендарне знайомство з
Байроном, містицизм, романтична історія кохання тощо [34,
с. 615–616]. Він же перший приміряв до себе візуальний
“козацький” образ, як це видно із прижиттєвого портрета,
виконаного очевидно ще у 1810-х роках. Отже, риси богемного
стилю простежуються із проникненням романтизму на вкраїнські
землі вже наприкінці другого десятиліття ХІХ століття, як в
окремих постатях, так і в спробах організаційного оформлення
ще до виникнення “української школи”.
В українсько-польському романтизмі можна спостерегти
Антоній Мальчевський,
прижиттєвий портрет.
низку течій: місцеві дендизм і слов’янофільство, орієнталізм,
1810-ті роки. Автор невікозакофільство, балаґульщина, переплетені з рисами оссіянізму,
домий (Antoni Malczewski:
байронізму, певною мірою політичного змовництва (наприклад:
jego żywot i pisma ozdoкарбонарство), а також “шалености” чи несамовитости. Усі вони
bione popiersiem / Wyd.
вписувалися в загальну парадигму Романтизму і мали, головно,
August Bielowski. – Lwów,
Stanisławów i Tarnów:
українофільський характер. І у всіх них була присутня, і
J. Milikowski, 1843)
хронологічно наростала богемність.
Ориґінальний різновид Романтизму на Сході Европи представляв панславістський
напрямок, або слов’янофільство. Його початків можна шукати в преромантизмі, приміром у
славістичних зацікавленнях графа Яна Потоцького. Але більш послідовно слов’янофільський
напрямок сформувався із Романтизмом, у тому числі й як стиль життя, субкультура.
Можливо, він виник, як протиставлення німецьким романтикам (зокрема гайдельберзьким),
які, на відміну від первісного романтичного індивідуалізму, стверджували цінність
“народности”, або національного духу (романтичний націоналізм). Можливо, невипадково
слов’янофіли мали антинімецьку орієнтацію: паннімецькому націоналізму протиставлявся
панславізм – слов’янофільство. Засновником цього стилю на польсько-українськобілорусько-російському просторі, слов’янофілом у наукових заняттях і в житті був Адам
Чарноцький, більш відомий за псевдом Зоріян Доленґа-Ходаковський (1784–1825).
Обмежимося тільки впливом З. Ходаковського на формування альтернативного богемного
стилю польсько-українських романтиків.
Він, у 1810-х роках, почав практичний збір слов’янського, спеціяльно українського,
фольклору. Занурившись у дослідження передісторії слов’янського простору, ДоленґаХодаковський здійснював реконструкцію язичницької культури слов’ян, дошукувався їх
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дохристиянського світогляду. У цьому він дійшов до антихристиянських, власне
антикатолицьких, поглядів [53, c. 27–28]. Крім того заперечував становий поділ суспільства,
бачучи в первісному слов’янстві соціяльну рівність. Таке нехтування становими
умовностями і панівною релігією зближувало З. Доленґу-Ходаковського до богемного
стилю. Рух інтелектуалів до простолюду був також однією з рис богеми і напрямок тут
вказував безумовно З. Ходаковський. Його постійне життя в дорозі й недбалість до
зовнішнього вигляду (а разом із тим його ориґінальність) також може вважатися зовнішньою
стороною богемности. Постать З. Доленґи-Ходаковського серед молодих романтиківслов’янофілів стала культовою: “…сам образ цього благородного оригінала, що мандрував
від села до села, жив на устах молоді, овіяний маревом легенди” [44, с. 145].
Зоріян Ходаковський був не єдиний, хто вплинув на формування романтичного
слов’янофільства і вирослого з нього українофільства (інтернаціонального, зокрема й
польського) в Галичині. Слов’янські зацікавлення мало інтелектуальне середовище
Львівського університету, де у 1810–1820-х рр. відбувалася трансляція відповідних ідей
чеських та німецьких учених. Викладачі університету чехи Гануш, Коубек і поляк
В. Залеський популяризували славістику, а Гюнтер (чи Гюттнер – Hüttner) порушив питання
збирання фольклору [35, с. 124]. Натомість В. Залеський уже віддавна збирав слов’янський
(галицький) фольклор. Зрештою праця В. Залеського (Вацлава з Олеська), що збирав народні
пісні й музиканта Кароля Ліпінського, який обробляв народні мелодії, завершилася виданням
збірки “Pieśni polskie i ruskie ludu galicijskiego” (1833). Пісні з цієї збірки набули значного
поширення, переписувалися вручну і стали взірцем для всілякого наслідування [44, с. 145–
146]. Однак, вплив Ходаковського, а через нього і В. Залеського та кількох інших
романтичних слов’янофілів-фольклористів, можна простежити й у тому, що їх зібрання
стали основою сюжетів та поетичних переробок більшості місцевих романтиків.
Слід відзначити, що в Галичині наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. серед польських
маґнатів виникла мода тримали при своїх дворах хори і капели (ще раніше існувала традиція
церковних капел). Це була ще одна соціокультурна форма, прийнятна на периферії, за
відсутности салонів чи інших форм мистецького життя. Показово, що батько вищеназваного
К. Ліпінського Фелікс був капельмайстром, що дириґував капелою в Пеняках (тепер –
Бродівського району Львівської області) у Мйончинських, а потім у сусідньому Колтові
(тепер – Золочівського району на Львівщині) в Стажиньських. Там він товаришував із
В. Залеським, батько котрого служив і в Пеняках, і в Колтові в якості управителя маєтків [48,
с. 5].
Із Романтизмом у його боротьбі з академізмом і появою міської інтеліґенції з’явилися й
більш вільні (неформальні) форми об’єднань митців-інтелектуалів: гуртки, угруповання,
літературно-мистецькі групи. Водночас, під впливом недавніх наполеонівських часів і
сусідства з Конґресовим королівством, що мало конституцію, пробуджується громадське
життя. Перші гуртки, за відсутности легального поля набували закритих/таємних,
конспіративних форм. Такими були невинні літературні товариства молоді, які мали (за
І. Франком) “найневинніші в світі цілі знайомитися з рідною літературою, з краєм, подавати
взаємну допомогу в навчанні і готуватися до літературної праці” [44]. Перше з-поміж них у
1818 р. заснував Валентин Хлендовський (1797–1846) серед молоді Львівського
університету. Це товариство не було викрите, натомість гімназійне польсько-руське
“Towarzystwo starożytności halicyjskich” на чолі з пізнішим знаним істориком Каролем
Шайнохою і братом Маркіяна Шашкевича Антоном (секретар) існувало недовго –
начальство закладу, довідавшись про нього, само донесло поліції. Шайноха був
заарештований і вигнаний із гімназії у 1834 р. [40, c. 37–39]. На початку 1830-х рр. з
ініціятиви студента Львівського університету й семінариста Маркіяна Шашкевича виник
зародок літературного руського патріотичного гуртка. Першими однодумцями Шашкевича
були студенти Іван Вагилевич і Яків Головацький, і цей зародок плекав надію на
“воскресіння руської письменности в Галичині”, поширення русько-української мови в
освічених колах, пробудження національного духу русинів, його просвіта і протиставлення
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полонізації. Цей неформальний товариський зв’язок став основою для пізнішого гуртка. За
Я. Головацьким: “Ми постійно, зустрічаючись вдома, в авдиторіях, на прогулянках, усюди
ми втрьох розмовляли, тлумачили, сперечалися, читали, критикували, розмірковували про
літературу, народність, історію, політику тощо, і майже завжди ми говорили по-руському [у
значенні: українською – В. О.], так що колеґи називали нас жартома “руська трійця””1 [14,
с. 230].
Галицькі слов’янофіли, які є прямими продовжувачами традиції З. Ходаковського,
цілком можуть бути кваліфіковані як субкультура. Ще у 1830-х рр. вона не була чітко
диференційована на польську і руську (а потім і москвофільську) течії [44, с. 145–146].
Українська тема була поширена між поляків і “поляко-русинів”, русини-українці писали
руською і польською мовами, а руська словесність мала багато домішок
церковнослов’янщини. Поширеною рисою ідентифікації серед носіїв слов’янофільської
романтичної субкультури було прибирання псевдонімів або других імен: Кристин Лях
Ширма (власне Християн Лях), Жеґота (Іґнатій) Паулі, Вацлав з Олеська (В. Залеський).
Подібним чином [видо]змінювали імена правобережні козакофіли (Тимко Падур[р]а, Богдан
Залеський, Ревуха, Шашка etc)2. Та найповніше цю практику запровадили галицько-руські
романтики середовища “Руської трійці”. За Я. Головацьким: “Шашкевич <…> здобув дедалі
більше прихильних нашим ідеям. Ми умовилися, що кожен, прибулий до нас, що вступає в
наш руський гурток, має подати руку і заявити чесним словом, що він обіцяє все життя діяти
на користь народу і відродження руської народної словесности. Щоб освятити ту обіцянку,
ми прийняли слов’янські імена: Шашкевич – Руслана, Вагилевич – Далибора, я – Ярослава.
Потім з’явилися Велимир – Лопатинський, Мирослав – Ількевич, Богдан – мій брат Іван,
Ростислав – Бульвінський (помер); з’явилися Всеволоди, Мстислави, Володарі та ін.” [14,
с. 231].
У 1820-х роках на Правобережжі під впливом уже названої “української школи”
зародилася контркультурна течія козакофілів. Козакофільська традиція існувала серед
польсько-українських маґнатів-ексцентриків і раніше. Але саме романтична література
дозволила витворити цю соціокультурну течію. Засновником козакофільства став Тимко
Падура, польсько-український поет. Під його впливом маєток графа “еміра” Вацлава
Жевуського, зокрема в Саврані, став козакофільським салоном. Автор цієї статті вже
характеризував козакофільство. Тому зазначу, що богемности в цьому осередку було
небагато – більше від давніх салонів. Одна з головних рис богеми – злиденність – не була
дотримана, хоч Ревуха/Жевуський і тратив головні кошти на утримання своїх стад арабських
скакунів і розорився вщент. Сам же Падура радше продовжував традицію давнього
“лизоблюдства”, живучи в маєтках багатшої шляхти і творячи поезії, орієнтуючись на їх
безпосередні запити [37, с. 741–742]. Натомість розгульна шляхетська молодь з
Бердичівської округи, що перейнялася козакофільськими ідеалами напередодні
Листопадового повстання 1830–1831 рр., “показала, що вміла володіти і шаблею, і пером”, і
більше нагадувала богемний стиль балаґулів, що прийшли одразу після козакофілів [17,
с. 477].
Ще більше схожості із богемним стилем життя демонструвала субкультура, що
зародилася у 1830-х роках після Листопадового повстання – балаґульщина. Автор статті не
буде спеціяльно характеризувати балаґульщину – це зроблено в деяких попередніх
публікаціях. Відзначу лиш головні риси цього руху і те, що ріднило його із богемним стилем.
Показово, що балаґули на ярмарках демонстрували свою єдність із суспільними
марґіналами: циганами, євреями. Коней купували в татар. Тримали при собі надвірних
козаків-“молойців” і пили в шинках із селянами (“хлопами”). Натомість великосвітським
1

Переклад з російської автора статті.
Те ж стосується найменувань наддніпрянських романтиків: Віктор Забіла (первісно – Забєлло), А. Могила
(Амвросій Метлинський), Ієремія Галка (Микола Костомаров), Ісько Материнка (Осип Бодянський), Панько
Куліш тощо.

2

Збірник наукових праць

275

шляхетським товариством або гордували, або його демонстративно дратували, пародіювали
[42, с. 132].
Балаґульщина близька й до артистичного життя і літературних занять. Бешкети
балаґулів мали схожість із пізнішими перфоменсами та гепенінґами. Блепоньський свідчив,
що існувала й вистава балаґульської драми “Король і королева Конґо”, за прикладом
античних вистав Теспіда, коли актори влаштовували сцену на вулиці. Це, вочевидь,
передбачало й залучення до вистави випадкових глядачів, серед яких розчинені “актори” [50,
с. 7].
Були й спроби кваліфікувати балаґульщину як радикальну вуличну поезію. Отже,
існували й спеціяльні балаґульські поети, за назвою сучасників – “барди” (у Г. Жевуського),
як Фарута, або Фарута Маршалкович (псевдонім у Г. Жевуського і Т. Щеньовського) [50,
с. 6]. Дунін-Карвіцький підтвердив цю інформацію, згадавши також балаґульські поеми. Та
найвідомішим автором цього середовища був сам “король балаґулів” Антоній (Антін)
Шашкевич, або “Шашка”. Він обробляв народні пісні або імпровізував (іноді цілими
ночами) свої власні, українською мовою в супроводі фортепіяно. Сам їх не записував, але
окремі з них набули популярности, як “Над Ятраньом”, що стала народною (уже в
зміненому вигляді). У цих творах, частина з яких дійшла в пізніших рукописах, відчуваються
як песимістичні, так і гедоністичні мотиви: “Ви сказали що бувало / Пам’яти не стане – /
Туга в серці, в очах сльози / Хто на себе гляне…”; а також: “В церкві станем там где люде, /
Поклонів від нас не буде: / Не забили, не украли, / Тільки дівчат підмовляли. // Збагатившись
споминками / Помрем, але козаками: / На похорон на дзвіниці / Не змістяться – молодиці”
[42, с. 138–144; 54, c. 78]. Як і твори Падури – ці строфи розраховані на спів, на народній, або
шляхетсько-двірській основі. Отже, головним у балаґульській творчості була спонтанність,
імпровізація (що ріднить її із такими проявами альтернативної культури з народними
коренями як народні кобзарські думи чи негритянський джаз).
Недаремно, очевидно, що одним із центрів балаґульщини, поряд із Бердичевом, Балтою,
Меджибожем, Любарем, Дубном тощо, був і давній освітньо-мистецький центр Кременець
(“Волинські Атени”). Знаним центром балаґульства став і Київ, завдяки Контрактам. За
припущенням польського історика літератури Александра Наварецького в бучних пиятиках
балаґулів у Києві брав участь угорський піаніст і композитор, один з найвидатніших
романтиків у музиці Ференц Ліст, під час його гастролей у Києві в 1840-х роках [58].
З певністю можна відзначити, що балаґульство значно більше було поширене, аніж
інша романтична субкультура – денді. Доказом цього є те, що балаґула – один із популярних
типажів тогочасних літературних творів, переважно польськомовних. Як правило, його
виводили як негативного чи комічного персонажа, зокрема у фейлетонах чи сатирах на
тогочасне життя, комедіях. Колоритно зображували балаґулів знані автори
Ю. І. Крашевський, С. Ґощинський, Ю. Дзєжковський, Г. Жевуський (псевд. Ярош Бейла),
Т. Щеньовський (Ізаслав Блєпоньський), К. Джевецький та інші. Однак, можна припустити,
що балаґулам і симпатизували, та навіть до них були близькі деякі автори. Доказом цього є,
приміром, поема графа Юліуша Генрика Струтинського “Jarmark Bałtski. Panegiryk
Bałagułów”, яка була написана польською мовою із численними українізмами в Києві не
пізніше 1843 р., що вийшла друком у збірці “Chmury przeszłości” (1844) [60, с. 77–101]. Цей
автор, що був ад’ютантом генерал-губернатора Д. Г. Бібікова [11, с. 176], за своїми
поглядами схожий до польських літераторів, консерваторів, лояльних до російської влади
М. Ґрабовського чи Г. Жевуського, однак у творі є й певна симпатія до балаґулів.
Українсько-польський автор Кароль Гейнч (1810–1860) із Житомира показав балаґулів у
сатиричній комедії “Młodzież tegoczesna” (1841), де зокрема висміяв їх довге волосся і
бороди. Вражені балаґули постригли бороди й коси і в пакунку відіслали Гейнчу. З розповіді
самого драматурга, він, як мисливець, цим волоссям набив подушку й, додавши відповідний
напис, призначив для свого лягавого пса. Того ж року надруковано інший твір К. Гейнча на
ту ж тему – комедію “Figle ułanów” [1, с. 100].
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Однак не тільки в п’єсах, де дійовими особами є балаґули, є певне відображення цього
соціокультурного феномену. Опосередковано його можна простежити й у інших
драматичних творах і, мабуть, в тогочасних постановках. На сценах тогочасних польських
(насправді ж польсько-українських) театрів на Правобережжі у 1820–1840-х рр. ставилися
вистави українських авторів і польських на українські теми. Серед таких авторів і п’єс, які
були двомовними, дійшли згадки про водевіль подільського антрепренера Антонія
Змієвського “Чумак-знахар…”, вищеназваного Кароля Гейнча “Powrót zaporożców z
Trebizundy” (Київ, 1842), Фелікса Віхерського “Dymitr Wiszniowiecki” (Петербурґ, 1844) і,
нарешті, знамениті свого часу “Karpacсy górale” (Вільно, 1843) Юзефа Коженьовського – чи
не перша п’єса з життя гуцулів [21, с. 251–254].
Можливо, хтось із названих авторів сам належав до балаґулів. Однак збереглося й ім’я
ще одного молодого літератора, якого назвали “поетом-балаґулою” – Владислава
Словацького (1826–1858), стриєчного брата знаменитого Юліуша Словацького [57, с. 208–
210]. У дитинстві мешкав в околицях Житомира, де батько Еразм мав маєтності. Писав вірші,
казки, прозові нариси в стилі Богдана Залеського, однак попри наслідувальну природу
творчости, був прихильно оцінений своїм славетним родичем. Однак листування 18-літнього
Владека із кузеном у цьому ж 1845 році й припинилося. Далі він провадив романтичнорозгульне життя. Хоч і видав у 1847 р. у Києві в друкарні Ґлюксберґа “Narracye”,
одружився, однак волів полювати і пиячити із сусідами, одного з яких убив на поєдинку. Три
роки він бурлакував у сусідній Австрії і не діставши дозволу повернутися в російські
володіння застрілився в Бродах [57, с. 215–232; 55, с. 377].
Відгомони балаґульщини (або інші дуже споріднені явища) існували в сусідній із
правобережними Волинню і Поділлям й закордонній австрійській Галичині. Фраґментарні
відомості про це явище, тим не менше, виявляють існування його зв’язку із артистичним
життям і богемним життєвим стилем. Близьким до балаґульщини мав бути польськоукраїнський художник Юліян/Юліуш Коссак (1824–1899). Деякі риси богемного і
балаґульського стилів можна спостерегти і в творчости маловідомих тепер авторів. Так,
львівський драматург Міхал Сухоровський (1802–1874) опублікував у 1832 р. мелодраму
“Wanda Potocka czyli Schronienie w Lasku Ś. Zofji: wielkje melodrama wojenne, ze śpiewkami i
tańcami” з численними українізмами і кількома піснями на слова Падури, які співали й
балаґули [61; 21, с. 253–254]. Показово, що сучасний український белетрист Р. Іваничук ввів
образ Міхала Сухоровського до свого роману “Саксаул у пісках”, де щоправда подає його не
лише як літератора, а й як ватажка підльвівських розбишак і візничого-балаґулу (навіть
“короля балаґулів”), пов’язаного із польською еміґрацією.
Отже, близькість балаґульщини до богемного стилю очевидна, а верхівка цієї
субкультури цілком може бути зарахована до богеми. Очевидно, балаґульщина набула
певного поширення, і тоді без такого лідера як “Шашка” (відійшов від балаґульства
наприкінці 30-х років), вона видозмінилася у напрямку ширшого альтернативного руху.
Окремі прояви балаґульства стали популярними/масовими, а богемність знайшла собі інші
вияви – поза балаґульством.
Український літературознавець Роман Кирчів порівнював балаґулів із “Варшавською
циганерією” [20, с. 15]. Ще раніше зіставив балаґульщину із згаданим гуртком історик
польської літератури П. Xмєльовський, кваліфікуючи обидва прояви як мистецьку богему.
Такої ж думки був і В. Гнатюк, який зіставляв балаґульщину й з іншими проявами
літературно-артистичної богеми [13, c. 160, 162–163]. Зокрема, він порівняв балаґулів із
“молодими романтиками” Франції, зокрема Т. Ґотьє або з російськими й українськими
футуристами початку ХХ ст. (В. Бурлюк, В. Маяковський, М. Семенко, Ґео Шкурупій).
Головною рисою подібности цих богемних рухів є епатажність і анти-конформізм. Ще один
знаний український літературознавець Василь Щурат знайшов тотожність балаґульщині
серед їх сучасників на Лівобережжі. Це “Товариство мочемордія” 1840-х рр., до якого
належали освічені кола українських поміщиків і богема (В. Закревський, М. Маркевич,
В. Забіла, Я. де Бальмен, Т. Шевченко та ін.). Крім влаштування учт-“возліяній” у
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поміщицьких маєтках, мочеморди, подібно до балаґулів, почасти проявляли свою активність
й у центрах ярмаркового життя: “…мочеморди, переносячи свої пописи на ширшу арену
містечкових ярмарків, приміром, в Ромни, старались наслідувати в дечім балаґулів” [47,
с. 43–44].
Отже, балаґулів порівнювали з угрупованням варшавських літераторів кінця 1830-х –
початку 1840-х років, яке пізніше назвали “Варшавською циганерією” (поль. Cyganeria
Warszawska). Наскільки були схожими, незважаючи на певну просторову віддаленість (але
також і належність до спільного соціокультурного простору), ці течії? Група молодих
варшавських “циган” активно діяла протягом 1839–1843 років. До неї належали Северин
Філлєборн, Юзеф Богдан Дзєконьський (згодом його називали Папою циган, автор
несамовитої і фантастичної прози, зокрема фантастичної повісті “Sędziwoj”), Северин Зенон
Сєрпіньський, Роман Зморський, Влодзімєж Вольський (автор поеми і лібретто до
одноіменної опери С. Монюшка “Галька”), Александер Нєвяровський. Близькими до гурту
були поети і художники Ц. К. Норвід (наймолодший із великих польських поетівромантиків) і Т. Ленартовіч, критик і журналіст Юзеф Кеніґ та ін. До цього гурту часто
приставали малярі, музики, актори [52, с. XVII].
Самі вони себе називали попросту молоді або zapaleńcy (ентузіасти, шибеники),
сторонні ще звали їх диваками. Вперше назву Cyganeria вжив, мабуть, один із їх
представників, А. Нєвяровський, значно пізніше, після свого побуту в Парижі [52, с. XVIII].
Подібно ж балаґули називали себе зухами чи юнаками [13, с. 150, 160; 4, с. 274]. Згідно
характеристики Л. Зашкільняка “циган” надихала посилена увага до народу, селянства і
водночас критика шляхти та шляхетської пихи [хоч самі літератори були шляхтичами –
В. О.]. Свій протест проти дійсного стану речей вони демонстрували своєю екстраваґантною
поведінкою, критикували шляхту і міщанство, писали твори, в яких за допомогою алегорій
пробуджували патріотичні і революційні настрої (як знаний вірш В. Вольського “Отець
Гілярій”) [18, с. 338–339].
Є чимало подібностей у настроях та стилі життя “циган” і “балаґулів”. Попри
неоднорідність всередині кожного з цих середовищ, їх ріднили суспільний нонконформізм і
опозиційність. Так, і ті й інші були пов’язані із конспіраціями, хоч зв’язок балаґулів із
Конарщиною докладно недосліджений і суперечливий, усе ж у ній брали поодинокі
учасники, а згодом багато колишніх балаґулів (в т. ч. й після еміґрації) взяло участь у
Січневому повстанні. “Цигани” брали участь у революційних приготуваннях 1843 р., які не
були реалізованими. А їх інспіратором і меценатом був знаний революціонер “червоний
каштелянич” Едвард Дембовський [52, с. XVІI–XVІIІ].
Політична опозиційність (як і культурна) підкріплювалася зовнішнім виглядом і
“маніфестаціями” щодо суспільства. Варшавські богемники
надавали повсякденним ситуаціям і подіям характеру незвичности.
Кожен день мав бути іншим. Звідси й потяг до зміни місць
перебування. Такий же волоцюжний стиль демонстрували й
балаґули (бенкети в різних селах, ярмарки, полювання). Подібно
одні й другі намагалися вийти з міст, йшли до природи. Перші
записували фольклор, звичаї і обряди (у цьому були схожі з
Доленґою-Ходаковським), допомагаючи відомому етнографові
О. Кольберґу [52, с. XXІІІ–XXV]. А в містах виявляли свої
улюблені місця, пов’язані із простолюдом (у тих й інших – шинок, у
балаґулів – кінські ярмарки).
“Цигани” всіляко висміювали салоновий стиль, конвенції
поведінки/звичаєвости. Зневажали філістерів, “живих мерців” і
“черепах”, розманіженість, тупість, лицемірство і брехню, еґоїзм і
матеріалізм [52, с. XXІI–XXІIІ]. Проти етикету і засилля
Роман Зморський як
«циган». Малюнок Ци“францужчини”, фальшивої чемности протестували поведінкою
пріяна Каміля Норвіда
балаґули. Задоволення їм приносило переслідуванні “суспільних
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слимаків”, кар’єристів і пристосуванців із старшого покоління, а також “збабілих і таких, що
хорували на велике панство”. Навмисно дражнили присутніх в панських салонах, вживаючи
по змозі “масних” українських фраз та приповідок [45, с. 210–211]. І в тих, і в інших
знаряддям були провокація й епатаж, пародія, блазнювання.
З ініціятиви свого лідера Ю. Дзєконського запаленці здійснили символічне знищення
фраку і вбиралися в одяг простих ремісників. Ю. Дзєконьський серед них поселився, там
відбувався його найпродуктивніший період творчости [18, с. 338–339; 52, с. ХХІ–ХХІІ, 16].
Часто “цигани” ходили в лахмітті, широких капелюхах, в руках – масивні дрючки.
Убиралися в псевдопростонародний стрій і балаґули. Щоправда недбалість в них
поєднувалася з українсько-циганською барвистістю. Одні й другі носили довге волосся і
відпускали бороди. Цигани ходили навмисно брудними, спеціяльно забруднювали одяг
балаґули. Цікаво, що в той час політичної реакції носіння борід уважалося політично
неблагонадійним [52, с. ХХІІ; 31, с. 246–248]. Це була ознака сен-симоністів і загалом
революціонерів, а початково балаґули вбирали на голови червоні ковпаки, як у санкюлотів
(згодом – шкіряні картузи і баранячі шапки). А інтенсивний заріст особливо вражав
обивателя, особливо виявлявся він під час скачки [58; 33, с. 57–58].
Отже, у стилі обох середовищ “циган” і балаґулів є чимало схожого. Замало відомо
фактів літературної творчости останніх, однак не виключено, що при дальших дослідженнях
серед балаґулів “знайдуться” і етнографи, і художники, і актори.
Одними з перших спроб об’єднання артистично-інтелектуальної еліти були літературні
альманахи. Навколо них формувалися певні богемні середовища, за майже повної
відсутности створення інших організаційних форм.
Львів став другим вогнищем польського літературного альманаху. Його попередниками
були календарі, один із яких еволюціонував у форму альманаху – у 1822 р. з’явилося два
випуски “Pielgrzyma Lwowskiego” (спершу “Der Pilger von Lemberg”), організаторами й
видавцями якого були професори університету К. Гюттнер і Й. Маусс. Співробітником
редакторів і перекладачем в альманасі українських народних пісень був майбутній приятель
М. Шашкевича Тадеуш Василевський, а співробітником видання ще один русин, історик
Львова Денис Зубрицький [20, с. 9, 44–45]. Це й був, мабуть, перший зародок світського
інтелектуально-мистецького життя на українсько-польському просторі. Та від богеми його
відрізняла певна респектабельність цього середовища. Другий зародок богемного
середовища почав формуватися навколо літературного додатку до “Gazety Lwowskiej” п. н.
“Rozmaitości” (1817–1848). Однак на початках тут переважно вміщували передруки
матеріялів із варшавських чи дальших закордонних видань.
Редактор останнього видання Валентин Хлендовський у 1830 р. видав альманах
“Haliczanin” (вийшло два томи), який дуже підняв рівень таких
видань. Саме ця подія прискорила кшталтування літературномистецьких середовищ. Серед співробітників альманаху можна
побачити майбутніх літераторів, деяких із них цілком уже
можна назвати богемниками, зокрема майбутніх творців групи
“Ziewonia”: А. Бєльовського, братів Ю. і А. Дунін-Борковських
та ін. Крім того “Haliczanin” відображав діяльність
студентського Товариства прихильників слов’янщини 1820-х рр.
[20, c. 10–11].
Пожвавлення
в
громадсько-культурне
життя,
як
польського, так і українського суспільства, а також вплив на
соціокультурні процеси викликало Листопадове повстання
1830–1831 рр. Якщо на підросійському Правобережжі у нього
були обмежені можливості для розвитку романтичної течії
(з’явилася ціла когорта лояльних літераторів, яких важко
Граф Юзеф ДунінБорковський. Літографія
назвати богемою, неодмінною ознакою якої є опозиційність), то
Станіслава Бартуса, 1840-і рр.
це спричинило пожвавлення мистецького життя в австрійській
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Галичині. Пояснюється це еміґрацією заанґажованих до повстання українсько-польських
романтиків, зокрема літераторів “української школи” (також козакофілів). Вони або
продовжили революційну діяльність, або більшою чи меншою мірою поєднували її з
літературною працею.
Таким чином, існував вплив еміґрантів на формування богемного романтичного стилю
в Галичині. За їх участю та участю місцевих повстанців виникла мабуть перша літературна
група після повстання. У 1832 р. Авґустин Бєльовський і Северин Ґощинський (ініціятори) та
прибулі з Варшави Казімєж Владислав Вуйціцький і Домінік Маґнушевський утворили у
Львові літературну групу. Невдовзі до неї приєднався Люціан Сємєньський, а також брати
графи Юзеф і Александер (або Лєшек) Дунін-Борковські [59]. Це угруповання умовно
називають “Ziewonia”, що пов’язано з виданням однойменного альманаху (1834 і 1839) [62;
63], а її учасників – “зєвончиками”. “Зєвоня” (“Зєвонія”) або Живє, за приміткою
А. Бєльовського – це слов’янське мітичне божество, що дає життя [20, с. 18]. Це літературне
польське слов’яно- і українофільство черпало із любови до слов’янських старожитностей,
народної творчости й спільних політичних ідеалів. Крім літератури займалися збором
фольклору (К. В. Вуйціцький) та науковими історико-джерелознавчими дослідженнями
(А. Бєльовський). У своїй творчості “зєвончики” вперше охопили географію Галичини,
звернувши увагу зокрема на Карпати (не без впливу етнографічного дослідження гуцулів
І. Вагилевичем) [59, с. 52]. Через причетність до революційного руху гурток припинив свою
діяльність.
Деякі учасники “Ziewonii”, як колишній чільний представник “української школи”
Северин Ґощинський, грали важливі ролі в організації революційних гуртків (Союз двадцять
одного, Товариство демократичне польське та ін.). Треба відзначити, що інший гурток, уже
галицько-руський, “Руська трійця” виникав майже одночасно і теж мав слов’янофільські ідеї,
а також зв’язок із польською конспірацією (М. Шашкевич та І. Вагилевич, як і інші
семінаристи належали або були близькі до демократичного товариства, за посередництвом
Т. Василевського тощо).
Ще ближчими у двох гуртах були слов’янофільські ідеї, зацікавлення культурою
слов’ян
(переклади
фольклору),
місцевим
фольклором,
історико-краєзнавчими
дослідженнями, демократизм. Тому й зміст альманахів “Русалка дністровая” і “Ziewoniа”
схожий [62]. Дуже подібною, в атмосфері політичної реакції, підозріливости і цензури, була
й доля цих видань. Уже в 1835 р. загострилися цензурні перешкоди. До того ж був
ув’язнений Авґустин Бєльовський. Задуманий як щорічний альманах, але тираж другої
книжки “Ziewoniі” був конфіскований і спалений. Вона була повторно видана у Страсбурґу з
деякими змінами щойно 1839 р. [63; 20, с. 18–19; 26, с. 46–47].
Доля “Русалки дністрової” (1837) занадто відома. Цьому
альманаху передував рукописний “Зоря” (1834), заборонений
церковною цензурою. Почин до заборони “Русалки” дав
львівський греко-католицький митрополит М. Левицький [40,
с. 112; 14]. Тобто бачимо подвійну цензуру, крім урядової, ще
й церковну. За таких умов після переслідування “Руської
трійці”, а невдовзі й ранньої смерті М. Шашкевича (1811–
1843) із гуртом колишньої “Зєвонії” тісніше зійшовся
близький до неї за науковими зацікавленнями та трибом життя
Іван
Далибор
Вагилевич
(1811–1866).
Спільно
з
А. Бельовським він переклав польською мовою “Літопис
Нестора” з додатками “Поученіє дітям Володимира
Мономаха” та інші. Писав праці з діалектології, етнографії,
взяв активну участь у підготовці фундаментальних видань
Маловідомий портрет
історичних
джерел “Akta grodzkie i zemskie” i “Monumenta
Івана «Далибора» Вагилевича.
Poloniae Historica”.
Перша половина ХІХ ст.
Автор невідомий.
Контакти між цими групами були й раніше. Виданнями
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“Ziewoniі” жваво цікавився М. Шашкевич. До “Руської трійці” особливо прихильно ставився
Ю. Дунін-Борковський (1809–1843) [20, c. 20]. Після перекладів М. Шашкевича та
І. Вагилевича українською мовою “Слова о полку Ігоревім”, цей твір переклали польською
А. Бєльовський та Л. Сємєнський, а М. Шашкевич переклав українською “Zamek kaniowski”
С. Ґощинського [59, с. 78].
Отже, можна говорити про певне спільне українсько-польське демократичне
слов’янофільське інтелектуально-артистичне середовище. Але крім цих утворень з’явилося й
богемне середовище із відповідним стилем життя. Воно існувало вже наприкінці 1830-х, і
особливо помітне на початку 1840-х років. Одним із лідерів богемного товариства був граф
Ю. Дунін-Борковський, а активним богемником був Далибор Вагилевич, про що свідчать
його спогади за 1841–1842 роки і окремі листи, введені до наукового обігу І. Франком [41].
Треба визнати, що стиль життя І. Вагилевича був на той час справді альтернативний і
богемний. Про нього, що типово для представників богеми, виникло чимало й анекдотів.
Щоправда ідейні опоненти І. Вагилевича – москвофіли, на їх основі тенденційно вигадали
чимало брудних домислів (на жаль, найбільше колишній товариш Я. Головацький).
Натомість, абстрагуючись від конкретних ситуацій, бачимо деякий, схожий до класичного,
богемного стиль. Серед шляхти він, попович за походженням, поводиться на рівних і гідно,
натомість серед аристократів-літераторів має славу “ходячої енциклопедії всякого знання”,
особливо з історії та генеалогії [41, с. 320]. Він входить в салони. Аристократи-напівбогема,
в колі яких обертається І. Вагилевич та бідніша true богема як сам Далибор представляють
собою “круг переважно молодих людей, пройнятих пропаґандою демократичних поглядів,
ідеями збратання народностей і вирівняння соціяльних контрастів, хоч і як романтичні
форми прибирали ті ідеї в їх головах” [41, с. 333]. У спогадах він постає героєм численних
любовних історій, користується популярністю серед жінок. Є тут і спроби серйозних
стосунків, і нетривалі інтриги, і послуги дівиць насолоди. Щоправда декілька з останніх, або
їх родичів пробували шантажувати І. Вагилевича, оскільки заявляли про вагітність чи
народження дитини від нього. Позатим це не позначалося на працьовитости Далибора. Він
прокидається о 6 ранку, багато пише, провадить наукові дослідження. Зауважимо – це типова
риса богеми: день для праці, ніч для розкошів. Попри те, суперник типово по-філістерськи
характеризує Далибора як неробу і придумує “забавні анекдоти”. Розповідає про це та інші
прикрощі Вагилевич з гумором, самоіронією і стоїцизмом. І. Вагилевич здає собі справу з
того, який стиль життя він веде, і хоч з огляду на матеріяльні негоди він пробував знову
добитися посвячення в духовний сан, він визнає, що до свого життя він звик; зрештою
полишив цю затію [41, с. 330–363].
Якщо в означений період бачимо такого яскравого представника богеми (хоч цього
терміну не було ще й на Заході), то це явище із своїм не конвенційним стилем
альтернативним life-style безумовно було.
Отже, богемність можна розглядати, як факт соціяльного життя, що виник у добу
суспільних трансформацій, модернізації і є неодмінним атрибутом життя суспільства, разом
із тим девіянтним проявом, забарвленим у кольори мистецтва. Богемний альтернативний
стиль, споріднений з контркультурою та нонконформістськими субкультурами. Зародки
богемного трибу життя можна знайти у Середньовіччі в марґінальних або перехідних
(лімінальних) спільнотах. Культурним підложжям, що уможливило появу богеми/богемности
як соціокультурного феномена, була культура Романтизму. Автор статті вважає, що
зародження богеми і богемного альтернативного життєвого стилю було на українських
землях у живому зв’язку із польськими, синхронним із аналогічними процесами на Заході
Европи (щоправда в інших умовах та соціокультурній ситуації).
Богемний альтернативний життєвий стиль виявлявся й у пізніші часи, аж до сучасности
(в тому числі й зазнаючи трансформацій), поєднувався з іншими стилями чи
конркультурними проявами, набував відмінностей, залежно від часу та місця, у яких він
проявлявся. А тому продуктивним видається порівняння таких проявів, як в українській, так і
зарубіжній історії та культурі. Вивчення/дослідження такого матеріялу дасть ще багато
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поживи для переосмислення соціокультурних процесів модерности, розуміння історичних
фактів і процесів.
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Владимир Окаринский
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ БОГЕМНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ
В УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(ДО НАЧАЛА 1840-Х ГОДОВ)
В статье рассматривается богемность, как социокультурное течение (альтернативный жизненный стиль) в украинском обществе: от первых проявлений в Новое время до его яркого явления в Романтизме; осуществлено сравнение
различных социокультурных проявлений, подпадающих под определение
богемности в мировом контексте; выяснены особенности рецепции богемного стиля на украинской почве; обнаружено родственные явления в мировом,
в том числе в европейском и восточноевропейском контексте.
Ключевые слова: богема, альтернативный жизненный стиль, нонконформизм, контркультура, субкультура, Романтизм, балагульщина.
Volodymyr Okarynskyi
ON THE QUESTION OF THE GENESIS OF ALTERNATIVE BOHEMIAN LIFE-STYLE IN THE
UKRAINIAN-POLISH SOCIOCULTURAL SPACE (TILL THE BEGINNING OF 1840S)
In the article bohemianism as socio-cultural trends (alternative lifestyle) in Ukrainian society:
from the first manifestations in modern day with its vivid expression in Romanticism; comparison of different socio-cultural manifestations that fall under the
definition bohemianism in a international context; features found reception bohemian style on Ukrainian ground, found kindred phenomenon in the world, including European and Eastern European context.
Key words: bohemian, alternative lifestyle, nonconformism (anticonformism), counterculture,
subculture, Romanticism, balagul’schyna.
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Алла Киридон
МОВА ЯК КОД СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
У статті здійснено спробу теоретичного осмислення ролі мови у формуванні пам’яттєвого дискурсу, взаємозв’язку і взаємозалежності мови та пам’яті, а також особливостей мовних ідентифікацій простору пам’яті. Пам’ять – це насамперед мовномисленнєва система, яка цілком підпадає під поняття дискурсу.
Пам’ять втілюється в мові, ґрунтується на мові й структурується мовними практиками. Завдяки мовним значенням вона
засвоюється її носіями, формуючи в них спільне світосприйняття, спільний код розуміння минулого.
Ключові слова: пам’ять, мова, ідентифікація, дискурс.

С

фера пам’яті останніми роками стала полем міждисциплінарної співпраці
фахівців практично всіх соціогуманітарних дисциплін. Свідченням цього є
широке артикулювання проблематики пам’яті в суспільному дискурсі загалом та
історичній науці зокрема [3; 4; 9-11; 16-19; 21-24; 27; 29; 31 та ін.]. Дослідження зв’язку
колективної пам’яті та мови проведено представниками американської етнолінгвістичної
школи (Е. Сепір, Б. Уорф); вплив культурних практик на колективну пам’ять досліджується
німецькими вченими Ф. Ґребнером, Б. Анкерманном, В. Шмідтом у межах оригінальної
теорії “культурних кіл”; психологічні аспекти культурної пам’яті описуються російським
вченим А. Лурія; механізм породження історичною пам’яттю культурних смислів окреслено
Ю. Лотманом та Б. Успенським.
Смислове поле обраної для дослідження проблеми сфокусоване на пам’яті та мові.
Метою статті є з’ясування ролі мови у формуванні пам’яттєвого дискурсу, аналіз
взаємозв’язку і взаємозалежності мови та пам’яті, а також особливості мовних ідентифікацій
простору пам’яті.
Звернення до означеної дискурсивної складової пояснюємо тим, що пам’ять – це
насамперед мовномисленнєва система, яка цілком підпадає під поняття дискурсу і, в свою
чергу, входить у систему різних дискурсів – наукових, політичних, культурних і цілого ряду
інших. За визначенням російського філософа В. Малахова, дискурс – це “закріплений у мові
спосіб упорядкування соціальної реальності” [21, с. 122]. Як специфічна соціальна
субстанція та відповідна суспільна функція дискурс являє собою своєрідний семіотичний
простір, поле й стимул комунікації, складний інтегральний продукт взаємодії багатьох
соціальних і політичних, матеріальних та ідеальних факторів. На думку авторитетного
лінгвіста Т. ван Дейка, “справжнє розуміння дискурсу залежить від зміни когнітивних
характеристик користувачів мови і від контексту” [9, с. 45].
Робоча гіпотеза базується на положенні: організуючою основою універсуму пам’яті є
мова. При цьому зазначимо двоїстість використання терміну: (І) для позначення
лінгвістичної реальності і (ІІ) матеріалізація уявлень у мові. З приводу своєрідної
“двоплановості” мови У. Еко зауважує: “Природна мова (як і будь-яка семіотична система)
складається з плану уяви (для природної мови це лексика, фонологія й синтаксис) і плану
змісту, який формується комплексом понять, що можуть бути означені”. Природна мова
прагне “виразити все, тобто перелити в слова весь наш досвід, фізичний і розумовий,
відобразити відчуття, уявлення, абстракції…” [16, с. 29, 33].
Тобто, за допомогою мови здійснюється символічне маркування пам’ттєвого простору.
Як підкреслює Л. Нагорна, давно стало аксіомою, що у мові в концентрованому вигляді
відбиваються особливості суспільної свідомості, звички, традиції, норми, цінності [23, с. 4].
За слушним твердженням німецького філософа й лінгвіста В. фон Гумбольдта, мова –
це посередник між об’єктивним світом речей і суб’єктивним сприйняттям його людиною:
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людина сприймає світ так, як його представляє мова. При цьому мові властива специфічна
для кожного народу внутрішня форма, яка є вираженням “народного духу”, його культури.
Відтак йдеться про особливий “мовний світогляд” кожного народу [8, с. 46–47]. Водночас
мова виконує подвійну функцію стосовно національного “мовного світогляду”: вона його
фіксує й передає у спадок від поколінь минувших поколінням прийдешнім. Переконливими з
цього приводу видаються міркування В. фон Гумбольдта: “Якщо подумати про те, як на
кожне покоління народу, формуючи його, впливає все, що засвоїла за минулі епохи його
мова, і як всьому цьому протистоїть тільки сила одного-єдиного покоління, та й то не в
чистому вигляді, тому що пліч-о-пліч живуть, змішуючись одна з одною, підростаюча і
зникаюча зміни, то стає ясно, до чого незначною є сила одинака перед могутньою владою
мови” [8, с. 82].
Мова дає можливість “відчути, як навіть віддалене минуле все ще присутнє в
сьогоденні – адже мова насичена переживаннями колишніх поколінь і зберігає їх живе
дихання, а ці покоління через звуки материнської мови, які і для нас стають вираженням
наших почуттів, поєднані з нами національними й родинними зв’язками” [7, с. 84]. Постає
питання про континуїтет пам’яті за умови часової віддаленості чи часового розриву. У цій
ситуації своєрідною естафетою виступає саме мова. Як підкреслив М. Фуко: “Постійному
розриву часу мова надає неперервності простору” [34, с. 147].
Відомий філософ Б. Рассел зазначав: “Мова служить не тільки для вираження думок,
але й робить можливим думки, які без неї не могли б існувати” [27]. Отже, мова виступає
посередником між реальним світом і свідомісним відображенням. Реальність у свою чергу не
зумовлює мовлення, але формується актами лінгвістичної сігніфікації й тому змінюється з
кожним нюансом мовлення, ховаючись між словами мовця [15, с. 12-13].
Аналіз проблеми потребує врахування того, що пам’ять/спогад приховує інтенцію
неоднозначності. Враховуючи, що ідентифікація практично не буває завершеним процесом,
мовленнєві конструкції варіюються залежно від затребуваності сюжетів пам’яті1. Окрім того,
зміна контексту моделює мовну картину пам’яттєвого дискурсу.
Взаємодіючи зі світом, людина пізнає його, фіксуючи в своїй свідомості різні його
вияви у вигляді відповідних ментальних структур: смислів, значень, понять, концептів,
фреймів та інших когнітивних одиниць. Основним інструментом фіксації добутих людиною
знань про світ є мова, знаки якої служать своєрідними етикетками/маркерами предметів
світу, їх якостей та відношень, з якими суб’єкт пізнання взаємодіяв у своїй когнітивній
діяльності. “Мова, – зауважує М. Фуко, – лише заставляє вибудуватися в лінійному порядку
представлені врозкид елементи” [34, с. 149].
Однак, дослідники зауважують, що, фіксуючи свої знання в одиницях мови, суб’єкт
опиняється в парадоксальній ситуації “лінгво-когнітивного парадоксу”[ 26, с. 43]. Суть його
полягає в тому, що ми, як суб’єкти процесу пізнання, коли щось сприймаємо органами чуттів
або щось мислимо, то свої суто індивідуальні відчуття та думки можемо в принципі виразити
по-різному( у вигляді рухів, жестів, малюнків, вербальних викриків, різних умовних знаків
тощо), але тільки для себе. Але якщо наша мета полягає в тому, щоб поділитися своїми
почутими та думками з іншою особою, то ми обмежені у своїх комунікативних можливостях.
Щоб нас зрозуміли, ми не можемо висловити свою думку інакше, ніж це дозволяють нам
зробити знаки мови, які є загально визначеним інструментом міжособистісних
комунікативних стосунків представників однієї лінгвокультурної спільноти. Проте знаки
мови нівелюють наше особисте сприйняття світу, оскільки вони – не індивідуальні
психосеміотичні сутності, а спільні для всіх людей, що розмовляють однією мовою.
Інший бік “лінгво-когнітивного парадоксу” виявляється в тому, що мовні знаки не
тільки нівелюють нашу індивідуальність, а й пригнічують її своїм імперативним
нав’язуванням понять про світ. За твердженням Е. Сепіра, лінгвістичні форми мають
1

Особливості впливу соціальних факторів на систему мови були розглянуті у таких основних соціолінгвістичних
теоріях: соціолінгвістична теорія Є. Д. Поліванова, теорія антиномій М. В. Панова, мовної еволюції В. Лабова.
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“тиранічну владу” над нашою орієнтацією в світі. Ми бачимо предметний світ через призму
значень мовних одиниць, які нам не належать, а дані у спадок від попередніх поколінь, які
вже концептуалізували й категорізували реальний світ з їх допомогою”[ 26, с. 44].
Під впливом поширення філософії постмодернізму (прихильники якого єдиною
формою буття, доступною спостереженню й аналізу, вважають мову) й знайомства
історичного цеху з напрацюваннями представників цього напрямку події та явища,
різноманітні типи відносин одержують свою предметність та й саме існування здебільшого в
мові. Водночас сучасна гуманітаристика значну увагу приділяє ідентичності. Феномен
ідентичності можна узагальнено визначити як неповторність кожної людини, яка усвідомлює
власну унікальність та відмінність від інших, і водночас співвідносить себе з певною
соціальною/етнічною групою. Усвідомлення власної ідентичності тісно пов’язане з процесом
соціалізації особистості А відтак перейняттям ролей та поведінкової (а також мовної)
характеристики певних соціальних груп. Мовна ідентичність є рельєфним увиразненням
інших видів соціальної ідентичності. Національна ідентичність – самовизначення особи у
національному контексті, усвідомлення власної причетності до певної нації та її системи
цінностей: мови, релігії, пам’яті, культурної спадщини тощо. Як підкреслює Е. Сміт:
“Національна ідентичність – це абстрактна багатовимірна конструкція, пов’язана з багатьма
різноманітними сферами життя і здатна до численних перетворень і поєднань”[28, с. 150], а
“….пам’ять посідає центральне місце у створенні ідентичностей і культур”[ 28, с. 165].
Пам’ять – функція мозку, яка полягає в закріпленні, збереженні та відтворенні набутого
людиною досвіду. Мітками пам’яті слугують мовні знаки, без яких використовувати
інформацію, що відкладена в пам’яті, було б неможливо. Пам’яттєвий дискурс
закріплюється/відтворюється в системі мовних значень [ 26, с. 36]. Мова моделює пам’ять
“як візуальний внутрішній простір, населений образами та картинам”[4, с. 126]. “Постійному
розриву часу мова надає безперервності простору, і саме тим, що вона аналізує, поєднує й
роз’єдную уяву, мова має можливість поєднувати через час пізнання речей”, – зазначає
М. Фуко [34, с. 147]. Відтак “саме в цьому вузлі з уявлень, слів і простору… безшумно
формується доля народів” ”[34, с. 146].
Сучасна семіотика вирізняє в мові два плани – денотативний і конотативний. Зокрема,
під денотативним значенням слова прийнято розуміти не сам предмет у його конкретиці, а
“типове уявлення” про нього або навіть “клас об’єктів, які об’єднуються спільними
характеристиками при їх номінуванні” [32, с. 17]. Будь-яка додаткова відносно денотативної
смислова інформація може вважатися конотативною. Зокрема, виокремлюючи в мові (чи
дискурсі) конотативні означувані, Р. Барт зауважував їх всеосяжний, глобальний і
розпливчастий характер: “це – фрагмент ідеології” [3, с. 300].
Для позначення структурної організації знань в пам’яті Т. ван Дейк пропонує своєрідне
моделювання, суть якого полягає у виокремленні ситуативних моделей, які є формою
вираження особистого досвіду, а, відповідно, становлять частину епізодичної пам’яті [9,
с. 45]. Відповідно, модель це те, що відбувається в уяві людини, коли вона є спостерігачем чи
учасником ситуації, чує чи читає про неї. Відтак, модель включає особисті знання, які люди
мають стосовно аналогічної ситуації, і це знання є результатом попереднього досвіду,
накопиченого в ході розв’язання подібних випадків. Кожна нова інформації про певну
ситуацію може бути використана для розширення й вдосконалення моделі, що включена в
епізодичну пам’ять. Окрім того, моделі можуть включати знання про ситуації, що мають
здебільшого особистісний характер, однак частина цієї інформації може поділятися й
іншими людьми, або навіть цілою соціокультурною групою, як це простежується на прикладі
моделей вагомих політичних і історичних подій. Іншими словами, наше епізодичне знання
про ситуації може бути більш чи менш унікальним чи загальним, більш чи менш
особистісним чи соціальним. Якщо люди створюють моделі ситуацій, в яких беруть участь
чи про які читають, видається вповні очевидним, що вони вибудовують і моделі
комунікативних ситуацій, учасниками яких вони є, породжуючи чи сприймаючи мову (чи
беручи участь в мовному спілкуванні) [9, с. 70].
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Аналіз порушеної проблеми вимагає з’ясування свідомісного рівня. Згідно з
Л. Виготським, свідомість – це інтеріоризовані індивідом за допомогою мови знання про
світ. Свідомість накопичує їх, інтелектуалізує й зберігає. Велику організуючу роль у цьому
відіграє поняттєва форма мислення. Отже, можна вважати, що свідомість є психічною,
інтелектуально структурованою взаємодією пам’яті та мислення, у якій важливу роль
відіграє мова. З точки зору психології, зокрема відповідно до поглядів Р. Солсо, викладених
у книзі “Когнитивная психология”, свідомість – це поінформованість про зовнішні
когнітивні явища, такі як образи і звуки світу, спогади, думки, почуття, тілесні відчуття [30]..
На думку лінгвопсихологів, свідомість має мовну природу: “Мати свідомість – володіти
мовою. Володіти мовою – володіти значеннями. Значення є одиницею свідомості. Отже,
свідомість є знаковою, – пише відомий російський лінгвопсихолог О. О. Леонтьєв. – Завдяки
мові продукти свідомості стають загальнозначущими явищами, їх можна засвоювати від
попередніх поколінь і передавати наступним”.
Необхідно враховувати, що свідомість представників різних спільнот не складає чітко
окресленого цілого, а є комплексом різноманітних способів світосприйняття, формування
яких залежить від низки чинників. На формування пам’яттєвого дискурсу впливає не лише
соціальне оточення, а й релігійні та політичні переконання, спосіб мислення, культура в
цілому. Ці характеристики фокусуються в мовно-категоріальному апараті, який слугує
маркером ідентичності процесів та сприяє формуванню образів пам’яті або за необхідностіїх відтворенню. Цікавим видається питання про характер категорійного окреслення пам’яті:
він може відтворювати матричні характеристики мовленнєвих конструкцій на момент
фіксації, а може модифікувати спогади відносно до нових умов розвитку суспільства, тобто з
використанням новітнього вокабуляру пояснювати мовні пам’яттєві дискурси.
Ідентичність соціальних груп концентрується навколо їх ставлення до знаків/фігур
пам’яті, зокрема виявляється в структуруванні мовного простору. Цілком природно, що
формування ідентичності відбувається шляхом розмежування та відмежування. Пам’яттєвий
дискурс постає динамічним явищем, зумовленим конкретним моментом взаємодії позицій,
відношень і багатьох інших параметрів, зумовлених мінливими ситуативними чинниками,
суголосними йому. Символьного значення набувають імена, які маркують певний подієвий
ряд (знакові сюжети минулого зазвичай асоціюються з конкретними постатями).
Проілюструємо це на прикладі. Термін Українська повстанська армія (УПА)” чи
“Велика вітчизняна війна” викликає функціонування різних пам’яттєвих дискурсів чи різних
образів пам’яті. Тобто на рівні пам’яті існує конфлікт різних спогадів: в уявленні однієї
групи населення, як правило, УПА представлена у позитивному світлі, іншої – у
негативному, для однієї є “своєю”, для іншої – “чужою”. Увиразнення мовного маркування
пам’яттєвого дискурсу простежується на підставі аналізу змін суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації, що привносять типові мовні означення, кліше тощо.
Протиставлення здебільшого ґрунтується на таких критеріях: асоціативні ознаки, досвід
(індивідуальний чи поколіннєвий); мовні преференції; суспільно-культурний простір (спосіб
життя, релігійні погляди, належність до певної групи соціуму тощо).
Саме на ролі соціальної групи та її статусності базується теорія мовної еволюції
Є. Д. Поліванова: соціальні групи, які є менш престижними, наслідують мовну поведінку
соціально престижних груп, забезпечуючи таким чином зміни у системі мови. І тут, на нашу
думку, виразно окреслюється також характер пам’яттєвого дискурсу, оскільки коло
спілкування та включеність до певних соціальних груп визначає характер мовної
ідентичності й навпаки, а відтак – і мовні репрезентації пам’яттєвого дискурсу.
Окрім того, спонтанний характер самоорганізації пам’яті не заперечує того факту, що
відтворення певного історичного образу тією чи іншою спільнотою завжди є результатом
цілеспрямованого впливу з боку певного кола суб’єктів: політичних та культурницьких еліт,
інституцій громадянського суспільства, органів державного управління тощо[1].
Американський лінгвіст В. Лабов наголошував на впливові таких соціальних факторів
як групова приналежність, соціальний статус та пов’язана з ним престижність використання
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того чи іншого варіанту мови. Різні культурні преференції цих спільнот детермінують
світосприйняття, спосіб життя, вибір мови тощо. У праці “Про механізми мовних змін”
В. Лабов визначає необхідність пояснення мовних змін із залученням додаткових мовних
факторів, які обумовлюють зовнішні, соціолінгвістичні відношення. При цьому досліднику
необхідно вирішити як, яким шляхом один етап мовної зміни змінюється на інший, який
шлях переходу від одного етапу до іншого, при цьому необхідно відновити достатню
кількість проміжних етапів. Поза тим потребує вирішення проблема контексту, яка полягає в
тому, щоб знайти безперервну матрицю соціальної та мовної поведінки, яка містить мовну
зміну. Основний шлях щодо вирішення цієї проблеми – встановлення кореляцій між
елементами мовної системи, а також між цими елементами та екстралінгвістичною системою
соціальної поведінки. Водночас постає проблема оцінки, що полягає у знаходженні
суб’єктивних (або прихованих) корелятів об’єктивних змін, які спостерігаються.
У своїх роботах В. Лабов наголошував на впливові таких соціальних факторів як
групова приналежність, соціальний статус і пов’язана з ним престижність використання того
чи іншого варіанту мови [Див.: 35, с. 71].
Пам’ять структурується у процесі мовної репрезентації за допомогою лінгвістичних
знаків і символів, які є унікальними для кожної мови. Саме вона відображає певний спосіб
кодування історичного буття в пам’яті. Цей код світосприйняття за всієї своєї
універсальності має національну специфіку.
Історичний контекст обумовлює використання мови, певних сталих словосполучень для
окреслення часового простору. Відтак в свою чергу, мова може слугувати індикатором
подієвого ряду або його ситуативно-емоційного забарвлення.
З огляду на зазначене, мову можна розглядати як своєрідний ідентифікаційний код
щодо доволі динамічної категорії пам’яті. Як підкреслює російська дослідниця
М. Гловінська, мова, повністю засвоєна людиною в соціумі, має характерну особливість:
функціонування мови в умовах, що змінилися, виявляє нестійкі (хиткі) з тих чи інших
причин ділянки. Проявом цього є помилки, новації, відхилення від норми. Йдеться про зміни
в уже засвоєній мові: ті ж люди говорили так, а зі зміною культурних чи суспільнополітичних умов говорять інакше [7, с. 13].
Співвідношення мови й пам’яті потребує також врахування культурної конотації. Як
зауважує російська дослідниця Н. Брагіна: “Культурну конотацію можна визначити як
установку на дискурс: політичний, соціально-ідеологічний, філософський, літературний,
релігійний, міфологічний, народно-поетичний” [4, с. 331]. У широкому розумінні культурна
конотація – це мовна функція пам’яті. Вона обумовлює впізнавання (загальний культурний
код теперішнього) та пригадування (загальний культурний код минулого) слів,
словосполучень відносно певного типу дискурсу. Культурна конотація також виконує
функцію зберігання.
Серед функцій мови – комунікативна, мислетворча, емотивна, символічна, експресивна,
гносеологічна та інші. Специфічність мови полягає у тому, що, належачи до так званих
вторинних систем, вона є не лише витвором суспільства, а й активним чинником його
самоорганізації. Вона “матеріалізується ” у діях і вчинках людей і виступає як головне
знаряддя соціалізації й самоідентифікації. Як символічний компонент культури вона
забезпечує збереження і передачу культурної інформації між поколіннями, формуючи
культурну наступність, маркує кордони “свого” та “чужого” тощо. Водночас варто
зауважити, що окрім інтегративної, мова може виконувати і дезорганізуючу чи
дезінтегруючи роль (на рівні мовленнєвої культури – в ситуації білінгвізму; використання
мовних кодів-символів – напр., ОУН-УПА, Помаранчева революція та ін.). Ці мовні
конструкції впливають на формування відповідного пам’яттєвого дискурсу.
Отже, пам’ять – це насамперед мовномисленнєва система, яка цілком підпадає під
поняття дискурсу. Водночас ми свідомі того, що пам’ять (як і світ в цілому) є не лише
проекцією мови. Існуюча реальність багатоаспектна й поліцентрична. Соціальна пам’ять
постає як продукт конкретної культурної формації, відповідного культурного коду (мови,
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освіти, ідеології, традицій, етнічної, релігійної, соціальної належності тощо), акт колективної
культуротворчості в процесі реконструкції минулої реальності. Роль мови у цьому процесі є
неоднозначною та залежить від багатьох змінних: наявності інших ідентитетів, збігу мовної
та культурної складових ідентичності, історичного періоду розвитку нації, тощо. Пам’ять
втілюється в мові, ґрунтується на мові і структурується мовними практиками. Завдяки
мовним значенням вона засвоюється її носіями, формуючи в них спільне світосприйняття,
спільний код розуміння минулого.
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Алла Киридон
ЯЗЫК КАК КОД СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
В статье предпринята попытка теоретического осмысления роли языка в формировании памяттевого дискурса, взаимосвязи и взаимозависимости языка и памя-
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ти, а также особенностей языковых идентификаций пространства памяти.
Память – это прежде мовномисленнева система, которая вполне подпадает
под понятие дискурса. Память воплощается в языке, основывается на языке
и структурируется языковыми практиками. Благодаря языковым значением
она усваивается ее носителями, формируя в них общее мировосприятие,
общий код понимания прошлого.
Ключевые слова: память, речь, идентификация, дискурс.
Alla Kyrydon
LANGUAGE AS A CODE OF SOCIAL MEMORY
The article attempts to conceptualize the role of language in the creation of memory discourse, interaction and interdependence of language and memory, and also features voice identifications memory space. Memory is primarily verbal and mental
system that is consistent with the concept of discourse. Memory is embodied in
language, based on language and structured by linguistic practices. With the linguistic meaning it acquired its carriers, creating in them a common worldview, a
common code of understanding the past
Key words: memory, language, identity, discourse.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ ГАЛИЧИНИ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті висвітлюється національна ідея у діяльності Української національно-демократичної партії Галичини на початку ХХ ст.
Ключові слова: Галичина, Буковина, Українська національнодемократична партія, програма, реформа.

С

учасний етап розвитку історичної науки у незалежній Україні визначає нові
підходи до висвітлення проблем історії та розбудови національної держави.
Особлива увага істориків завжди була спрямована на Галичину, де вже
наприкінці ХІХ століття виникли і діяли національні політичні сили, які розвинулись в
умовах тодішньої Австро-Угорщини і ставили завдання побудови власної Української
Держави.
Розуміння необхідності національної окремішності українськими діячами у Галичині
спонукало їх до того, що питання національно-культурної розбудови українства у цьому краї
стали для них головним завданням на десятки років, над вирішенням яких працювали
національні політичні партії та організації.
Громадсько-політичне життя українського населення Галичини у 80-і роки ХІХ ст.
привело до того, що у наступному десятиріччі виникли національні партії: РуськоУкраїнська радикальна партія, Українська соціал-демократична партія та Українська
національно-демократична партія, які стали основними у суспільно-політичному русі
українців Галичини та Буковини на рубежі ХІХ – початку ХХ ст. У даному дослідженні
розглядається тільки діяльність Української національно-демократичної партії на початку
ХХ ст.
Метою даної статті є висвітлення національної ідеї у діяльності Української
національно-демократичної партії Галичини на початку ХХ ст.
Український суспільно-політичний рух кінця ХІХ ст. у Галичині логічно вів до
утворення потужної національної партії. Організована у 1899 р. Українська національнодемократична партія (УНДП), на чолі якої стояли Ю. Романчук, К. Левицький, Є. Левицький,
В. Охримович, а також М. Грушевський та І. Франко об’єднала передові українські сили, що
поставили довготривалу мету боротьби за національну незалежність [1, с. 10–11]. Вже в
1894 р. група Ю. Романчука “розірвала порозуміння з урядом”, відійшла від “нової ери”,
показавши, що майбутнє належатиме українським радикально настроєним силам.
1900 р. УНДП проголосила програму-максимум, де поставила завдання на перспективу:
соборна незалежна Україна, де б увесь український народ об’єднався в єдиний національний
організм на засадах політичної та культурної самостійності. Як безпосереднє завдання
постала необхідність домагатися окремої української провінції в Австрії із своєю окремою
адміністрацією і своїм українським сеймом. УНДП випереджувала інші українські партії,
утворюючи повітові й місцеві комітети, організовуючи господарське і культурне життя.
УНДП стала вирішальною політичною силою галицьких українців у боротьбі за здобуття
національно-політичних прав [2].
Перейшовши в ряди українських національних демократів, частина членів радикальної
партії визнала, що їх попередня партія діяла як вузько станова організація, теоретичною
базою для неї стали соціалістичні основи. Деякі помилки допускалися і в практичній роботі.
Не завжди оправданим був наступ на церковне керівництво і рядових священиків. Дослідник
С. Баран також вважає, що Іван Франко, Євген Левицький, В’ячеслав Будзиновський,
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Теофіль Окуневський прагнули до практичної роботи разом із групою відомих народовців,
як от: Юліан Романчук, Кость Левицький, Євген Олесницький та ін. [3, с. 8].
Важливим у роботі національних демократів була організація партійної роботи у
повітах. Тобто, фактично УНДП першою з українських партій створила осередки, які діяли
на місцях, у повітових центрах і, навіть, селищах. Все це вело до того, що невдовзі УНДП
стала справді всенародною партією.
Програмні вимоги УНДП перегукувались із вимогами, які були поставлені Головною
Руською Радою ще у 1848 р. Партія вимагала поділу Галичини на східну частину (з
Лемківщиною) руську (українську) з руським (українським) сеймом у Львові і на західну
польську (мазурську) (без Лемківщини) з польським сеймом у Кракові. Аналогічне завдання
ставилось і по відношенню до Буковини: поділ її на руську (українську) частину і волоську
(румунську) та приєднання української частини Буковини до Східної Галичини. Тобто це
була програма утворення однієї української провінції в австрійській державі.
У випадку такого поділу Галичини і Буковини й утворення однієї української провінції
у Львові повинен був утворитися власний український сейм; намісник і краєвий маршалок
також повинні були бути з українців, українські урядники очолювали б староства, повітові
управління, суди, податкові установи, пошту, залізниці та ін. Програма вимагала також
введення у Галичині української мови як урядової.
У зв’язку з тим, що новий виборчий закон 1907 р. не забезпечував повноцінного
представництва українців в парламенті, а по виборах до сейму ще продовжувала діяти стара
куріальна система, програма УНДП пропонувала: “… заведення пропорціональної
репрезентації національних меншостей у всіх публічних інституціях. Пропорціональна
репрезентація полягає в тому, що кожна національна меншість відповідно до свого числа
законом має забезпечити відповідну кількість своїх відпоручників (репрезентантів) в
публічних інституціях, наприклад, в радах повітових, громадських, шкільних і т. д. Таке
право вже заведено на Буковині і в Моравії і се причинилося значно до злагодження спорів
між народностями. Якби се право [було] заведено і в Галичині, то тоді мали би ми в кожному
місті (напр. у Львові) в міській раді своїх заступників, котрі брали би в оборону наших
людей і не допускали би до польщення міст” [3, с. 11].
У програму також входив цілий комплекс вимог, які стосувалися політичних свобод.
Окремим розділом у програмі були економічні (господарські) справи. Вимоги УНДП в
економічному плані, можливо, найбільше вирізняли їх з поміж інших політичних партій.
УНДП вимагала у Галичині перерозподілу землі з тим, щоб селяни володіли 58 моргами
землі із кожних 100 моргів, а решта, тобто 42 морги належали дідичам. Земля у такій
пропорції повинна була перерозподілятися, фактично забиратися у дідичів для утворення
даного співвідношення наділів шляхом примусового державного викупу [3, с. 12].
УНДП виклала у програмі цілу низку завдань по організації селянства у товариство
“Сільський Господар”, утворення кредитних спілок, молочарських спілок, спілки для збуту
худоби та ін. Найважливішими для селян реформами повинні були стати:
– примусовий викуп великої земельної власності (панської землі) у загальну
власність народу і передача цієї викупленої панської землі (рілля, лани і
пасовища) безземельним і малоземельним селянам…, при чому всі ліси мали б
стати власністю краю;
– виведення селянських ґрунтів з іпотечних боргів при допомозі держави;
– проведення при допомозі держави і краю комасації (злуки) розкиданих парцель в
одну або дві парцелі і меліорація … грунтів; регуляція рік і диких полів, охорона
лісів від нищення їх безсовісними панами; реформи закону мисливського і про
риболовлю на користь наших селян;
– закладання рільничих, промислових і торговельних шкіл [3, с. 12].
У економічному блоці вимог керівництво УНДП Галичини ставило перед австрійським
урядом завдання проведення належної митної політики, яка б відповідала інтересам держави.
Природно, що такі речі як митна та тарифна політика повинні були широко обговорюватись
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у віденському парламенті і центральне керівництво змушене було будувати свою економічну
політику із врахуванням завдань розвитку провінцій, в їх числі й Галичини та Буковини.
Комплекс питань, пов’язаних із належною соціальною підтримкою населення
розроблявся в плані організації державної допомоги. Ця допомога включала підтримку і
організацію різних господарських товариств і спілок (організації кредитних кас,
торговельних спілок, продуктивних товариств – молочарень, майстерень по виробництву
покрівлі та ін., спілкових крамниць по закупівлі хліба, м’яса, одягу та ін. [ 3, с. 13].
Проведення податкової реформи для Галичини і Буковини було серед основних вимог
УНДП. Реформа, як зазначалося у програмі, передбачала заміну всіх діючих податків та
інших публічних данин й оплат, введення на їх місце загального прогресивного податку
прибуткового, майнового і спадкового, зі звільненням від податків такої кількості доходів,
які необхідні для життя [3, с. 13]. У цьому ж розділі подавалося положення про
прогресивний податок. На думку укладачів програми УНДП він полягав у тому, що “… від
більшого доходу платиться більший процент податку, наприклад, від двох тисяч корон 10 к
або пів процента від доходу; від п’яти тисяч – 100 к, тобто два проценти; від десяти тисяч –
300 к або три проценти” [3, с. 13] і т. д. Водночас керівництво УНДП розуміло, що
проведення такої податкової реформи це справа майбутнього, що стосується нинішнього
часу, то члени партії вимагали ліквідації податку для найбідніших верств населення
(особливо це стосувалось “нумерового податку” по селах).
Вимоги соціальних гарантій, викладені у програмі стосувались і таких питань як
формування робітничого законодавства, визначення часу зайнятості для працюючих,
забезпечення у випадку хвороби чи інвалідності, забезпечення по старості. Окремо ставилися
вимоги забезпечення прав українців-переселенців (гарантії їх прав під час дороги і на
чужині) [3, с. 13].
Програма УНДП ставила також вимогу зменшення видатків на військо і скорочення
часу військової служби. На перспективу планувалось, що військо буде замінене народним
ополченням (міліцією) [3, с. 13].
Проте, найважливішою економічною вимогою УНДП, про що зазначалось і в самій
програмі, була вимога примусового викупу панської землі, тобто вимога проведення
земельної реформи. Це було завдання, що ставилося на перспективу, з вирішенням якого
пов’язували заспокоєння “земельного голоду” у Галичині. Водночас розв’язання цієї
проблеми розглядалось як важливий засіб піднесення економічного стану українського
населення в Австро-Угорщині.
Широкий комплекс заходів намічала УНДП у справах культури. Висловлювалась
вимога утворення окремої української крайової шкільної ради у Львові для всіх українських
шкіл; поділу існуючої крайової шкільної ради на дві окремі незалежні одна від одної секції –
українську для українських шкіл і польську для польських шкіл. Крім цього повинні були
засновуватись окремі окружні шкільні ради по повітах (утворювались українські школи, що
підлягали контролю з боку українських окружних шкільних інспекторів).
Серед важливих громадсько-політичних проблем Галичини було і питання відкриття у
Львові Українського університету. В програмі УНДП містилась вимога заснування
Українського університету у Львові і в разі необхідності й інших вищих навчальних
національних закладів. Водночас містилися вимоги заснування в українській частині
Галичини і Буковини українських середніх шкіл – гімназій, реальних шкіл, учительських
семінарій, а також фахових середніх шкіл – рільничих, промислових і торговельних училищ.
В українській частині Галичини і Буковини ставилася вимога створення достатньої кількості
народних шкіл. Окреме положення стосувалось мови викладання: “Жадаємо, щоби в
українській частині Галичини і Буковини у всіх публічних школах отже і таких, де є
польська, волоська (румунська) або німецька викладова мова, наша українська мова була
обов’язковим предметом науки” [3, с. 14].
Розділ присвячений освітнім вимогам завершувався положенням: “Домагаємося …
безплатної науки у всіх публічних школах і публічної допомоги від держави, краю, повіту,
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громади для улекшення науки убогим дітям в народних школах через досторчання їм
поживи, одягу і шкільних книжок та шкільних знадобів, ва се тому, щоби весь наш нарід став
народом письменним і просвіченним” [3, с. 14].
У справах церковних УНДП вимагала свободи релігії та повної рівноправності для всіх
релігій та обрядів. А також ставила вимогу “… знесення права патронату і впливу
правительства при обсаді церковних урядів та законного запоручення нашим громадянам
більшого впливу на обсаду парафій” [3, с. 15].
Окремі положення програми стосувалися зв’язків галицьких і буковинських українців з
усім масивом українських територій і українським етносом, що проживав на них. У програмі
зазначалось, що наш український народ проживає не тільки в Австрії (Галичині і Буковині),
але і поза її кордонами (в Угорщині і Росії) наша партія буде намагатися нав’язати і
підтримувати зв’язки з угорськими і російськими Русинами (українцями), щоб створити
почуття національної (народної) єдності на цих землях, заселених нашим народом і щоб на
всьому просторі руських (українських) земель наш народ здобув собі повну свободу та став
господарем своєї долі [3, с. 15].
У 1907 р. галицькі українці вступили в новий етап своїх виборчих змагань. Перші
вибори до парламенту згідно з новим виборчим законом дали українським партіям 27
мандатів з Галичини і 5 з Буковини. “Український клуб” розпочав свою роботу із складання
державно-правової заяви від 20 червня 1907 р., де першим стояло положення про
необхідність введення в Австрійській державі національно-територіальної автономії [4,
с. 640]. Тактика клубу була наступною: опозиційне відношення проти кожного уряду, коли
він не сприятиме самостійному розвитку українського народу.
Австрійський уряд займався українськими справами. Його позитивне відношення до
українського питання привело до посилення антиукраїнського руху польських сил у
Галичині, які об’єдналися з москвофілами. Намісник граф Андрій Потоцький підтримував
москвофільський рух. Під час виборів до сейму 1908 р. мали місце великі зловживання з
боку польської адміністрації. У відповідь на вбивство селян під час виборів на Тернопіллі
український студент Мирослав Січинський здійснив 12 квітня 1908 р. атентат над
намісником А. Потоцьким. У Львівському університеті повторюються заворушення і бійки
між польськими і українськими студентами, під час яких у 1910 році загинув український
студент Адам Коцко [2, с. 87].
Під впливом цих подій і у зв’язку із загостренням стосунків з Росією у 1912 р.
австрійський уряд демонстрував свою підтримку українців. Це виявилося у видані інструкцій
для властей у Галичині про однакове трактування обох націй, у намаганні налагодити
питання урядової мови у Галичині, питання мови викладання у Львівському університеті,
бажанні вводити кафедри з українською мовою викладання, усунути перешкоди при
створенні українських середніх шкіл, унормувати справу урядової мови у громадах,
запрошувати українських урядовців до роботи в центральних установах у Відні.
Українські посли ставлять вимогу мати свого міністра. Радикали висувають програму
державної допомоги селянам, не кажучи вже про давні гасла: національного поділу краю і
поділу Шкільної Ради [5].
Однак ініціаторами консолідації українських політичних сил у Галичині стають все
таки лідери національної демократії.
7 грудня 1912 р. у Львові відбулася нарада українських політичних партій, на якій
обговорювалась політична ситуація на Балканах, у зв’язку із загостренням відносин між
Росією і Австро-Угорщиною і майбутня доля Галичини на випадок війни.
На нараді після довгих дискусій було проголошено: “… З огляду на добро і будучність
українського народу по обох боках кордону, на случай оружного конфлікту між Австрією і
Росією, ціла українська суспільність одно згідно і рішучо стане по стороні Австрії, а проти
Російської імперії як найбільшого ворога України” [6, с. 141]. Українські політичні сили у
Галичині повинні були сконсолідуватись. Свідченням єдності стало те, що національні
демократи, радикали і соціал-демократи утворили міжпартійну національну Раду.
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Наприкінці 1912 р. черговий з’їзд УНДП підтвердив, що партія ставить головним
завданням боротьбу до повної державної незалежності всього українського народу.
Майбутня українська держава, що згідно з проектом включала землі російської України й
західно-українські території, передбачалася як автономна в рамках Австрії [7].
Діяльність українських політичних сил привела на початку 1914 р. до ухвалення в сеймі
нового краєвого статуту і нової системи виборів до сейму. Куріальна система ще зберігалась,
але в сільській курії було введено безпосереднє голосування й додано нову курію загального
голосування. Галицький сейм повинен був складатись із 228 депутатів, з яких 62 мандати
резервувались за українцями. Українцям гарантувались постійні місця в робочих комісіях
сейму та краєвих установах. Передбачено було через 5 років відкрити Український
університет. Закріпити ці здобутки не вдалось, оскільки почалася Перша світова війна.
Початок Першої світової війни привів до того, що українські сили у серпні 1914 р.
утворили у Львові Головну Українську Раду (ГУР), яка виступала координатором
української національної політики і повинна була займатися формуванням українських
січових стрільців. У заяві ГУР до українського населення зазначалося, що “погром Росії
принесе визволеннє або всеї України, або бодай частини її – а се приспішить визволеннє
решти України” [2, с. 89] .
Національні гасла українців мали своїх противників і насамперед, це польська
адміністрація у Галичині і польські сили при віденському цісарському дворі. Вже утворення
загону Українських січових стрільців показало, що польська сторона сприйняла це без
ентузіазму. Більше того, польські політики поширювали чутки про “руську зраду”. Причини
військових невдач Австрії на фронті у Галичині вони пояснювали лояльним ставленням
українського населення до Росії. Польські сили сприяли поширенню австрійського терору
проти українців у Галичині [8, с. 17–18].
Урядові кола не дозволили сформувати окреме українське військо, а погодилися на
формування обмеженого легіону УСС, що став частиною австрійського війська.
Після окупації у вересні 1914 р. російською армією Галичини керівники українських
політичних партій перемістилися у Відень. У травні 1915 р. тут було утворено Загальну
Українську Раду на чолі з Костем Левицьким. У червні 1915 р. під тиском австрійського
наступу російські війська залишили Львів. Національні сили утворили у місті “Український
Комітет”, який займався політичними, господарськими і культурними справами.
Проте 4 листопада 1916 р. австрійський цісар за згодою імператора Німеччини дарував
Польщі право створювати на звільнених під час війни польських територіях, які входили до
складу Російської імперії національне державне формування. Польське Королівство повинно
було стати кроком до відновлення Польщі як держави. Цей документ, відомий як “Акт двох
цісарів”, перекреслював можливість надання офіційним Віднем автономії для Східної
Галичини. В умовах війни це означало б початок збройного конфлікту між поляками та
українцями і одночасно вело б до розпаду Австро-Угорської імперії.
“Акт двох цісарів” означав крах проавстрійськи налаштованої Загальної Української
Ради. Українські посли у Відні звинуватили Костя Левицького як керівника ЗУНР, що він не
перешкодив підписанню цього документу. Новим керівником української парламентської
фракції став Євген Петрушевич. У прийнятій посольською групою відозві зазначалося, що
“український народ ніколи не зречеться права національної автономії своєї території й
утворення окремого українського коронного краю в межах Австрії”. Чергова заява про свою
покірливість перед австрійським двором, однак, не змінювала політичну ситуацію [9].
Наступив 1917 рік. У Петрограді 27 лютого почалась революція, що привела до падіння
царської династії Романових і відкрила перспективу майбутньої самостійності України.
Таким чином, необхідно відзначити, що Українська національно-демократична партія
прагнула, згідно своєї програми, досягти на всьому просторі українських земель, щоб наш
народ здобув собі повну свободу та став господарем своєї долі. Хоча, як відомо з історії, на
той час дану ідею втілити в життя не вдалося.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГАЛИЦИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В статье освещается национальная идея в деятельности Украинской национальнодемократической партии Галиции в начале ХХ века.
Ключевые слова: Галиция, Буковина, Украинская национально-демократическая партия, программа, реформа.
Nataliya Hryhoruk
NATIONAL IDEA IN THE NATIONAL-DEMOCRATIC PARTY OF GALYCHYNA ACTIVITY
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
National idea in the Ukrainian National-Democratic party of Galychyna activity at the beginning of XX century is illuminating at the issue.
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Леся Костюк
ПОМИНАЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті на основі свідчень численних інформаторів авторка подає характеристику поминальної обрядовості сільських жителів Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (на
прикладі Золочівського, Буського, Бродівського, Перемишлянського районів Львівської області).
Ключові слова: Східна Галичина, поминальна обрядовість, жалоба,
поминальні суботи, Провідна неділя.

Н

а сучасному етапі зростає інтерес до етнокультурної спадщини українського
народу. Це зумовлено пожвавленням суспільно-національних процесів у нашій
державі, що актуалізувало ґрунтовне пізнання всіх аспектів традиційної
народної культури та побуту. Особливе місце в дослідженнях українських етнографів посідає
вивчення сімейної обрядовості, котра пов’язана з ключовими подіями життєвого циклу
людини і містить чимало самобутніх й давніх традицій. Деякі складові цієї сфери духовної
культури народу (родильні, весільні звичаї та обряди) уже висвітлено в окремих
дослідженнях. Натомість узагальнених історико-етнографічних праць про українські
поминальні традиції та їх регіональні особливості у вітчизняній етнографії й досі немає.
Тому вивчення поминальних обрядів галичан, зокрема їхньої реґіональної специфіки, є
одним із невідкладних наукових завдань. Оскільки поминальна звичаєвість через свою
виняткову консервативність зберігає багато реліктів давньої обрядової культури, спеціальне
дослідження цього фрагменту родинного укладу актуальне також з погляду перспективних
напрямків українознавчих і загалом слов’янознавчих студій, а саме – в контексті етногенезу,
ритуалістики, культурології.
Метою статті є комплексне вивчення поминальної обрядовості як різновиду сучасної
сімейної звичаєвості. Реалізація зазначеної мети передбачає розв’язання низки завдань:
методом польового дослідження зібрати й опрацювати етнографічні матеріали у жителів
Золочівського, Буського, Бродівського і Перемишлянського районів Львівської області,
з’ясувати семантику ритуальних дій.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: простежити та
проаналізувати локальну специфіку поминальних звичаїв галичан із врахуванням
трансформаційних процесів, котрі відбувалися на території цього реґіону.
Порушена проблема знайшла відображення у студіях істориків та етнографів. Окремі
аспекти цього питання порушено у працях таких науковців, як Л. Артюха [1], В. Гнатюка [2],
Ф. Колесси [3], Л. Орел [4], С. Пахолок [5], Я. Радевича-Винницького [6], котрі подають
загальну характеристику поминальної обрядовості, проте лише дотично згадують про
досліджувану територію. Важливі та цікаві відомості про галицьку поминальну звичаєвість
подають інформатори [7–17]. Цінність їхніх свідчень полягає в тому, що ці люди
неодноразово були учасниками описаних ритуалів. Респонденти розповідають про зміни
ставлення сучасної молоді до поминальних звичаїв, жалоби у різних місцевостях Галичини,
пояснюють значення обрядів з водою та хлібом тощо.
Комплекс післяпоховальних звичаєво-ритуальних заходів охоплює низку очищальних,
охоронних, поминальних і траурних дій, традиційно розпочинається обрядодіями, які
спрямовані на ліквідацію учасниками ритуалу уявного занечищення. Так, повертаючись із
кладовища, родичі та учасники поховальної процесії виконують обрядове омивання рук.
Миють руки з милом, витирають їх одним і тим самим чистим рушником. Також існувала
своєрідна традиція в с. Шпиколоси (Золочівського району Львівської області) – доторкатися
руками до печі (символ родинного затишку) [9]. Практика ритуального очищення учасників
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обряду за допомогою води та дотику до печі є однією з традиційних реалій галицького
похорону. Подібні явища, в основі яких лежать прадавні уявлення про очищально-охоронні
властивості води та вогню (домашнього вогнища), присутні в звичаєвості багатьох
європейських та інших народів світу. Імовірно, вони були відомі слов’янам язичницької
доби.
Післяпохоронні поминки, якими розпочинається річний цикл обрядів, пов’язаних із
ушануванням пам’яті людини, також відбувалися з дотриманням багатьох своєрідних
звичаїв. В окремих селах Золочівського району (Шпиколоси, Вороняки, Єлиховичі, Словіта)
поминального обіду в день похорону не було, лише на цвинтарі всім присутнім роздають
цукерки за упокій душі померлого [10]. Якщо ж обід відбувався, то всі присутні стають за
стіл і читають по три рази молитви “Отче наш” і “Богородице діво...”. Першою стравою, з
якої починалися поминки була кутя або колово (каша із пшениці), а в селах
Перемишлянського району варили борщ [11]. Всі присутні тричі куштували спершу
ритуальну страву і лише після того їм подавали інші гарячі страви. На поминальний обід
готують ті самі страви, що і на весілля чи хрестини. У піст дотримуються традиційних вимог:
на столі пісні страви. Хоч останнім часом, поряд із пісними стравами готують і м’ясні для
тих, хто не дотримується посту. Із напоїв ставлять вино, узвар чи компот зі свіжих фруктів,
котрі присутні повинні були повністю допивати [1, с. 315]. Також на середині столу
запалюють свічку (котра горить протягом всього обіду), ставлять тарілку зі склянкою
(наливають горілки чи свяченої води), поверх якої кладуть окраєць хліба. У більшості
населених пунктів Східної Галичини до середини ХХ століття, а особливо на Бродівщині,
тривала стійка звичаєва заборона: на поминальних обідах користуватися виделками, бо вони
начебто своїми вістрями могли зашкодити покійному чи відігнати його. Відомо, що гострі
предмети із заліза українські селяни клали під поріг, щоб налякати та відігнати мерця від
хати. Відмова від виделки як столового прибору на поминальній трапезі так само свідчить
про архаїчні упередження, що зберігаються протягом віків [2, с. 109].
Під час поминальної трапези простежується її жалобна сутність. Звичайні для застілля
звичаєві форми спілкування – гучні розмови, розваги, спів усунено повністю, лише
виголошували короткі тости, котрі характеризували померлого. Не можна також ставити
лікті на стіл. Особливо важливим моментом в поминальному застіллі було завершення
прийому, де знову тричі читали молитви “Отче наш”, “Богородице діво...” і співали “Вічна
пам’ять”.
У с. Голубиця Бродівського району Львівської області існує повір’я, що душа
померлого навідується до своєї оселі. Тому ввечері, після поминального обіду, ставили на
стіл чи на підвіконня тарілку, склянку, наповнену водою та окраєць хліба чи калач. За
повір’ям “вода вранці була надпитою. Душа померлого її попила”. Найчастіше цю воду
виливали на дев’ятий день: на ріг хати або несли на кладовище, але лити, як стверджують
інформатори, потрібно від себе – “на одлив”. Хліб віддавали собаці [13].
Післяпоховальні нічні чування родичів й односельців у домі померлого – один із давніх
загальновідомих звичаїв, основою якого є вірування про відвідування душею власної
домівки. Тому у галичан зберігся звичай не гасити вночі світло (до 9 днів – с. Ганачівка
Перемишлянського району Львівської області) [11] або посипати поріг попелом чи
борошном для виявлення “слідів померлого” (с. Вільшаниця Золочівського району
Львівського області) [7].
Наступного дня, після похорону, у м. Глиняни Золочівського району Львівської області
родичі, найближчі сусіди йшли на цвинтар. Звичай цей одержав назву “нести сніданок” або
“будити покійника”. І досі зберігаються повір’я у галичан про те, що душі померлих родичів
продовжують перебувати на землі біля живих, на тих місцях, де їх поховано. Саме тому
родичі повинні про них дбати, годувати їх, напувати. Йдучи на кладовище, із цією метою
брали собою горілку, воду, їжу, що залишалася після обіду. Прийшовши на могилу,
розкладали усе їстівне на могилі чи біля неї. Наливали в склянку води, клали в тарілку
принесену їжу і ставили на могилу під хрест. Цей обід призначався духу померлого, а лише
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після цього починали трапезу. Усе, що принесли з собою на цвинтар, потрібно було з’їсти
або залишити на могилі. Існує повір’я, що нічого не можна брати з кладовища додому [15].
Слово “поминати” походить від слова “пам’ятати”, тобто згадувати про померлого. У
християнській церкві цей звичай закріпився вже наприкінці ІІ – напочатку ІІІ ст. н. е. Від
того часу було встановлено християнське богослужіння, моління за покійних, бо це є
священним обов’язком кожного християнина. Ще Іван Золотоустий говорив: “Це спосіб
полегшити муки душі грішника. Якщо захочемо. Якщо ми будемо творити часті молитви за
нього, якщо будемо роздавати милостиню тоді, хоч і не вартий він був милостей Божих, Бог
нами буде вблаганий. Не про труну й не про похоронні урочистості маємо дбати ми, але про
душу покійного… Повідай ім’я покійного, попроси всіх творити молитви та вблагання: це
вмилосердить Бога; хоч і не від нього самого це підноситься, а інші просять милості Божої.
Такий закон людиноподібності Божої… ” [4, с. 376].
Церква має прадавній звичай поминати померлих 3-го, 9-го і 40-го дня після смерті.
Тому ці дні звуться третини, дев’ятини й сорочини або чотири десятини. Вони пов’язані з
етапами сходження душі до неба. У требнику Петра Могили говориться про духовне
значення тих поминальних днів: “Поминання 3-го дня означає, що померлий вірив у Христа,
який воскрес 3-го дня, а також і те, що померлий зберіг три богословські чесноти: віру, надію
і любов. Поминання померлого на третій день після смерті здійснюється з декількох причин.
Зокрема, поминання в цей день здійснюється на честь Пресвятої Трійці (Отця, Сина і Духа
Святого), в ім’я якої був хрещений покійний, і віри, яку він зберіг до останнього подиху.
Поминанням 9-го дня просимо Господа Бога, щоб через заступництво небесних
ангельських хорів упокоїв померлого зі святими. Поминання 40-го дня відбувається на
спомин перебування Ісуса на землі 40 днів по своєму воскресінні, а також на спомин
40-денного посту Мойсея і пророка Іллі” [3, с. 78].
Символічним у поминальній обрядовості є дев’ятий день після смерті людини.
Вважалося, що впродовж восьми днів душа людини ще перебуває на землі, бачить все, що
тут відбувається, а на дев’ятий день полишає земний світ. Саме тому в цей день
відправляють Святу Літургію за упокій душі, несучи в церкву “панахиду”. В с. Вороняки
(Золочівський район Львівської області) несуть три хліби чи калачі, печиво, цукерки та вино
[16]. Тоді запрошують присутніх на поминальний обід. Це має бути скромна гостина з
традиційними стравами: борщ або кутя, пампухи, тістечка. Сьогодні ритуальний обід
переважно замовляється у ресторанах.
Таке ж поминальне богослужіння відправляють на сороковий день після смерті.
Галичани вірять, що від третього до дев’ятого дня після смерті душі показують рай, а від
дев’ятого по сороковий день вона бачить пекло. На сороковий день Бог вказує душі місце
відповідно до земних вчинків людини. Тому поминання цього дня є особливо важливим, бо
вирішується подальша доля померлого. До сорокового дня на богослужіннях померла
людина згадується церквою як новопредставлена.
Також поминають небіжчиків у першу і всі наступні річниці смерті. За бажанням
родичів, такі молитви можуть бути частіші. Впродовж Великого Посту відправляються
сорокоусти по церквах. Під час цих богослужінь священики зачитують імена померлих,
вписані до спеціальних книжечок. Саме слово “сорокоуст” дослівно означає: сорок уст, тобто
моління 40 устами чи священиками або правилося у 40 церквах одночасно [5, с. 4].
Загалом богослужінню відведена провідна роль у поминанні померлих, бо молитва – це
єдине, чого вони потребують від живих. Переважно чуємо чиїсь розповіді про те, що сняться
померлі родичі чи знайомі, то як правило, сюжетом того сну є прохання небіжчика дати
напитися, їсти, принести ліків, теплий одяг. Всі ці прохання лише про одне – про молитву. У
такий спосіб людина, про яку через щоденні турботи родичі починають забувати, просять
згадати про неї у молитві, а вартість пам’ятника чи огорожі – це амбіції не того, хто у
вічності, а живих, які іноді помилково вважають, що чим дорожчий надгробок, тим щиріша
їхня любов.
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Із річним поминальним циклом чи принаймні окремими його датами пов’язано
дотримання родичами померлого трауру. За свідченнями інформаторів в Золочівському,
Бродівському районах Львівщини протягом ХХ – на початку ХХІ століття основними
проявами річного поминального циклу були певні особливості щоденного одягу членів сім’ї,
обмеження щодо здійснення ними окремих господарських робіт, участі в розвагах і
святкових урочистостях. Дотриманню цих настанов галичани й досі надають важливого
обрядового й етичного значення, засуджують будь-який прояв неповаги до пам’яті
покійника.
Після похорону родичі померлого мають обов’язково носити жалобу за покійним.
Варто зауважити, що дуже часто поняття жалоби зводиться до відповідного кольору одягу,
прикрас, заборони використовувати яскраві кольори. Так, жителі с. Побужани (Буський
район Львівської області) мають в одязі певні траурні відзнаки (чорну смужку на комірі
піджака, жінки носять чорну хустку на голові чи косинку на шиї, сорочку з чорною
вишивкою) [8]. Також в с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області до 70-х років
ХХ століття існував звичай: до сорока днів дівчата з родини померлого не заплітали кіс, а
чоловіки і парубки не вдягали головні убори, не стригли волосся, не голилися (вдівці), але
сьогодні цих заборон не дотримуються [17].
Традиційно за батьками носять жалобу впродовж одного-двох років, за бабусею чи
дідусем до трьох-чотирьох місяців. Батьки за дітьми часто не полишають жалоби впродовж
багатьох років або й усього життя. Виявами жалоби виступає і дотримання певних постів,
зокрема перед Днем святого Петра та Павла. Батькам, у яких померли діти, забороняється
їсти фрукти до Спаса, щоб дитина не була обділена ними на тому світі. За охрещеними
маленькими дітьми жалобу не носять, тому що це чисті ангели, які не потребують жодної
покути. Жалоба за самогубцями повинна включати постійно покуту у молитвах і даванні
милостині від його імені, що спокутує його гріхи. Святий Іван Золотоустий про це говорить
так: “Постараємось, поскільки можливо, допомагати спочилим нечистим замість сліз, замість
плачу, замість дорогих гробниць, нашими за них молитвами і приношеннями, щоби таким
чином і їм, отримати обіцяні блага” [6, с. 378].
Відомі й господарські табу, які зумовлені уявленнями про присутність у домі душі
померлого та певними охоронними та етичними нормами. Так, у с. Шпиколоси
(Золочівський район Львівської області) до 80-х років ХХ століття було заборонено
працювати на ріллі, біля сіна, молотити, прати (до 9 днів) [9]. Період поминань також
пов’язаний із низкою заборон на виконання окремих хатніх робіт. Так, житло не мили й не
прибирали щонайменше протягом дев’яти днів. Упродовж цього ж періоду не шили і не
пряли (с. Ясенів Бродівського району Львівської області). Не дозволялося білити хату від
семи днів і до року: “В хаті після померлого не мазати до семи днів – замазуєш очі душі” або
“Хату після похорону не мажуть два тижні, щоб душу не виганяти з хати, бо вапно вадить”
[12]. У смт. Красне (Буський район Львівської області) хату замітали лише після виносу
домовини, причому сміття сипали в піч, а тепер спалюють [14]. Спалювали також одяг, в
якому померла людина. Інші речі померлого спалювали або віддавали бідним після 40-го
дня. Описані звичаї частково збереглися до сьогоднішнього дня, їх дотримуються жителі
досліджуваного реґіону.
Найголовнішими у поминальному річному циклі були батьківські вечері, їх ще в
Східній Галичині називають “діди”. Переважно святкують ці свята протягом тижня після
Великодня – Провідна неділя, напередодні Трійці, на Дмитра, в окремих селах
Перемишлянщини поминають померлих на Спаса. У ці дні заборонялося виконувати будьякі хатні роботи: прибирати в хаті, прати, білити. Для померлих родичів готували вечерю,
запрошували їх до хати, і згадували їх. Такі згадування можна спостерігати і на Свят-вечір,
коли для померлих родичів ставили тарілку з ложкою для куті, а саму вечерю залишали до
ранку, щоб померлі родичі теж її покуштували. Теж саме робили і на дідівські вечері:
залишали весь посуд з їжею на столі. Більшість страв такі ж, як готували на поминки [11].
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Терміном “діди” називають ще й поминальниці. Суть їх полягає в тому, що зазвичай у
постові суботи до церкви носили панахиду (три хліби, цукор, вино). Доречно додати, що на
Чистий четвер готували рибу, а вечерю наніч залишати на столі для померлих родичів.
Також існував звичай у цей день чистити могили і все з них спалювати (смт. Красне
Буського району Львівської області) [14]. Провідування померлих відбувалося у різні дні
після Великодня. Переважно на Галичині, це робили на другий день Великодніх свят. Тоді на
могилах залишали шматочки паски або несли паску до церкви, яйця “щоб птахи поминали
померлих” [2, с. 110]. Що стосується обрядової сторони, то наші предки вірили, що в цей
день потрібно кидати шкаралупи зі свячених крашанок у воду, щоб вони плили до Чорного
моря, в країну мертвих. Також вони вірили, що не можна в цей день копати землю –
турбувати померлих.
Наступна неділя після Паски, називається за церковною традицією – друга Паска. Її
можуть називати ще Неділя про Фому. Служба у церкві присвячена спогадам про осязання
апостолом Фомою ран воскреслого Христа. Антиспасха, як оновлений спогад про Пасху на
восьмий день, знаменує собою вічну радість християн, пов’язану з Воскресінням Христовим.
Саме число вісім у біблійній мові символізує початок нового етапу, нового життя, нової
седмиці.
Проводи у Східній Галичині святкуються урочисто. Збираються родини на цвинтарі,
щоб у ці Великодні дні пом’янути померлих. На могили запрошують священика, який
освячує гроби і служить короткі молебні-панахиди. Рідні приносять із собою паски,
крашанки, ставлять їх на могили і таким чином поминають померлих родичів, потім це
несуть до церкви, де ці пожертви роздають згодом бідним.
У Золочівському та Бродівському районах Львівської області доволі поширеним став
звичай запалювати поминальні свічки 1 листопада. Ця традиція успадкована жителями
реґіону від поляків, бо саме римо-католики у День всіх святих, що припадає на 1 листопада
згадують померлих родичів. У Перемишлянському районі Львівської області запалюють
свічки пам’яті у Свят-вечір (6 січня).
У суботу напередодні 8 листопада на Перемишлянщині святкують Дмитрівську суботу,
коли дотримуються суворого посту. Готують дев’ять або дванадцять страв. Під час
поминальної вечері обов’язково запалюють поминальну свічку і моляться поіменно за
померлих родичів. Крім того, несуть до церкви парастас [11]. Також поминання померлих
здійснюють у день св. Михайла: готують поминальну вечерю і визначають, чи не буде
померлих того року в родини: якщо ложки, котрі поставили опуклою стороною до верху
перевернуться, значить людина, що вечеряла цією ложкою, захворіє і помре. На ранок
залишки цієї вечері віддавали птахам і просили, щоб вони пом’янули померлих родичів.
Констатуємо, що перелік поминальних обрядів у Східній Галичині досить численний. У
мешканців краю дотепер спостерігаємо культ померлих родичів. Разом із християнськими
ритуалами досі функціонує чимало язичницьких. Серед жителів краю спостерігається інтерес
до старовинної поминальної обрядовості й прагнення використати народну символіку і
атрибутику. Як наслідок, збільшується число охочих здійснювати описані ритуали з усіма
звичаями. Можливо, у перспективі, матимемо повне відродження поминальної звичаєвості як
важливого складового компоненту родинної обрядовості українського народу загалом та
Східної Галичини, зокрема.
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Леся Костюк
ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ В ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЦИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКА
В статье на основе свидетельств многочисленных информаторов авторка подает характеристику поминальной обрядности сельских жителей Восточной Галиции второй половины ХХ – начала ХХІ века (на примере Золочивского,Буского, Бродивского, Перемышлянского районов Львовской области).
Ключевые слова: Галичина, поминнальные обряды, траур, поминальные суботы, Фомино воскресенье.
Lesya Kostyuk
MENTION RITE IN THE EAST GALYCHYNA
OF THE SECOND HALF OF THE 20TH – BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
In the article on the basis of certificates of numerous informants an author gives description
of a mention rite of villagers of East Galychyna of the second half ХХ – to
beginning of ХХІ age (for example Zolochiv, Bus’k, Brody, Peremyshliany district
of Lviv region).
Key words: Galychyna, mention rite, zhaloba, mention Saturdays, Leading resurrection.

302

Україна–Європа–Світ

УДК 379.8 (367)

Jan Ryś
PROBLEMATYKA CZASU WOLNEGO W EDUKACJI
STAROPOLSKIEJ
У статті автор досліджує проблему організації вільного часу в освітній
системі Польщі ХIV–XVIII ст., з’ясовує дефініцію поняття вільного часу, зайнятість і дозвілля школярів у період середньовіччя та в добу раннього нового часу.
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Доктор Ян Рись належить до знаних польських істориків, творчість якого охоплює
переважно дослідження історії освіти. Його педагогічна діяльність пов’язана з кафедрою
історії освіти і виховання Педагогічного університету ім. Комісії Едукаційної в Кракові.
Головні наукові зацікавлення вченого концентруються навколо вивчення питань
шкільництва і виховання в Польщі у ХV–ХVІІІ ст. Є автором декількох наукових розробок
історії парафіяльного шкільництва в епоху середньовіччя. У колі його наукових зацікавлень
знаходиться також історія військового виховання в Польщі ХV–ХVІІ ст. та історія перших
військових шкіл. Здійснює наукові дослідження в сфері порівняльної педагогіки, які
стосуються актуальних проблем шкільництва в країнах Європейського Союзу.
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Wprowadzenie
ncyklopedia pedagogiczna XXI wieku podaje kilka definicji czasu wolnego, których
wspólnym mianownikiem jest stwierdzenie, że jest to ta część czasu jaka pozostaje do
dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań związanych z pracą zawodową,
nauką i różnymi obowiązkami [1, s. 559–564]. Czas wolny w przypadku młodzieży uczącej się – a
ten rodzaj czasu wolnego będzie przedmiotem naszych refleksji – to czas po odbyciu zajęć
szkolnych i wykonaniu zadań domowych związanych z nauką i innymi powinnościami. Jako
funkcje czasu wolnego wymienia się rekreację i wypoczynek, zabawę i rozrywkę oraz zbiorowe
spędzanie wolnego czasu. Z kolei główne aspekty czasu wolnego to aspekt socjologiczny
(spędzanie czasu wolnego w grupie rówieśników), psychologiczny (rozwijanie psychiki dziecka) i
pedagogiczny (rozwijanie aktywności, inicjatywy, samodzielności). Badania nad czasem wolnym
zaczęły się rozwijać zasadniczo od połowy XX w. i obecnie dorobek w tej dziedzinie, zarówno w
Polsce jak i za granicą jest pokaźny. Analizując pojęcie czasu wolnego, nasuwa się pytanie czy
współczesne definicje można odnieść do przeszłości, a w tym konkretnym przypadku do edukacji
staropolskiej ? Czy ucząca się wtedy młodzież miała pod dostatkiem czasu wolnego i czy miał on te
aspekty i funkcje o których mówimy współcześnie? Można też postawić pytanie czy spędzanie
wolnego czasu było zorganizowane i kto go organizował, czy istniały ku temu specjalnie powołane
instytucje? czy też życie i obyczajowość ówczesnych społeczeństw pełniły tu rolę koordynatora? I
co najważniejsze można postawić pytanie czy spędzanie wolnego czasu miało pozytywny, czy
negatywny wpływ na wychowanie młodzieży i jak na przestrzeni lat kształtowało się podejście do
spędzania wolnego czasu przez uczniów?
Czas wolny średniowiecznych scholarów
Przystępując do omówienia czasu wolnego średniowiecznych uczniów, spróbujemy najpierw
ustalić jaką ilością wolnego czasu faktycznie dysponowali. Nauka szkolna w średniowieczu
najczęściej odbywała się zarówno przed południem jak i po południu [2, p. 200]. Nauczyciel
według własnego uznania rozpoczynał naukę w godzinach rannych; możemy przypuszczać że nie
wcześniej jednak niż w okolicach godziny ósmej, gdyż sam musiał mieć czas na śniadanie i krótki
wypoczynek po porannych nabożeństwach. Być może modlitwa na Anioł Pański kończyła
dopołudniowe zajęcia, które wznawiano po przerwie na obiad, mniej więcej około godziny
czternastej. Popołudniowa nauka była z reguły krótsza i obejmowała właściwie powtórkę, stąd też
trwała raczej krótko zapewne około godziny. Dopiero na początku XVII w. pojawiły się pierwsze
przepisy regulujące rozkład dnia, w myśl których uczniowie młodsi powinni przebywać w szkole 2
godziny rano i 2 po południu, a starsi 4 godziny rano i 4 po południu, choć w niektórych diecezjach
duchowieństwo domagało się, aby uczniowie spędzali w szkole cały dzień [3, p. 150]. Przy takim
rozkładzie dnia uczeń miał do dyspozycji południową przerwę w trakcie której musiał się jednak
posilić i kilka godzin po południu nie dłużej jednak niż do wieczornych nabożeństw. Latem, kiedy
dni były dłuższe można było jeszcze skorzystać z czasu po wieczornych nabożeństwach. Taki
model nauczania nie był jednak obowiązujący. Rozkład dania jak i funkcjonowanie szkoły zależne
było od samego nauczyciela i nie wykluczone, że mógł on organizować nauczanie jedynie przed
południem, a wtedy uczniowie dysponowali znacznie większym zasobem czasu wolnego.
Nauka szkolna nie była tylko jedynym elementem wypełniającym czas ucznia. Odstawmy na
bok obrabianie zadań domowych, bo ta “przyjemność” nie wchodziła raczej w rachubę w
średniowiecznym modelu nauczania. W zamian jednak uczeń miał dużo więcej obowiązków
związanych ze służbą kościelną. Z reguły większość uczniów należała do chóru uczniowskiego.
Uczestnictwo w chórze zwalniało ich w niektórych szkołach z uiszczania danin dla nauczyciela. Z
drugiej strony było niezwykle czasochłonne. Chór uczniowski, który dzisiaj możemy nazwać
“kapelą weselno – pogrzebową” był nieodłącznym elementem wszystkich nabożeństw kościelnych,
ślubów chrztów i pogrzebów, jak również wszelkich uroczystości które miały oprawę religijną.
Uczestnictwo w tych uroczystościach, pomimo że czasami wiązały się z nimi pewne przyjemności a
nawet korzyści, należy jednak zaliczyć do obowiązków uczniowskich, a nie traktować jako formy
spędzania czasu wolnego. Do obowiązków uczniowskich należały także systematyczne i
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obowiązkowe praktyki religijne oraz recytacje katechizmu o której przyjdzie nam jeszcze
wspomnieć.
Trudno nam, określić jaka była skala obowiązków uczniowskich względem rodziny. Z
pewnością one były i można przypuszczać, że w biedniejszych rodzinach mieszczańskich dzieci
musiały pomagać w pracy, a już z pewnością dzieci chłopskie do tego były zobowiązane. Stąd też
na wsiach na czas prac polowych nauczanie zawieszano.
Zgoła w innej sytuacji znajdowały się dzieci bezdomne, bądź też przybyłe na naukę do miast.
Dzieci bezdomnych w średniowiecznych miastach było dużo. Jeżeli nie znalazły opieki w szpitalu
bądź nie znalazły opiekuna same musiały się troszczyć o utrzymanie i miejsce na nocleg. W
Krakowie, który był prawdziwą aglomeracją szkolną, liczba ubogiej młodzieży była szczególnie
duża, a obraz ubogiego żaczka wałęsającego się po ulicach i proszącego o jałmużnę, był tu
zjawiskiem codziennym. Bardzo często w dokumentach używa się właśnie określenia “klerycy
zbierający jałmużnę” bądź ubodzy potrzebujący jałmużny” [4, s. 209].
Przytoczona tu, z pewnością nie pełna, lista obowiązków średniowiecznych uczniów, daje
pewne wyobrażenie o ilości czasu wolnego, którego pozornie było niewiele. Rzeczywistość była
trochę odmienna. Obowiązek szkolny nie istniał więc wagary nie należały do rzadkości, choć z
drugiej strony surowość ówczesnych nauczycieli nie pozwalała na zaniedbywanie się w swoich
obowiązkach. Z pewnością w dni powszechnie tego czasu było skąpo, nie zapominajmy jednak o
świętach, a tych w okresie średniowiecza było kilkakrotnie więcej niż dzisiaj. Stanisław Konarski
pisząc w XVIII w ordynacje dla szkolnictwa pijarskiego, odnośnie dni wolnych zaznaczył, że w
ciągu roku uczniowie mają ponad 200 świąt [5, s. 243], a w średniowieczu było ich z pewnością
tyle samo o ile nie więcej. Po wypełnieniu obowiązków kościelnych kolorowa i różnorodna
gromada uczniowska szukała dla siebie rozrywki i przyjemności. Inicjatywa wychodziła od samych
zainteresowanych, nie było instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą, ani też odpowiednich
wychowawców-organizatorów czasu wolnego. Nauczyciele dbali o dyscyplinę i porządek w szkole,
chociaż i sami nie zawsze byli w stanie zapanować na uczniami, a nierzadko ich moralność
pozostawiała wiele do życzenia, czemu dali już wyraz duchowni krakowscy zebrani na synodzie w
1408 r. [6, s. 26]. Gdzie więc uczniowie spędzali czas wolny ? Jeżeli przyjmiemy teorię Ph. Ariés,
że dziecko w średniowieczu traktowane było jako mały dorosły człowiek [7, s. 43; 8], to okaże się,
że możliwości w tym względzie było wiele. Poczynając od miejsc na myśl o których drżeliby
dzisiejsi rodzice, kończąc na pełnych radości i humoru zabawach i obrzędach uczniowskich. Z
pewnością w takich skrajnościach spędzali czas wolny średniowieczni uczniowie i takie czynniki
kształtowały ich moralność. Tak jak i dzisiaj, tak i w minionych okresach wolny czas ucznia w
zasadniczym stopniu wypełniały ówczesne media. Miejsce dzisiejszego Internetu, gier
komputerowych, radia, telewizji, kina zajmowało wtedy słowo mówione, w mniejszym stopniu
pisane, widowiska o różnej treści od religijnych po występy kuglarzy, wędrownych bardów,
uroczystości i pochody oraz maskarady organizowane przez samych uczniów. Problem polegał
jednak na tym, że dzisiejsi rodzice i wychowawcy starają się chronić dziecko przed treściami
niepożądanymi z wychowawczego punktu widzenia. W średniowieczu brakowało tej cenzury, o
której pisał już Platon. Dzieci na równi z dorosłymi uczestniczyły niemal we wszystkich zabawach i
rozrywkach i były obecne w miejscach, w których grubiańskie żarty, nieprzyzwoite gesty,
pijaństwo i brutalność były powszechnie tolerowane. Dotyczyło to w pierwszej kolejności oberży,
karczem i tym podobnych przybytków rozkoszy dla podniebienia i ciała. Oberża była dla ubogiej
młodzieży miejscem gdzie można było liczyć na strawę, ale jednocześnie miejscem inicjacji w
rozpuście i hazardzie. Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży w średniowieczu nie należały
do rzadkości. Gry hazardowe były zaś zmorą ówczesnego społeczeństwa, z tego też powodu już
Kazimierz Wielki w statutach wiślickich zakazał gry w kości. Gra w kości znalazła także potępienie
w powszechnie czytanych w szkoła średniowiecznych “Dystychach moralnych” Pseudo Katona [9].
Nie wiele to pomogło, hazard był zjawiskiem powszechnym, a średniowieczna ikonografia często
potwierdza udział w nim także dzieci. Poza karczmami miejscem gdzie skupiała się część
młodzieży były cmentarze. W średniowieczu to nie tylko miejsce pochówku, ale także noclegownia
dla wszelkiego rodzaju marginesu społecznego i biedoty, a co się z tym wiąże siedliska rozpusty,
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pijaństwa i przemocy. Wrażliwość dziecięca wystawiana była na próbę w codziennym życiu
średniowiecznego miasta. Przekazywane w trakcie katechezy wartości dotyczące miłości bliźniego i
miłosierdzia, pozostawały w rażącej sprzeczności z tym, co dziecko miało możliwość obserwować
w trakcie publicznych kaźni i egzekucji, a te należały do ulubionych rozrywek średniowiecznego
człowieka. Dzieci i młodzież miały pełne prawo przyglądać się tym wydarzeniom.
Nie ulega wątpliwości, że znaczna cześć młodzieży niewłaściwie spędzała czas wolny, dając
tym władzom kościelnym powody do częstych narzekań. Powody takie dawała głównie młodzież
żebrząca, tak zwani mendykanci. W dużych miastach problem ten był bardziej wyrazisty.
Potwierdzają to statuty polskich synodów. Jak już wspominaliśmy duchowieństwo krakowskie
ubolewało w 1408 r. z powodu namnożenia się szkół po wsiach i miasteczkach, w których nie ma
odpowiednich nauczycieli i szkół, co wpływa na poziom moralny uczniów. Nad podobnymi
problemami debatowało duchowieństwo gnieźnieńskie na synodzie w 1456 r. W świetle uchwał
tego synodu kradzieże, bójki, pijatyki, wałęsanie się po cmentarzach były powszechne wśród
scholarów zarówno na wsiach jak i w mieście [10, s. 214]. O prowadzeniu się części młodzieży
może też świadczyć fakt, że uczniowie średniowieczni często stawali w obliczu prawa. Jako że byli
zaliczani do służby kościelnej podlegali sądom biskupim. Z akt sądowych wynika, że częściej byli
stroną poszkodowaną, chociaż i skazywano ich za kradzieże, bójki i obelgi [4, s. 217]. Soczewką w
której skupiały się zarówno patologie jak i pozytywne aspekty czasu wolnego był Kraków. Tu
często dochodziło do prawdziwych i krwawych wojen pomiędzy bursami i narodami. Z tego też
powodu władze uniwersyteckie już w 1415 zakazały studentom noszenia broni, ale im bliżej
naszych czasów tym mniej zakaz ten był przestrzegany. Brutalność i burdy w środowisku
studenckim i uczniowskim nie były tylko zjawiskiem polskim. W Wiedniu studenci wałęsali się po
ulicach na kształt dzikich zwierząt, mordowali, ranili, członki obcinali…, w Oxfordzie prowadzili
regularne wojny z mieszczanami, a za jedną z najkrwawszych w 1264 zostali wypędzeni z miasta
[11, s. 53–54].
Większość uczniów czerpała zapewne z czasu wolnego wiele radości i kształtowała
pozytywnie swoją osobowość. Średniowiecze nie było aż tak siermiężną epoką, która pozbawiłaby
człowieka możliwości czerpania radości z życia, zabawy, rozrywki i przyjemności, bez uszczerbku
moralnego. W tych zabawach także uczestniczyła młodzież. Gry i zabawy ruchowe, takie jak gra w
piłkę, biegi, siłowanie się, czasami pływanie a wśród wyższych sfer jazda konna były bardzo
popularne. Konsolidacją całego środowiska uczniowskiego i formą wspólnego spędzania czasu były
zwyczaje uczniowskie związane ze świętami kościelnymi. Nie sposób tu opisać nawet znikomej
części przebogatej obyczajowości staropolskich scholarów, wiążącej się niemal z każdym
większym świętem kościelnych. Zwyczaje te znalazły już odbicie w literaturze historyczno
oświatowej. Zaznaczyć tylko można, że do szczególnie ulubionych przez uczniów należały Święta
Bożego Narodzenia. Kolęda i szopki były popularnym i intratnym zajęciem młodzieży. Szczególnie
ważne było Święto Młodzianków (28 XII), kiedy młodzież okupowała kościoły, wybierała ze
swego grona “biskupa”, który przewodniczył uroczystości zakończonej kwestą, procesją i ucztą.
Podobnie Święto Trzech Króli miało niezwykle ciekawą oprawę w formie uczniowskich zabaw.
Następnie zapusty, okres Wielkanocy i kolejne święta to prawdziwa atrakcja dla uczniów.
Najbogatsze w tym względzie było środowisko krakowskie, gdzie do świąt kościelnych i
związanych z nimi zwyczajami dochodziły jeszcze obyczaje i uroczystości uniwersyteckie.
Maskarady i przedstawienia stały się ulubioną i powszechną formą spędzania wolnego czasu, nie
tylko wśród polskiej młodzieży, ale i na Zachodzie, co potwierdzają uchwały soboru bazylejskiego
(1431–49), na którym zakazano scholarom uczestniczenia w przedstawieniach i przenoszenia ich do
kościoła. Powtórzyli to także polscy duchowni [12, s. 203; 13, s. 23], ale zakazy te raczej nie
skutkowały. Przedstawieniom żakowskim w 1506 r. w niedzielę zapustną przyglądał się sam
królewicz Zygmunt. Odbywały się one na rynku, na ulicach miast, ale pomimo zakazu także w
kościołach. Często przy tego rodzaju zabawach energia uczniowska znajdowała ujście w
niewłaściwym kierunku. Dochodziło czasami do agresywnych zachowań, zwłaszcza w stosunku do
ludności żydowskiej. Jak pisze Wincenty Kadłubek już Mieszko Stary ukarał żaków krakowskich
za takie ekscesy [14, s. 177], ale z marnym skutkiem skoro później powtarzały się one

306

Україна–Європа–Світ

systematycznie. Tak więc czas wolny średniowiecznego ucznia z jednej strony upływał na
rozrywkach i zabawie z drugiej jednak przepełniony był troską o własne utrzymanie, co bardzo
często kierowało młodzież na margines społeczny i odbijało się negatywnie na jej moralności.
Czas wolny “uporządkowany” XVI – XVIII w.
Pod koniec średniowiecza pojawiają się pierwsze próby organizacji czasu wolnego uczącej się
młodzieży, a zwłaszcza próby zapobiegania niepożądanym formom jego spędzania. Próby te
podejmowane są przez Kościół jako faktycznego opiekuna i organizatora szkolnictwa i główną
instytucję wychowawczą. Wspomniane synody w Krakowie i Gnieźnie (1408, 1456) przyczynę
złego prowadzenia się młodzieży upatrywały w braku odpowiednich szkół i nauczycieli oraz dużej
liczbie wędrownych scholarów. Podobne opinie były w środowisku Akademii Krakowskiej, a ich
wyrazicielem był m. in. Jan z Ludziska [15, s. 120]. Duchowieństwo gnieźnieńskie chcąc zapobiec
złemu prowadzeniu się uczniów, zalecało starszych scholarów wysyłać na naukę do szkoły
katedralnej bądź do Krakowa. W szkółkach wiejskich nauczyciele mogli zatrzymać tylko dwóch
starszych uczniów. Chcąc mieć pełniejszą kontrolę nad uczącą się młodzieżą, już w średniowieczu
zobowiązano uczniów do noszenia szat kleryckich, a w 1510 r. duchowieństwo zaleciło nawet
przyjmować do szkół uczniów ze świadectwem o nienagannej moralności [16, p. 348]. Niewiele to
pomogło skoro już w następnym roku w ustawodawstwie synodu przemyskiego pojawiły się skargi
na uczniów, którzy zrzucili strój klerycki, wędrują od parafii do parafii i zamiast wypełniać swoje
obowiązki urządzają pijatyki, bójki, dokonują nawet przestępstw, żyją w złości i wyuzdaniu.
Zabroniono im spędzania czasu wolnego w karczmach, zobowiązano do życia w trzeźwości i
posłuszeństwie [17, s. 144–145]. Pod groźbą kara duchowieństwo przemyskie zakazało
przyjmowania takich uczniów do szkół. Podobnie sprawę potraktowali duchowni krakowscy na
synodzie 1593 i kardynał Bernard Maciejowski w liście pasterskim (1601). Wędrowni uczniowie,
którzy nie poddawali się dyscyplinie szkolnej mieli być przepędzani z miast i wsi, aby nie dawali
powodu do zgorszenia. Przeniesienie do innej szkoły mogło być tylko na podstawie pisemnej zgody
proboszcza [18, s. 3; 19, s. 250].
Władze kościelne podjęły też próby organizacji czasu wolnego uczniów, poprzez określenie
ich obowiązków pozaszkolnych. Jednym z podstawowych obowiązków pozaszkolnych była
recytacja katechizmu. Recytacje miały się odbywać w kościele. Kardynał Maciejowski uważał że
każda nadarzająca się chwila powinna być wykorzystana do recytacji katechizmu, zaś kolejne
synody krakowskie (1601, 1609, 1711) zalecały recytacje w dni świąteczne po południu [20]. Na
synodzie łuckim 1607 zalecono aby w recytacji trwającej co najmniej 15 minut uczestniczyli także
dorośli [21, s. 22]. Uczniowie zostali zobowiązani do systematycznych praktyk religijnych, a w
pierwszej kolejności do systematycznego uczestniczenia we mszach św. Na synodzie warmińskim
1610, postulowano codzienne uczestnictwo w nabożeństwie, jednak większość duchowieństwa
zadawalała się uczestnictwem w nabożeństwach w niedziele i święta [22, s. 149]. Obowiązkiem
uczniów było przynajmniej cztery razy w roku przystępować do sakramentów pokuty, modlić się
codziennie w domu i odprawiać rachunek sumienia. W niektórych diecezjach nałożono na nich
jeszcze dodatkowe obowiązki związane z uroczystościami kościelnymi.
Czy te zobowiązania wpłynęły zasadniczo na zmianę sposobu bycia uczniów i wypełniły ich
czas wolny w sposób właściwy, trudno jednoznacznie stwierdzić. Do końca okresu staropolskiego
patologie w środowisku uczniowski nie zostały zlikwidowane. Obyczajowości uczniowska
wzbogacała się o nowe elementy i na trwałe wrosła w życie społeczności miejskich i wiejskich.
Skuteczną formę organizacji czasu wolnego uczniów wprowadziły dopiero szkoły o
charakterze konwiktów, czyli kolegia zakonne, a w tym typie szkół dominowały w Polsce kolegia
jezuickie i pijarskie. Zarówno jezuici jak i pijarzy, posiadali skrupulatne rozkłady zajęć,
wypełniające niemal cały dzień konwiktora, pozbawiając go formalnie czasu wolnego. Jezuickie
Ratio studiorum nakłada na prowincjała obowiązek dokładnego opracowania rozkładu zajęć w
ciągu roku. Mając nas uwadze, że tak jak konieczna jest wytrwałość w ćwiczeniu literackim, tak i
jakiś odpoczynek jest konieczny, wyznaczono jeden wolny dzień w tygodniu, pod warunkiem że w
danym tygodniu nie przypadało któreś ze świąt kościelnych. Zróżnicowano jednak czas wolny dla
klas starszych, które dysponowały całym dniem i klas młodszych dla których z reguły do południa
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przewidziano kilka godzin zajęć. Dopiero w okresie letnim wszyscy dysponowali całym dniem
wolnym [23, s. 41]. W kolegiach pijarskich uczniowie dysponowali dwiema popołudniami na tzw.
rekreacje, które w okresie adwentu i wielkiego postu ograniczano do jednego popołudnia.
Całodzienne rekreacje udzielane były uczniom w czerwcu i lipcu [5, s. 243]. Dłuższe przerwy w
nauce związane były z wakacjami i feriami. W Kolegiach jezuickich zalecono aby wakacje główne
dla klas wyższych nie trwały krócej niż miesiąc a nie dłużej niż dwa. Dla najwyższych klas
gramatyki przewidziano jedynie dwa tygodnie, a dla pozostałych tydzień wakacji. Dłuższe przerwy
w nauce przypadały z okazji ważnych świąt kościelnych. I tak dla klas starszych od Wigilii Bożego
Narodzenia do Nowego Roku, zaś w klasach młodszych od południa w Wigilię do Święta
Młodzianków czyli 28 grudnia. Przed Wielkim Postem wolne przypadało od niedzieli przed
Popielcem do środy popielcowej. W Wielkanoc czas wolny najczęściej był od środy do wtorku
wielkanocnego. Zielone Świątki od wigilii do wtorku były wolne od nauki. Wole od nauki było
także popołudnie w przeddzień Bożego Ciała i dopołudnie w przeddzień Wszystkich Świętych
Generalnie należało ograniczać liczbę dni świątecznych niż tworzyć nowe.
Czas wolny nie oznaczał jednak zupełnej swobody w podejmowaniu decyzji. W klasach
niższych w dzień wolny, gdy nie ma oznaczonych stałych zajęć, taki sam powinien być podział jak
w dniu normalnych zajęć, poszczególne bowiem zajęcia, które mają miejsce w innych dniach,
powinny być stosunkowo ograniczone lub niektóre z nich pominięte w planie [23, s. 85]. W dni
wolne uczniowie zobowiązani byli także do przeprowadzania tzw. “koncentracji” czyli ćwiczeń
pamięci. Jeszcze bardziej abstrakcyjne charakter miało pojęcie wolnego czasu w kolegiach
pijarskich. Za jedno z głównych zadań prefektów uznał Stanisław Konarski …kierowanie i
najbaczniejszy nadzór nad wszystkimi uczniami, i to na każdym kroku [5, s. 236]. Zgodnie z tym
uczniom nie wolno było opuszczać szkoły, ani też wałęsać się bez celu po zakładzie. Nauczyciele
sami mieli skrupulatnie przestrzegać rozkładu zajęć, aby unikać niepotrzebnej straty czasu i
nieustannie dozorować swoich wychowanków. Przepisy szczegółowo regulowały sposób
zachowania się w czasie nabożeństw, w szkole, w czasie przejścia do kościoła, jak również sposób
ubierania i sposób bycia. Obowiązkiem prefekta było także czuwanie nad uczniami poza szkołą. W
pierwszej kolejności prefekt miał czuwać nad wyborem właściwych guwernerów dla uczniów i
kontrolować jak wypełniają swoje obowiązki nie odstępując na krok uczniów, dozorując ich w
domu. Osobiście, w towarzystwie nauczycieli, powinien wizytować domy uczniowskie w najmniej
spodziewanym czasie. Powinien też …mieć prefekt swoich cenzorów i wywiadowców dobranych
spośród poważniejszych uczniów lub innych, którzy by ostrożnie wszystkiemu się przypatrywali i
jemu donosili [5, s. 242]. Obowiązkiem prefekta było także pilnować, aby żaden konwiktor nie
mógł samodzielnie opuścić zakładu, a jedynie w towarzystwie księdza bądź tez świeckiego
nauczyciela. W Ordynacjach dla Collegium Nobilium zabronił Konarski konwiktorom nocować
poza zakładem. Odwiedziny u krewnych powinny odbywać się za dnia i za dnia powinni
konwiktorzy wracać do kolegium. Nawet wizyta u rodziców powinna się skończyć w oznaczonej
porze. Nie wolno im było wieczerzać poza zakładem, uczestniczyć w biesiadach i zabawach
tanecznych. Nie można też było zabierać ich indywidualnie na opery, komedie i do teatru
dworskiego. Jedynie wspólne wyjścia konwiktorów pod okiem nauczycieli miały zaspokoić
ciekawość i gusta artystyczne. W niedziele i święta powinni konwiktorzy od godziny drugiej do
trzeciej uczestniczyć w wykładach katechizmu, co pozbawiało ich możliwości spędzenia dnia poza
konwiktem, a jeżeli już byli zapraszani na obiady powinni przed drugą wracać.
Czas wolny przeznaczony na rekreacje był dokładnie zaplanowany i obwarowany szeregiem
zakazów. Konwiktorzy mogli go spędzać w specjalnych salach rekreacyjnych, bądź tez w ogrodach
zakładowych. Nie wolno był wypoczywać za Wisłą lub na Wiśle, wyjątkowo rekreacja mogła być
poza kolegium, ale uczestniczyli w niej wszyscy wspólnie i nie wolno było się oddalić od kompanii.
W czasie wolnym zabroniono też zjeżdżać na sankach, biegać, pasować się, tarzać po ziemi, skakać
po ławach i drzewach, bo podobne plugawe igraszki chłopcom i hołocie zostawić trzeba. Należało
unikać wszystkiego co by zdrowi szkodziło, ale i sukniom i wszelkiemu odzieniu [24, s. 231, 370,
380]. Konwiktorzy powinni zwracać uwagę aby w czasie rekreacji nie doszło do wzajemnych kłótni
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i wyzwiska, bo te maiły być surowo karane. Kto zechciał mógł w czasie rekreacji zajmować się
muzyka, lub przeznaczyć czas na czytanie książek.
Szczególnie powinni prefekci zadbać o godne przygotowanie uczniów do wakacji i upomnieć
ich aby w tym wolnym czasie nie dopuścili się żadnych wybryków, a gdyby takie popełnili na
początku wakacji powinni być za nie surowo ukarani. Najlepiej byłoby jednak gdyby rodzice w
ogóle nie zabierali konwiktorów na wakacje, a jeżeli już, to nie każdego roku. Główne wakacje w
Collegium Nobilium maiły trwać od 25 lipca do 8 września i Konarski nie zezwalał na wcześniejsze
opuszczenie szkoły.
Podsumowanie
Czas wolny towarzyszy uczniom od początku istnienia szkoły. Jednak w poszczególnych
okresach dziejowych jego ilość i możliwości spędzania były różne. Przytoczona na początku
współczesna definicja czasu wolnego może być w całości odniesiona do czasu wolnego w okresie
staropolskim. Podobnie jak i dziś tak i wtedy realizował się jego socjologiczny aspekty, polegający
na wspólnym wypoczywaniu i integracji środowiska. Ta integracja nie dotyczyła tylko środowiska
uczniowskiego, ale miała szerszy wymiar. Młodzież ucząca się w średniowieczu stanowiła
niewielki procent ogólnej populacji. Pamiętać bowiem musimy, że przez długie wieki na
Zachodzie, a także i początkowo w Polsce, łacińska szkoła przeznaczona była głównie dla
kandydatów do stanu duchownego. Dopiero z biegiem czasu, wraz z rozwojem miast i postępem
cywilizacyjnym, aspiracje oświatowe, zwłaszcza mieszczaństwa, przyczyniały się do
upowszechniania łacińskiego modelu kształcenia, a co za tym idzie wzrostu liczby uczących się
dzieci. Mimo to możemy jednak przyjąć, że młodzież ucząca się w średniowiecznych miastach
polskich stanowiła zaledwie część w różnorodnej zbieraninie młodzieży czeladniczej, młodzieży
pracującej, bądź też młodzieży bezdomnej. Ta barwna zbiorowość pomimo różnic bawiła się i
wypoczywała razem, konsolidując się i tworzą własną subkulturę. Realizował się też aspekt
psychologiczny. Psychika średniowiecznego ucznia kształtowała się bardzo szybko i jak
podkreślono w skrajnych nieraz warunkach. Także pedagogiczne walory – a więc rozwijanie
inicjatywy, zaradności i aktywności życiowej były wymuszone przez warunki życia młodzieży.
Podobnie jak dzisiaj, tak i w przeszłości patologie związane ze spędzaniem wolnego czasu nie
należały do rzadkości. Można stwierdzi, że dawniej było więcej ku temu okazji, gdyż brakowało
instytucji które organizowałyby czas wolny i więcej było młodzieży bezdomnej, wałęsającej się po
miastach, a ta grupa była szczególnie podatna na wszelkie patologie. Dzisiejsze narzekania na złe
wpływy w wychowaniu, na nieodpowiednie środowiska wychowawcze, na młodzież, do złudzenia
przypominają te, o których czytamy w staropolskich dokumentach. Każde pokolenie boryka się z
problemami na miarę własnych czasów i możliwości.
Streszczenie
Współczesne definicje i pojęcia związane z czasem wolnym, można z powodzeniem odnieść
do szkolnictwa polskiego na przestrzeni XV – XVIII w. Podobnie jak dziś tak i wtedy uczniowie
dysponowali czasem wolnym, chociaż w dni powszednie mieli go znacznie mniej. Nauka szkolna
trwająca przed i po południu, obowiązki kościelne i troska o własne utrzymanie, pochłaniały
większą część dnia. Natomiast zdecydowanie więcej było dni świątecznych. W skali roku pond 200
dni było wolnych od nauki i wtedy uczniowie mieli czas wolny na zabawy i rozrywki. Już w
średniowieczu wytworzyła się cała obrzędowość uczniowska związana ze świętami kościelnymi i
uniwersyteckimi. Bardzo często młodzież spędzała jednak czas wolny w sposób niewłaściwy z
wielkim uszczerbkiem dla moralności. Z tego też powodu władze kościelne podejmują próby
określenia obowiązków uczniowskich i odpowiednimi nakazami starają się wyeliminować wszelkie
patologie z życia uczniów. Zupełnie inaczej spędzali czas wolny uczniowie w szkołach o
charakterze kolegiów. Zarówno w szkołach jezuickich jak i pijarskich uczniowie mieli dokładnie
rozplanowany dzień zajęć a nawet ferie letnie i zimowe. Stąd też trudno mówić tu o czasie wolnym.
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ПРОБЛЕМА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ В CТАРОПОЛЬСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В статье автор исследует проблему организации свободного времени в образовательной системе Польши ХIV–XVIII вв., выясняет дефиницию понятия свободного времени, занятости и досуга школьников в период средневековья и
в эпоху раннего нового времени.
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Yan Rys’
THE PROBLEM OF FREE TIME IN OLD POLISH EDUCATIONAL SYSTEM
The article examines the issue of free time in the educational system in Poland XIV–XVIII
centuries, clarifies definition of the concept of leisure, employment and leisure
time schoolchildren in the Middle Ages and Early Modern period daily.
Key words: Old Polish educational system, the problem of free time, schools, colleges, leisure time.
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ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
УДК 94(477)

Анатолій Марценюк
НАУКОВІ ОЦІНКИ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ
КОНСЕРВАТИВНОГО РУХУ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ
МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1921–1939 РР.)
Проаналізовано праці українських дослідників, присвячені історії консервативного руху Східної Галичини у міжвоєнний період (1921–
1939 рр.), підсумовано вивчення теми та накреслено напрямки подальших наукових пошуків.
Ключові слова: історіографія, Східна Галичина, міжвоєнний період,
консервативний рух, суспільно-політичний рух.

І

з здобуттям Україною незалежності, встановлення багатопартійності зростає
інтерес дослідників до консервативного руху Східної Галичини у міжвоєнний
період (1921–1939 рр.). На сучасному етапі становлення і розвитку української нації
та держави дослідження консервативного руху Східної Галичини міжвоєнного періоду
відіграє важливе значення в процесі формування національної свідомості суспільства,
переосмисленні місця і ролі України в світовій історії.
Консервативний рух розглядається в українській історіографії міжвоєнного періоду
(В. Липинський [6], В. Кучабський [5], О. Назарук [11], С. Томашівський [13]), як
державницька позиція, спрямована на захист народно-історичних традицій, система поглядів
та уявлень про національну державу. Дослідники клерикального руху аналізували діяльність
греко-католицької церкви, релігійних організацій означеного періоду у контексті
загальноукраїнської історії, історії Східної Галичини крізь призму польсько-української
конфронтації (І. Лисяк-Рудницький [7], Д. Дорошенко [2], М. Москалюк [9]).
Важливі відомості про досліджуваний суспільно-політичний процес містяться в
узагальнюючих працях українських істориків, присвячених польсько-українським
відносинам (О. Красівський [4], К. Федевич [14], О. Зелена [3]).
Метою статті є проаналізувати історіографічну літературу, присвячену історії
консервативного руху у Східній Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст., визначити основні
тенденції їх розвитку та функціонування, виявити малодосліджені аспекти, що вимагають
детального вивчення.
Об’єкт дослідження – суспільно-політичні процеси у Східній Галичині міжвоєнного
періоду (1921–1939 рр.).
Предметом дослідження є консервативний рух Східної Галичини міжвоєнного періоду
у висвітленні вітчизняних науковців.
Метою дослідження продиктоване завдання дослідити історіографічні праці
дослідників консервативного руху Східної Галичини міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.).
Дослідник суспільно-політичного життя Західної України у міжвоєнній Польщі
В. Футала стверджує, що український консерватизм як організований політичний рух
відродився під впливом революційних подій і боротьби за національну державність у 1917–
1920 рр. Консервативні тенденції генерували різні соціальні групи – церковні кола,
представники українських культурно-освітніх та господарських товариств, інтелектуальна
еліта [15, с. 315].
Прихильник українських монархічних ідей В. Липинський зауважує на важливій ролі
“національної аристократії”, яка, використовуючи більшу матеріальну силу для виконання
своїх організаційних національних завдань, мусить мати в розумінні цілої нації законну
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підставу, повинна відповідати почуттям законності і громадської моралі, якими живе в даний
історичний момент ціла нація [12, с. 772]. Тобто, кожна “національна аристократія” повинна
мати, крім матеріальної сили, моральний авторитет.
Вячеслав Липинський у своїх поглядах виступав за спільний для цілої Східної Європи
патріархат. Д. Дорошенко зауважував, що, як римо-католик, В. Липинський перебував під
впливом католицької ідеї церковного унітаризму й централізму і вважав “зосередження
верховної влади церковної в руках одного, стоячого понад кількома церквами патріарха
спричинилося б для зміцнення авторитетності і внутрішньої сили православної церкви” [2,
с. 41].
Відмінні погляди обґрунтовував В. Кучабський, критикуючи люмпенізований елемент,
що намагався диктувати національну політику і вигадував різноманітні ідеології, засуджував
тероризм як державницьку політику, виступав проти розпалювання ненависті до
національних меншин, називаючи це заразою, що з’їдає нас самих, порушує внутрішню
врівноваженість, застерігав від того, щоб керівництво політичним проводом не взяли в свої
руки крикуни і демагоги, які не хочуть вчитися, не хочуть готувати себе до того, щоб жити з
чесної праці, без державної посади, а кидаються в “політику”, аби з неї жити, наголошував на
необхідності звернути особливу увагу на виховання молодого покоління, яке “підростає
здичавіле й півінтелігентне”, радив давати йому кращу освіту й вибагливіше виховання,
поширити горизонти його думки, навчити його відрази до нинішньої “масової” метушливості
та істерії [5].
Степан Гелей зауважує, що на думку вченого, високо розвинену духовну еліту можна
сформувати тільки на засадах консерватизму, для чого необхідно підвищити освітній рівень
молоді, відродити дух патріотизму, виховати усвідомлення рівності й спільності поляків і
західних українців. Вивчаючи проблему лідерства, В. Кучабський пов’язував появу
визначних осіб з відповідною історичною ситуацією, психічним станом нації. Він виділив
три типи лідерів: пророчі, Богом натхненні постаті, героїчні реформаторські особистості й ті,
що можуть очолити натовп, збурити його інстинкти, запалити на руйнівну стихію [1].
Автором численних праць на суспільно-політичні теми був О. Назарук, який,
увійшовши до проводу Української Християнської організації (УХО) та очоливши редакцію
її друкованого органу газети “Нова Зоря”, захищав католицький світогляд. Він стверджував,
що саме католицька церква врятувала європейську цивілізацію та утворила культурну
спільність, до якої належала Галичина [11]. На думку, О. Назарука Українська держава має
бути монархічною і в цьому незаперечну роль повинні відіграти католицькі партії та
католицька церква загалом. Г. Хомишин, обстоюючи лояльність щодо II Речі Посполитої,
водночас застерігав її керманичів від надуживань влади стосовно людності, котра всупереч
власній волі опинилась у Польській державі. Пресовий орган Української народної обнови
“Нова зоря” за редагуванням О. Назарука доволі гостро критикував ОУН і закликав шукати
можливих і прийнятних компромісів із Польською державою. У подібному ж напрямі, хоча й
гнучкіше, діяв, створений за підтримки митрополита Андрея Шептицького, Український
католицький союз, що видавав тижневик “Мета”. Особисто митрополит у своїх проповідях,
пастирських листах й відозвах гостро реагував на будь-які терористичні виступи ОУН,
закликав рятувати від впливу націоналістичного екстремізму молодь, намагався схилити
українську політичну еліту до порозуміння з польською владою [16].
Досліджуючи історію консервативного руху у Галичині міжвоєнного періоду, І. ЛисякРудницький зауважував, що український консервативний рух позначився на духовному і
політичному житті поза межами гетьманського руху [7]. Вивчаючи відносини Східної
Галичини та Польщі у 1918–1923 рр., О. Красівський, стверджував, що у становленні та
розвитку української національної ідеї, у виробленні державницької ідеології та консолідації
українських національно-патріотичних сил велика заслуга належить греко-католицькій
церкві, яка відігравала важливу роль у загальноукраїнському національно-визвольному русі,
культурно-національному житті народу [4, с. 225]. Автор зауважував, що переважна
більшість греко-католицького духовенства разом з митрополитом А. Шептицьким брала
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активну участь у національно-визвольному русі, співпрацювала з політичними партіями та
організаціями. Своїми проповідями у церквах, а також через культурно-освітні та релігійні
організації священики пропагували ідею української державності, засуджували політику
польського уряду щодо українського народу. Крім релігійної мети, Українська грекокатолицька церква переслідувала політичну, стала духовною основою національновизвольного руху у Східній Галичині. Греко-католицькі священики проводили
просвітницьку діяльність серед українського населення Східної Галичини.
Подібних поглядів стосовно важливої ролі греко-католицької церкви у суспільнополітичному русі дотримується К. Федевич, який підсумовує, що греко-католицька церква
1920–1930-х рр. у Східній Галичині, як і вся християнська церква, впродовж усієї своєї
історії діяла за принципом, що “держави приходять і йдуть у небуття, а церква залишається”.
Автор підкреслює лояльність греко-католицького духівництва до польської влади, яка
вбачала у тісній співпраці з греко-католицькою церквою можливість прискорити інтеграцію
східногалицького українського суспільства до польської держави [14, с. 107]. А дослідник
М. Москалюк стверджує, що український християнсько-суспільний рух Галичини виник
наприкінці ХІХ ст. в контексті структуризації політичного життя краю, прискореною
польсько-українською угодою – “новою ерою”. Ґрунтуючись на ідеях “нової ери”,
австрофільства та західноєвропейського клерикалізму, християнські суспільники
репрезентували праве крило українського політичного спектру, виступали на захист
культурно-освітніх і релігійних прав галицьких українців, пропагували автономію Галичини
в межах Австро-Угорщини, суспільні реформи в дусі християнської етики.
Нова політична ситуація, викликана зміною статусу Галичини, спричинила
перегрупування сил в українському таборі, викликала консолідаційні тенденції в рамках
Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО). Натомість поляризація
клерикальних консерваторів суттєво поглибилася. Виявом контроверзи стала обрядова
дискусія, в центрі якої була проблема целібату. Під її впливом у християнсько-суспільних
колах викристалізувалися дві течії: орієнтальна (візантійська) та окцидентальна (латинська)
[9]. Автор наголошує на важливій ролі митрополита А. Шептицького, який обстоював
національні інтереси українців у міжвоєнній Польщі. В. Мурович підкреслював, що
А. Шептицький став на захист православних і був вірним дороговказом для віруючих.
Митрополит виступав проти збройної конфронтації українців з поляками, апелюючи до
принципів християнської моралі, розглядав очолювану ним церкву як один із засобів
збереження національно-культурної та релігійної ідентичності галицьких українців, їх
духовного відродження [10].
Отже, варто зауважити, що дослідження консервативного руху Східної Галичини у
міжвоєнний період (1921–1939 рр.) є актуальним, оскільки дозволяє з’ясувати важливі
аспекти духовного життя, з’ясувати політичну різноманітність краю, ідейні засади
міжнаціональних відносин. Історіографічні праці безпосередньо репрезентують цілісне
бачення консервативного руху, як одного із напрямків суспільно-політичного руху
українців-галичан. Прибічники консервативних ідей обґрунтовують необхідність захисту
національних звичаїв та традицій, що складають основу розбудови національної, соборної,
демократичної держави.
Аналіз наукової літератури свідчить, що досліджувана проблема історії
консервативного руху Східної Галичини у міжвоєнний період знайшла цілісне
систематизоване розкриття в історичній науці та потребує більш детального вивчення
шляхом виокремлення концептуальних та ідейних засад.
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НАУЧНЫЕ ОЦЕНКИ УКРАИНСКИХ ИСТОРИКОВ КОНСЕРВАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В
ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЦИИ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА (1921 – 1939 ГГ.)
Проанализированы работы украинских исследователей, посвященные истории консервативного движения Восточной Галиции в межвоенный период (1921–
1939 гг.), подведены итоги изучения темы и намечены направления дальнейших научных поисков.
Ключевые слова: историография, Восточная Галиция, межвоенный период, консервативное движение, общественно-политическое движение.
Anatolіy Martsenyuk
UKRAINIAN HISTORIANS’ SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE CONSERVATIVE
MOVEMENT IN EASTERN HALYHCYNA IN THE INTERWAR PERIOD (1921–1939)
Analyzed the work of Ukrainian researchers on the history of the conservative movement in
Eastern Galychyna in the interwar period (1921 – 1939 years), summarizes the
study topics and outlining directions for further scientific research.
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Україна–Європа–Світ

314
УДК 930.1 (367)

Ярослав Оленич
ДАВНЬОЧЕСЬКІ ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ У СЛАВІСТИЧНІЙ
СПАДЩИНІ АНТОНА ПЕТРУШЕВИЧА
У статті автор аналізує славістичну спадщину видатного українського
науковця та громадсько-політичного діяча А. Петрушевича
(1821–1913), зокрема з’ясовує його внесок у розвінчання міфу, пов’язаного з автентичністю чеських манускриптів – Краледворського і Зеленогорського рукописів.
Ключові слова: А. Петрушевич, Краледворський та Зеленогорський
рукописи, наукова полеміка, українська славістика, богемістика.

К

раледворський і Зеленогорський рукописи (далі в тексті – КР та ЗР) викликали в
науковому і політичному житті Чехії ХІХ – початку ХХ ст. гостру полеміку,
аналіз котрої потребує спеціального розгляду. Зрозуміло, дискусія про
достовірність давньочеських пам’яток вийшла далеко за рамки науки і за межі Чехії.
Національна преса Чехії протягом тривалого часу дезінформувала дослідників, які
намагалися розкрити істинний характер манускриптів.
Вагомий внесок у зазначену наукову дискусію здійснили і українські вчені, зокрема,
І. Срезневський [1], М. Шашкевич [2], М. Костомаров [3–4], І. Франко [5–6]. Серед них
вирізняється відомий історик-славіст Галичини – Антон Петрушевич. Про нього усталилась
думка, передусім як про визначного громадсько-політичного діяча, історика, філолога,
археолога. Проте, постаті А. Петрушевича належить чільне місце й в українському
слов’янознавстві.
У зв’язку з цим, мета нашої наукової статті полягає у дослідженні ролі А. Петрушевича
в спростуванні тези про достовірність чеських пам’яток ХІХ століття. Серед поставлених
завдань, виділяємо такі: з’ясувати мотиви, які спонукали автора до наукового дослідження;
проаналізувати аргументи історика на підтвердження власної гіпотези; узагальнити внесок
А. Петрушевича у вивчення даної славістичної теми.
Наукова полеміка А. Петрушевича з прихильниками автентичності давньочеських
писемних пам’яток досі не знайшла повного висвітлення в історичній науці. Окремі її
аспекти відображені в публікаціях А. Королька [7–9], О. Купчинського, І. Свєнціцької [10],
Л. Лаптєвої [11–12]. Дослідження галицького історика з проблеми достовірності
старочеських пам’яток не потрапили в поле зору сучасних істориків, його доробок у галузі
славістики не отримав належної уваги та ґрунтовної оцінки. Певною мірою заповнити цю
прогалину в українській історико-славістичній думці й покликана дана наукова стаття.
Основою джерельної бази дослідження слугували наукові праці А. Петрушевича [13–
15], архівні матеріали [16], кореспонденція історика [10, 17–18]. Погляди і уявлення на
вирішення цієї важливої проблеми слов’янознавства, учений виклав у наукових статтях,
надрукованих у газеті “Слово” [14–15] та у синтетично-узагальнюючій праці “О подложныхъ
старочешскихъ письменныхъ памятникахъ. Суде Любуши, Евангельскомъ отривке
св. Іоанна, Краледворской рукописи и подложныхъ чешскихъ глоссахъ въ пражской
рукописи Mater Verborum” [13].
Ґрунтовна наукова робота присвячувалася Й. Добровському – “видатному трудівникові
в слов’янському світі”, “першокласному філологові”, ученому, котрий “розкрив
літературний обман”. В основі монографії – критичний аналіз різноманітного джерельного
матеріалу, насамперед копії та оригінали старочеських манускриптів, дослідження і наукові
висновки учених з відповідного предмету. Серед відомих славістів, істориків, філологів, на
праці яких посилався галицький славіст були: Й. Добровський, В. Копітар, П. Шафарик,
Ф. Палацький, В. Ганка, А. Патера, А. Врятко, К. Скворцов, А. Баум, І. Воцель, А. Вольтман,
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І. Машек, І. Гануш, А. Югман, М. Гатал, І. Срезневський [13]. Звісно, окремі вчені з вище
перелічених були ідейними опонентами А. Петрушевича.
У дослідженні історик намагався вказати джерела, які використовував фальсифікатор,
звернув увагу на мету фальсифікації, назвав недоліки пам’яток, що відповідно свідчить про
час їх написання та особу автора.
Власне, питання про достовірність писемних пам’яток А. Петрушевич вважав
ключовим в історії слов’янських народів. Учений зазначав: “важко стояти осторонь або
гордо ігнорувати проблему, яка є сьогодні під знаком питання” [13, с. 1]. Дослідник розуміє
далекоглядність своєї думки, з якою не погодяться окремі чеські учені й будуть захищати
давність пам’яток, – як свідчення про високе освітнє та культурне становище чехів у VIII–
ІХ ст. Можна погодитись з науковцем у тому, що дана слов’янська пам’ятка, якщо й
належала одному лише чеському народу, то вона висвітлювала культуру, освіту, міфологію,
писемність усіх слов’ян у дохристиянську епоху.
Окрім відомих КР та ЗР в поле зору історика потрапили інші чеські пам’ятки: уривок з
Євангелія від св. Іоана, “Пісня під Вишеградом”, празький рукопис Mater Verborum [13, с. 1].
Дослідницька робота А. Петрушевича ґрунтувалася на інтересах наукової істини та на
критичному опрацюванні слов’янських пам’яток. Учений вдало помітив в аргументації
ідейних опонентів патріотизм, догматизм та використання софізмів. “Підійшла хвиля
розкриття обману, історична істина не сумісна з патріотизмом” [16, арк. 104].
Вищевикладені методологічні принципи А. Петрушевича свідчили про використання
ученим надбань тогочасної історичної науки та слов’янської філології.
Потрібно відзначити, що першочергове завдання історика полягало у доведенні
гіпотези про фальсифікацію старочеських рукописів, на другий план у дослідженні
відходили особа/особи, які здійснили фальсифікацію. Помітне прагнення ученого
аргументувати свою позицію “без образи особистості, не відхиляючись від предмету
дослідження” – слов’янських манускриптів. Зазначимо, що в сучасній історіографії
фальсифікаторами пам’яток прийнято вважати В. Ганку та І. Лінду [6].
Перш, аніж перейти до ґрунтовного аналізу наукового дослідження А. Петрушевича
доречно наголосити, що серед давньочеських пам’яток найменше уваги в розвідці славіста
приділено “Краледворському рукопису”, достовірність якого заперечував, однак не знайшов
достатньої кількості аргументів, які б підтверджували власне припущення. Така позиція
автора цілком зрозуміла, адже якщо міф про достовірність ЗР був розвінчаний
Й. Домбровським практично одразу після її відкриття, то історична доля КР залишалася не
з’ясованою до кінця ХІХ століття.
Антон Петрушевич проаналізував манускрипти у палеографічному, філологічному,
міфологічному, історичному та юридичному аспектах.
Вихідною тезою праці А. Петрушевича є його міркування про тісний взаємозв’язок
старочеських писемних пам’яток. На думку автора КР, ЗР, уривок з Євангелія від св. Іоана,
“Пісня при Вишеградом”, чеські глоси в празькому рукописі Mater Verborum поєднані
спільним фальсифікатором та стилем правопису [14, с. 1].
Галицький історик ґрунтовно проаналізував історію відкриття ЗР. Не заперечуючи
самого факту відкриття, він подав власну інтерпретацію окресленої проблеми. Згідно з
гіпотезою науковця, Коварж (він “відкрив” Зеленогорський рукопис) не звільнив уривок ЗР з
книжного перепльоту, а знайшов цей рукопис в архіві окремо, відповідно пам’ятка в 1818 р.
була підкинута фальсифікатором. Автор, з метою надання достовірності й давності рукопису,
“врятував” його з перепльоту, в той час коли інша частина рукопису з “давньочеськими”
літерами була начебто втрачена. “Таким чином, – зазначає А. Петрушевич, – Коварж та
анонімний автор листа також стали жертвою в патріотичній справі” [13, с. 47].
Найбільш оригінальними були погляди історика на сам процес фальсифікації. Для
здійснення фальсифікації давньочеських пам’яток, зокрема ЗР, “Пісня під Вишеградом”,
“Любовні пісні Вячеслава І”, автор використав давній пергаментний уривок, який старанно
очистив від попереднього, латинського тексту – звідси зовнішність негладка і грубчаста та
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прирівнюється до простої шкіри. Невдалим наслідком видалення або виправлення
латинських літер учений пояснював занадто розписані та розфарбовані старочеські літери в
рукописі [13, с. 45].
Згідно з міркуваннями славіста, фальсифікатор не мав латинських пам’яток сусідньої
Німеччини, а використовував англо-саксонський шрифт латинського алфавіту, який
намагався пристосувати до старочеського. “Використовуючи кириличні букви, – читаємо у
А. Петрушевича – автор таким способом намагався латинському письму надати слов’янський
характер” [13, с. 27]. Причому, він здійснював не лише фальсифікацію літер в ЗР, а також
перебудовував словосполучення [13, с. 36].
Слушна думка історика відтворити початковий латинський текст рукопису і порівняти
його з іншими латинськими уривками відповідного періоду написання. Зрозуміло, на той
метод не зважились б прихильники достовірності рукопису.
Учений акцентував на відсутності якісної копії рукопису, яка “не дає кожному
любителю древностей зайнятися палеографічною частиною” [13, с. 40]. Неточності
починаються вже з кольору чорнил, якими вона написана та розфарбована. Остаточне
вирішення дискусійного питання можливе лише після детального огляду рукопису в
оригіналі, копія для критичного дослідження не годиться [13, с. 42].
З цією метою славіст у 1875 р. відвідав чеський музей в Празі, однак директор установи
встановив обмеження для детального аналізу ЗР. Історик остаточно переконався у
фальсифікації рукопису, хоча за його словами він опрацьовував манускрипт не більше п’яти
хвилин [13, с. 50].
Таким чином, А. Петрушевич здійснив наукове відрядження до Праги з метою
ґрунтовно дослідити ЗР, однак бачимо, що міф про достовірність рукопису ще мав глибокі
корені в останній чверті ХІХ ст. Будь-які посягання на заперечення його автентичності не
приймалися, а дослідникам чинили перепони для об’єктивної оцінки писемної пам’ятки.
Предметом дискусії також був зелений колір літер рукопису. Згідно з інтерпретацією
апологетів автентичності Зеленогорського манускрипту, чорне чорнило отримало зеленого
вигляду внаслідок намагань Коваржа очистити рукопис від бруду і пилу водою.
Засумнівавшись у такій гіпотезі, А. Петрушевич писав: “мені випадала нагода декілька
десятків пергаментних уривків навіть ХІІ ст., як латинського, так і кириличного письма
витягнути з книжкового перепльоту, однак очищаючи писемну пам’ятку вологою губкою з
наклейки і нечистот, я ніколи не споглядав перетворення чорного чорнила в зелений колір”
[13, с. 44]. Підкреслимо, що зелений колір чорнил не характерний для середньовічних
рукописів.
Антон Петрушевич подає власне розуміння тези захисників ЗР про безсумнівну
цінність рукопису в палеографічному плані, особливий характер, який робить його
унікальним серед давніх писемних пам’яток. Славіст вважає, що англо-саксонський шрифт
манускрипту при його зеленому вигляді насправді отримав особливу зовнішність, однак це
не є доказом достовірності старочеської пам’ятки. Учений бачить у такій “особливості”
продуманий хід автора: оскільки Зеленогорський рукопис є унікальний в своєму роді – не
буде можливості порівняти його з іншими писемними пам’ятками відповідного періоду [13,
с. 16].
Автор поеми використав давньочеські слова і фрази, які знаходимо в Краледворському
рукописі й у праці В. Ганки “Storobyla skladani”. Фальсифікатору була відома кирилична
азбука. Порівнявши “Слово о полку Ігоревім” і давньочеський манускрипт, галицький
учений вважав, що словосполучення “S otna zlata ztola” (“з одного знатного престолу”),
вжите в поемі, було запозичене з українського твору.
Підсумовуючи працю, А. Петрушевич сміливо зазначив, що фальсифікатор у своїй
поемі використав запозичення з сербської, руської та старочеської мов, “створивши таким
чином квітник старослов’янської поезії” [13, с. 119–120]. Автор не відзначався
оригінальністю тому, що кращі місця, запозичені з чужих творів, а ті ж слова, що належать
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самому авторові є невдалими і значною мірою помилковими. У філологічному аспекті
Зеленогорський рукопис не має цінності, оскільки це суміш слов’янських мов [13, с. 147].
ЗР в історичному плані не відповідає достовірним чеським літописам, які містять
інформацію про політичний та культурний розвиток чеського народу в VII–Х століттях [13,
с. 166].
Для написання поеми автор використав достовірні документи ХІ ст., а саме грамоти
князя Спитигніва, Вратислава [13, с. 171].
Здійснивши ґрунтовний аналіз ЗР, А. Петрушевич побачив певні похибки автора при
написанні поеми. Мова іде про поверхові знання фальсифікатора в області чеської, руської та
сербської мов, слов’янської історії та міфу. “Однак, – зазначав А. Петрушевич, –
фальсифікатор має ще щастя та удачу, оскільки окрім свого поверхового знання слов’янської
мови, він мав відомих захисників – П. Шафарика та Ф. Палацького” [13, с. 149].
Як бачимо, А. Петрушевич навів достатню кількість аргументів на підтвердження
недостовірності ЗР.
Заслуговує на увагу думка дослідника, що зі смертю, в 1829 р., Й. Добровського,
поширився міф про автентичність старочеських писемних пам’яток, внаслідок чого
фальсифікаторам вдалось ввести в оману відомих чеських славістів, зокрема П. Шафарика й
Ф. Палацького. Відомий чеський історик Й. Кочі виділяє в історії дослідження КР і ЗР
декілька етапів, перший з яких 1816–1829 рр. Межа цього періоду – рік смерті
Й. Добровского [6].
Отже, зазначене твердження галицького славіста отримало підтвердження в пізніших
наукових працях.
Чільне місце у дослідженні історика займало питання про сфальсифіковані чеські глоси
в празькому рукописі Mater Verborum.
Славіст пропагував тезу, що фальсифікатори до 1827 р. вписали у празький рукопис
Mater Verborum слова, які були в ЗР, на підтвердження того, що чеські літери укладачу ЗР
були вже відомі. Саме таким чином, наголошує А. Петрушевич, автори прагнули
підтвердити достовірність і давність ЗР. Серед відомих чеських глос, які трапляються у двох
рукописах є: urna, ozude, sanj, zmiy, risa [14, с. 2]. “Очевидно, – читаємо у славіста, –
фальсифікація чеських глос в Mater Verborum почалась не раніше 1818 р. і закінчилась в
1827 р.” [14, с. 2]. Невідомий фальсифікатор, вже перед 1827 р. був добре обізнаний з
чеськими глосами, вміщеними у словнику, які доповнювалися в результаті багаточисленних
фальсифікацій [14, с. 2].
Антон Петрушевич підкреслив, що серед давньочеських писемних пам’яток найбільше
постраждав празький рукопис Mater Verborum, оскільки за період 1818–1827 рр.,
фальсифікатор виправив багато достовірних старочеських глос [13, с. 159]. Більша частина
сфальсифікованих глос перетворена з латинських слів [13, с. 10].
У поле дослідницької уваги галицького славіста потрапила старочеська писемна
пам’ятка – уривок Євангелія від св. Іоана, відкрита у 1828 р. Датується ІХ–Х ст., написаний
він латиною, а між рядками є його переклад старочеською мовою. Порівнявши
Зеленогорський рукопис та Євангельський уривок, А. Петрушевич помітив у писемних
пам’ятках одні й ті ж помилки, допущені автором. Недоліки старочеського перекладу
ґрунтувались на використанні нехарактерного для рукописної пам’ятки, англо-саксонського
письма. Згідно поглядів славіста, фальсифікатор не врахував, що в ІХ–Х ст. почерк
латинського письма по всій Європі не був однаковий [13, с. 81]. З цього приводу
А. Петрушевич писав: “латинські літери в уривку з Євангелія від св. Іоана написані в межах
середньої Німеччини, а старочеський переклад, наближений до латинського письма англосаксонського почерку – це найбільший промах автора” [13, с. 93]. Відсутність якісного
чорнила також виявляє фальсифікатора.
Попри все вищесказане, на думку галицького славіста, уривок Євангелія від св. Іоана
дещо досконаліший від ЗР. “Автор був не задоволений своєю попередньою фальсифікацією
(Зеленогорським рукописом – Я. О.), тому частково помилки були виправлені в уривку” [13,
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с. 58]. У писемній пам’ятці історик помітив використання автором носових звуків. Причина
цих відмінностей в тому, що ЗР відкритий 1817 р., а уривок Євангелія від св. Іоана – в 1828 р.
“За 10 років фальсифікатор вносив коректури в палеографічні знання, окрім того уривок
св. Євангелія має церковно-християнський характер” [13, с. 56].
На думку А. Петрушевича, уривок Євангелія від св. Іоана завершує серію
давньочеських фальсифікацій. Як аргумент, історик наводив критичні зауваження
Й. Добровського до сфальсифікованого В. Ганкою уривку, внаслідок чого в останнього був
“відчайдушний стан душі, ось чому не було більше відкритих старочеських пам’яток” [13,
с. 58]. Відповідно до міркувань галицького історика, психологічно-моральна причина стала
ключовим фактором припинення подальших фальсифікацій.
Згідно тверджень А. Петрушевича, давньочеська пам’ятка “Пісня під Вишеградом” є
фальсифікацією, а її автор – І. Лінда [13, с. 11].
Залишаючись вірним своїм переконанням, галицький славіст наголошував на
патріотичному призначенні чеських рукописів, намаганні чеських учених запевнити німців
щодо освіченості чеського народу в VIIІ–ІХ ст. Мета фальсифікатора – відновити штучним
способом для давньочеської словесності відсутню писемну пам’ятку [13, с. 63].
Оцінюючи монографію в цілому, варто вкотре підкреслити увагу славіста до постаті
фальсифікатора старочеських писемних пам’яток. Зазначимо, що прямо А. Петрушевич
В. Ганку фальсифікатором ЗР не називав, – лише з певним натяком. В монографії дослідника
зустрічаємо такі дефініції особи автора: “патріотичний фальсифікатор”, “проворний і
вдумливий фальсифікатор”, “досвідчений фальсифікатор”, “безсоромний фальсифікатор”,
“нахабний фальсифікатор”, “злобна рука”, “обманщик”, “чеський патріот”. Однак,
здійснивши ґрунтовний аналіз давньочеських писемних пам’яток і порівнявши зроблені
висновки з біографією В. Ганки, А. Петрушевич доводить, що фальсифікатором є чеський
історик. Можемо цілком погодитися з аргументами славіста, оскільки В. Ганка досліджував
старочеську мову, вивчав історію слов’янських народів, добре знав літературу сербів і русів,
тобто мав відповідні навички і знання для того, щоб сфальсифікувати чеські манускрипти.
Відзначимо, що припущення галицького славіста щодо діяльності в 20-х рр. ХІХ ст. в
Чехії палеографічної школи, яка займалася фальсифікацією давньочеських писемних
пам’яток, є достовірним. Школа мала своїх поетів, філологів, палеографів, які здійснювали
фальсифікації. Відповідно до гіпотези ученого, директором цієї палеографічної школи був
В. Ганка, який мав доступ до всіх рукописів чеського музею в Празі [13, с. 77].
У працях А. Петрушевича заслуговує особливої уваги наукова полеміка з
прихильниками достовірності старочеських писемних пам’яток, насамперед з П. Шафариком
та Ф. Палацьким. Учений звинувачував чеських істориків у націоналізмі, патріотизмі,
некритичному аналізі рукописів. “Захисники не проаналізували достатньо історичний,
філологічний, палеографічний зміст пам’яток, не бажають бачити, що фальсифікатор серед
них, – перебільшуючи талант автора поеми” [13, с. 54].
Антон Петрушевич зауважив, що П. Шафарик міг не вважати В. Ганку фальсифікатом,
оскільки не приписував останньому стільки історичного та філологічного знання. Однак, як
уже було зазначено, славіст не нагороджував автора ЗР великим талантом, адже він видав
свою поему завдяки запозиченню з літературних творів інших слов’янських народів.
Галицький історик побачив певну згуртованість та єдність чеських патріотів: “коли
одна частина чеських письменників захищала давньочеські пам’ятки, інша, користуючись
таким багатим надбанням, величалась ним і ставила свій народ на чолі всього слов’янського
світу, відносно давнього існування чеської мови” [13, с. 67]. Згідно переконань дослідника,
апологети слов’янських пам’яток відкидали будь-які сумніви щодо істинності чеських
манускриптів, що призвело до швидкої канонізації давньочеських писемних пам’яток.
Однак, як відомо, в слов’янських наукових колах були учені, які дотримувались
протилежної думки, зокрема, А. Патера, професор чеської мови (з яким А. Петрушевич був
особисто знайомий), А. Шелемберг. Доречно підкреслити, що галицький історик надіслав
відомому славісту Ф. Міклошичу першу частину (історико-філологічний аналіз пам’яток)
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своєї монографії “О подложныхъ старочешскихъ письменныхъ памятникахъ…” [10, с. 319].
Очевидно, призначення розвідки А. Петрушевича полягало в підтвердженні припущень
Ф. Міклошича щодо недостовірності відомих чеських рукописів.
Безперечно, мотивом наукового дослідження А. Петрушевича є досягнення наукової
істини та історичної справедливості, проте слід відзначити морально-етичний чинник у
науковій полеміці щодо достовірності старочеських писемних пам’яток. З цього приводу
славіст пише до Ф. Міклошича: “мені не сподобалось начальство деяких чеських
письменників диктаторськи запанувати не тільки в чеській словесності, але й добитися
гегемонії у всьому слов’янському світі. Вони суперечать братерському єднанню і взаємних
починаннях теж” [10, с. 319–320]. Як бачимо, позиція чеських учених не відповідала
слов’янофільським поглядам А. Петрушевича. Зрештою, обурення славіста цілком
справедливі, адже чехи прагнули поширити свій правопис, культуру в Галичину під час так
званої “Азбучної війни”, “для швидшого і більшого освічення руського населення Галичини”
[13, с. 64]. Галицький славіст, дотримуючись консервативних поглядів, не міг знайти
порозуміння з В. Ганкою – “романтиком”, “молодим радикалом”, який зрадив ідеали
слов’янщини та порушив рівність слов’янських народів, встановлену Й. Добровським.
Таким чином, наукова спадщина А. Петрушевича займає вагоме місце в українському
та зарубіжному слов’янознавстві. В поле дослідницької уваги галицького славіста потрапила
історія “відкриття” давньочеських писемних пам’яток, сумнівні моменти, пов’язані з їх
датуванням, особа фальсифікатора та джерела написання чеських манускриптів.
Учений, на основі детального порівняльного історико-філологічного аналізу, вважав
Краледворський і Зеленогорський рукописи фальсифікаціями ХІХ століття, що збігалося з
думкою низки славістів ХІХ століття: Й. Добровського, В. Копітара, А. Патери.
А. Петрушевич один з перших в українській славістиці критично вивчив названі пам’ятки і
всебічно обґрунтував їх недостовірність.
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Ярослав Оленич
ДРЕВНЕЧЕШСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ В СЛАВИСТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
АНТОНИЯ ПЕТРУШЕВИЧА
В статье автор анализирует славистическое наследие выдающегося украинского
ученого и общественно-политического деятеля А. Петрушевича (1821–
1913), в частности выясняет его вклад в развенчании мифа, связанного с
подлинностью чешских манускриптов – Краледворского и Зеленогорского
рукописей.
Ключевые слова: А. Петрушевич, Краледворский и Зеленогорский рукописи, научная
полемика, украинская славистика, богемистика.
Yaroslav Olenych
ANCIENT CHESKI WRITING SIGHTS IN ANTON PETRUSHEVYCH’S SLAVISTIC HERITAGE
In the article the author analyses slavistic heritage of the famous Ukrainian scholar and political activist – Anton Petrushevych (1821–1913), finds out its contribution in dethronement the myth associated with authenticity Czech manuscripts – Kraledvorskoho and Zelenogorskoho manuscripts.
Key words: A. Petrushevych, Kraledvorskyi and Zelenogorskyi manuscripts, scientific polemic, Ukrainian Slavistics, bohemistics.
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Ірина Смільська
УКРАЇНА В ООН: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ
ДІЯЛЬНОСТІ У 1991–2012 РР.
У статті авторка з’ясовує місце й роль України в Організації
Об’єднаних Націй, аналізує основні напрямки й пріоритети її
діяльності у 1991–2012 рр., висвітлює позицію України у спеціалізованих установах Організації.
Ключові слова: Україна, ООН, міжнародні організації, напрямки та
пріоритети діяльності.
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учасний світ – багатомірний, динамічний і надзвичайно мінливий. Це світ
складних альтернатив, тривог і надій, де міжнародним організаціям належить
вагома роль. Вони володіють значними компетенціями і можуть забезпечити
співробітництво держав із широкого кола питань.
У світлі сучасних подій, і тих процесів, що зараз відбуваються, коли Україна практично
стоїть на роздоріжжі – куди вступити?, Захід чи Схід?, важливо зрозуміти і вибрати свій
шлях розвитку.
Свої початки міжнародні організації беруть із середини XIX ст. І сьогодні маємо
можливість говорити про них, як про важливі центри зовнішньополітичного життя. У перші
роки свого існування міжнародні організації ще не були політичними за характрером.
Першою політичною постійно діючою міжнародною організацією вважається Ліга Націй,
створена у 1919 році. Її статут розроблено на Паризькій мирній конференції, що став
компонентом Версальського мирного договору 1919 р. Головною метою Ліги Націй, що
діяла до 1946 року, було підтримання міжнародного миру та безпеки, врегулювання
конфліктів. Оскільки із поставленною метою Ліга Націй не впоралася, то її функції почала
виконувати Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН).
Сьогодні більшість дослідників та навіть простих українців значну частину своєї уваги
звертають на стосунки з Європейським Союзом, НАТО, Росією, але не меншої уваги
потребують відносини України та ООН. Досліджуючи історію цієї співпраці, спираючись на
досвід інших країн-членів ООН, можемо отримати цінні уроки.
Метою нашої статті є дослідити процес встановлення партнерських взаємин з ООН, на
основі об’єктивного і комплексного вивчення спеціальної літератури зробити наукові
висновки щодо ролі України в ООН, висвітлити позицію України у спеціалізованих
установах ООН.
За останні роки підвищилась у вітчизняній і зарубіжній історіографіях наукова
зацікавленість різними аспектами міжнародної історії України. Певним чином це
пояснюється зростанням ролі України на міжнародній арені, зокрема у розв’язанні питань,
що виникають перед світовим співтовариством. Об’єктивне вивчення ролі та внеску
українського народу в розвиток міжнародних відносин сприятиме утвердженню України як
рівноправного члена світової спільноти.
Значний внесок у дослідження міжнародних відносин України у тому числі і співпраця
між нашою державою та ООН здійснили такі дослідники – С. Віднянський, Ю. Макар,
Л. Чекаленко, А. Кудряченко, Я. Чорногор, В. Бруз, А. Зленко, Б. Дікон, Л. Комарова,
О. Кучик, К. Грищенко, А. Грушова та інші [1–3; 6; 11; 24].
Нова європейська країна, територія якої дорівнює Франції, а населення на 1991 р.
становило 52 млн осіб, зі значним економічним та культурним потенціалом, що давало
підстави сподіватися на швидке входження до групи найрозвинутіших держав континенту,
постала перед цілою низкою проблем, на розв’язання яких в Європі пішли століття.
Водночас формування справді глобальної системи міжнародних відносин висувало

322

Україна–Європа–Світ

імперативи оформлення чіткого кола українських інтересів у різних реґіонах світу, виділення
зовнішньополітичних пріоритетів і ключових партнерів та самоствердження України у
світовій політиці. Отже, із перших днів незалежності нашій країні доводилося паралельно
вирішувати принаймні два стратегічно важливих завдання. З одного боку, розбудовувати
суверенну національну державу, а з іншого, – одночасно включатися до різних інтеграційних
об’єднань, що суттєво впливають на сучасні міжнародні відносини [1, c. 60].
Сьогодні Україна переживає найбільші випробування з часу набуття незалежності.
Системна соціально-економічна криза, що вразила майже всі сектори і більшість
домогосподарств, істотно посилювалася непрофесійними, популіськими діями попередньої
влади, і досі продовжує негативно впливати на фундамент суспільної стабільності та
добробуту. В таких умовах діяльність влади була спрямована на вирішення трьох ключових
завдань: консолідацію суспільства, недопущення соціальних потрясінь, відновлення
економіки. Якраз у цьому, а не в пафосних ура-патріотичних гаслах полягають наші ключові
національні інтереси. Всі інші питання відходять на другий план. Це стосується і зовнішньої
політики, яка для України у принципі, а в нинішніх умовах особливо, має бути зосереджена
не на реалізації сумнівних міжнародних проектів, а на створенні зовнішніх сприятливих
умов для сталого внутрішнього розвитку [12, с. 4 – 5].
Діяльність в ООН забезпечує Україні інформаційну відкритість щодо подій у нашій
країні. Наша держава намагається виходити з принципу, що не існує не розв’язуваних
проблем. Їхнє розв’язання залежить від політичної волі, свідомості міжнародної спільноти
[15, c. 30].
Протягом усього часу існування ООН Україна брала найактивнішу участь у її
діяльності, адже до здобуття реального суверенітету Організація була чи не єдиною
трибуною, з якої доносилася світова інформація про Україну [21].
ООН не є всесвітнім урядом і не ухвалює законів. Проте вона надає засоби, які
допомагають врегулювати міжнародні конфлікти і розробляти політику щодо питань, які
стосуються всіх нас. В Організації всі держави-члени – великі й малі, багаті й бідні, такі, що
дотримуються різних політичних поглядів і соціальних систем, – мають право висловити
свою думку і взяти участь у голосуванні в рамках цього процесу [13].
У 1945 р. Україна стала однією з держав-співзасновниць ООН. Делегація України взяла
активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку
Статуту ООН [17, с. 9].
Глава делегації України на конференції у Сан-Франциско, міністр закордонних справ
УРСР Дмитро Мануїльський головував у Першому комітеті, де були розроблені Преамбула
та Глава 1 “Цiлi та принципи” Статуту ООН [8]. 6 травня 1945 р. українська делегація
прибула до Сан-Франциско й активно включилася у роботу конференції. Українські
представники зробили значний внесок у розробку положень Статуту ООН. Про значний
міжнародний авторитет України свідчило обрання Д. Мануїльського головою Першого
комітету першої комісії конференції, який розробляв текст Преамбули і перший розділ
Статуту про цілі й принципи ООН [8].
Навіть під час Установчої конференції ООН у Сан-Франциско у травні 1945 року
Д. Мануїльський наголошував на тому, що Україна готова у будь-який момент обмінятися
дипломатичними і консульськими представництвами з будь-якою країною [20, c. 320].
Будучи впродовж багатьох років представленою на міжнародній арені, зокрема в ООН,
українська дипломатія практично жодного кроку не робила самостійно, а лише йшла у
фарватері радянської зовнішньої політики. Звідси відомий парадокс перших років
незалежності – маючи власних дипломатів, українська держава не мала власної
зовнішньополітичної концепції. Тому, відкриваючи себе світові, суверенна Україна змушена
була витворювати й самостійну зовнішню політику [1, c. 61].
У 1995 р. Президент України Л. Д. Кучма взяв участь у Спецiальному урочистому
засiданнi ГА ООН на найвищому рiвнi з нагоди 50-ї рiчницi заснування ООН, брав участь у
роботi 49-ї та 52-ї сесiй ГА ООН, також був Главою делегацiї України на 19-й спецiальнiй
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сесiї ГА ООН з питань екологiї та Самiтi тисячолiття ООН [18]. Президент України у своєму
виступі наголосив: “Україна мала в постаті ООН чи не єдину трибуну загальнолюдського
масштабу, з якої могла заявити про своє існування. Підтримка ООН істотно сприяла Україні
в реалізації тисячолітнього прагнення до власної державності”. Від імені України було
запропоновано розробити нову програму ООН “Світ XXI століття – без ядерної зброї”,
посилити дієвість ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів. Україні вдалося
реструктурувати і відстрочити заборгованість зі внесків ООН, що дісталася у спадок після
СРСР (майже 150 млн доларів) [17, с. 9].
Водночас Україна, яка має значний досвід у роботі цієї організації, протягом своєї
незалежної історії змушена була неодноразово звертатися до ООН для міжнародної
підтримки стосовно захисту територіальної цілісності. Ці звернення були пов’язані з
питаннями про Крим (1992) і м. Севастополь (1993). Україна вважає ООН гарантом
незалежності, територіальної цілісності й недоторканності кордонів. Посилюється
присутність України у миротворчих операціях ООН, які здійснюються поблизу кордонів
України та в регіонах, що є стратегічно важливими для українських національних інтересів.
Діяльність в ООН забезпечує Україні інформаційну відкритість щодо екологічних проблем,
політичних та економічних подій у нашій країні [24, c. 297].
Із моменту створення ООН, коли Організація була заснована як багатосторонній форум
для розгляду та вирішення загальних проблем, з якими стикається міжнародне
співтовариство, вона включила положення про недискримінацію за ознакою статі як один із
своїх принципів. Це дало поштовх виникненню міжнародного режиму, сконцентрованого на
нерівності між жінками та чоловіками, який проіснував протягом тривалого часу за різних
політичних та соціальних систем [6, c. 20].
Україна також взяла участь у Четвертій всесвітній конференції жінок, що у вересні 1995
року відбулася у Пекіні. Учасники зустрічі обговорили проблеми залучення жінок до всіх
сфер суспільного життя та звернули увагу на факти гендерної нерівності [2, c. 99].
Україну активно залучають до діяльності органів ООН у правозахисній сфері. Наша
держава є стороною всіх основних міжнародно-правових документів ООН з прав людини.
Результати розгляду конвенційними органами доповідей про виконання Україною цих
договорів підтвердили наявність суттєвого прогресу у приведенні національного
законодавства у відповідність до міжнародних норм і стандартів, посиленні засобів
правового захисту на національному рівні, реформуванні судової системи, забезпеченні
захисту біженців, зміцненні ролі правозахисних організацій [23].
У ході 58-ї сесії ГА ООН у 2003 р. Україна ініціювала Спільну заяву з нагоди 70-ї
річниці Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, яку було розповсюджено як офіційний
документ 58-ї сесії ГА ООН в рамках пункту порядку денного “Питання прав людини”.
Співавторами Спільної заяви стали 36 держав-членів ООН, її підтримали також Австралія,
Ізраїль, Сербія і Чорногорія, 15 країн-членів ЄС та 10 країн, які на той час очікували
отримання статусу повноправного члена ЄС.
Кульмінаційним етапом відзначення в ООН 75-х роковин Голодомору 1932– 1933 років
стало відкриття до підписання з ініціативи делегації України комеморативної Декларації про
вшанування 75-х роковин Голодомору. 16 грудня 2008 р. її було опубліковано та
розповсюджено як офіційний документ 63-ї сесії ГА ООН в рамках пункту 64(b) порядку
денного “Заохочення і захист прав людини: питання прав людини, включаючи альтернативні
підходи у справі сприяння ефективному здійсненню прав людини та основних свобод”. На
момент опублікування її співавторами стали 32 делегації, зокрема, Албанія, Австралія,
Австрія, Азербайджан, Бельгія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія,
Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако,
Німеччина, Норвегія, Польща, Сент-Лучія, США, Україна, Угорщина, Фінляндія, Франція,
Хорватія, Чеська Республіка, Швеція [8].
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ООН неодноразово наголошувала на важливості вирішення чорнобильського питання,
що власне випливає з документа “Із Заклику ООН до міжнародного співтовариства у зв’язку
з Чорнобильською катастрофою” I. Дострокові наслідки Чорнобильської катастрофи:
“Наслідки цієї аварії не можуть швидко зникнути. Наприклад, радіоактивні ізотопи
цезію діють протягом кількох десятиліть. За оцінками, ізотоп цезій-137 не зникне до 2016
року.
Отже, гуманітарна катастрофа не закінчилась. Тому необхідно зберегти основні
програми Організації Об’єднаних Націй щодо Чорнобиля” [11, c. 388].
Щорічно Постійним представництвом України при ООН спільно з неурядовою
організацією “Світова передача інформації” проводяться тематичні міжнародні конференції з
питань охорони здоров’я та навколишнього середовища, присвячені питанням Чорнобиля.
Темою 20-ї міжнародної конференції, яка відбулася 26 – 27 квітня 2011 р., обрано
“Чорнобиль – урок для ядерної безпеки, 25 років потому” [7].
Перша Рамкова програма допомоги ООН в Україні була підписана у серпні 2005 року й
визначила кілька сфер співпраці на 2006–2011 роки. Провівши серію консультацій упродовж
2010 року, ООН і уряд України домовилися підписати новий стратегічний документ на
період 2012–2016 рр. У рамках узгодження Програми економічних реформ уряду України на
2010–2014 роки, національних “Цілей розвитку тисячоліття” та інших державних положень і
стратегій, система ООН, її агентства, фонди та програми визначили пріоритетні напрями
діяльності ООН в Україні. Чотирма тематично взаємопов’язаними сферами, в рамках яких
система ООН та уряд України домовилися співпрацювати у 2010–2016 роках, стали: стійке
економічне зростання та подолання бідності, соціальний розвиток, захист навколишнього
середовища та подолання наслідків зміни клімату [14, c. 21].
24 березня 2011 року Уряд України підписав Другу рамкову програму партнерства з
ООН на 2012–2016 роки. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр
економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв [22].
Впровадження Рамкової програми партнерства Уряду України – ООН на 2012–2016
роки стане якісно новим кроком співпраці України з ООН, оскільки вперше наголос робиться
на принципі партнерства та ведучої ролі української сторони у визначенні пріоритетів та
цілей допомоги з боку ООН, а також спільної відповідальності за досягнення
результативності співпраці, що завдяки авторитету організацій системи ООН стимулюватиме
інших донорів та інвесторів до розвитку взаємовигідного партнерства з Україною [22].
“Рамкова програма партнерства буде основним інструментом відповіді ООН на
національні пріоритети розвитку, які визначені в основних національних планах і стратегіях”
– зазначив координатор системи ООН в Україні Олів’є Адам [19].
У той же час роль ООН аж ніяк не зводиться до підтримки миру й врегулювання
конфліктів. Організація і група установ, що входять у її систему, найчастіше, не
привертаючи до себе уваги, ведуть різнобічну діяльність, спрямовану на поліпшення рівня
життя людей в усьому світі.
Виживання й розвиток дитини; охорона навколишнього середовища; права людини;
охорона здоров’я й медичні дослідження; скорочення масштабів бідності й економічний
розвиток; розвиток сільського господарства й рибальства; освіта; поліпшення стану жінок;
надзвичайна допомога й допомога у випадку стихійних лих; повітряні й морські пасажирські
перевезення; використання атомної енергії в мирних цілях; охорона праці й захист прав
трудящих – і цей список можна продовжувати [26].
Україна – активний прихильник реформування ООН, виступає за необхідність
посилення швидкого реагування для попередження конфліктів. Українська делегація
запропонувала вжити заходів для демократизації роботи Ради Безпеки. Україна виступає за
обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки при прийнятті надважливих рішень.
Започаткування Україною нової програми для ООН “Світ XXI століття – без ядерної зброї”
передбачає встановлення особливого статусу з міжнародними гарантіями безпеки для країн,
що відмовилися від ядерної зброї. Друга важлива пропозиція України – створити в межах
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ООН новий орган – Раду Економічної Безпеки, яка б зосередила діяльність у встановленні
сприятливого режиму інтеграції в міжнародну спільноту постсоціалістичних країн. Україна
докладає всіх зусиль, щоб у XXI ст. найуніверсальніша міжнародна організація ефективно
розв’язувала сучасні проблеми задля миру і співробітництва всього людства [3].
Сьогодення ООН позначається різноманітними діями у розв’язанні міжнародних
конфліктів, екологічних катастроф, глобальних проблем, які загрожують існуванню людства.
Миротворчі зусилля міжнародного співтовариства із запобігання кризам, які названо
превентивною дипломатією, полягають у застосуванні будь-яких дій для запобігання
виникненню ескалації або поширенню конфліктів [25, с. 24].
Міжнародний День миротворців 29 травня ООН було проголошено за ініціативи
України з метою відзначення учасників операцій ООН з підтримки миру та вшанування
пам’яті загиблих миротворців [16, c. 32].
Участь у міжнародних миротворчих операціях є досить новим аспектом зовнішньої
політики й безпеки України і водночас одним з основних засобів реагування на нові
політичні реалії. Основними законодавчими актами, які регламентують участь України у
міжнародних миротворчих операціях, є [5, c. 6]: Конституція України; Закон України “Про
участь України в міжнародних миротворчих операціях” (1999) [30]; Закон України “Про
порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав” (2000) [9].
В останні роки миротворча діяльність стала головним методом, завдяки чому йде
розбудова глобальної та реґіональної системи безпеки. Все це певною мірою впливає на
розвиток оборонної політики країн, в тому числі України.
Вона надає особливого значення діяльності ООН з підтримки міжнародного миру та
безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник своєї зовнішньої політики.
Починаючи з липня 1992 р., Україна виступає активним контрибутором військових
підрозділів і персоналу до операцій ООН з підтримання миру (ОПМ). Станом на сьогодні
майже 370 “блакитних шоломів” (62 цивільних поліцейських, 27 військових спостерігачів і
279 військовослужбовців) представляють Україну в 7-и миротворчих операціях ООН: у
Демократичній Республіці Конго, на Кіпрі, у Косово, Кот д’Івуарі, Ліберії, Судані та ТиморіЛешті [17, с. 10].
Наша держава активно долучилася до процесу реформування миротворчості, щоб
зробити її більш ефективною та адекватною сучасним викликам. У 1994 р. Україна стала
ініціатором Конвенції з безпеки персоналу ООН, а у вересні 2006 р. Міністр закордонних
справ України підписав Факультативний протокол до Конвенції ООН 1994 року з захисту
персоналу ООН та зв’язаного з нею персоналу. На 57-й сесії ГА ООН (грудень 2002 р.) була
одностайно схвалена, внесена Україною резолюція, якою 29 травня було проголошено, як
уже зазначалося, Міжнародним днем миротворців ООН [17, с. 10].
Висхідним моментом міжнародного визнання здобутків України у сфері міжнародної
безпеки стало надання їй у 2000–2001 pp. непостійного членства у Раді Безпеки та
запрошення на головування у березні 2001 р. За час, що минув, Україна на практиці
збільшила свій внесок у миротворчі операції ООН в Африці, доводячи свою щиру
зацікавленість у врегулюванні конфліктів на цьому контингенті. Підтримка міжнародних
антитерористичних заходів – один з основних напрямків української дипломатії. В рамках
ООН Україна запропонувала провести низку заходів, зокрема – оголосити 11 вересня
Днем боротьби з міжнародним тероризмом [4, c. 120].
Крім того, заробляючи позитивний імідж через участь у миротворчих операціях,
Україна створює фундамент для майбутнього економічного співробітництва. Не останню
роль відіграє і потреба України в альтернативних енергоресурсах. Присутність України у
миротворчих операціях на Близькому Сході активізувала співробітництво з арабськими
країнами, багатими на нафту. Однак це розуміння прийшло лише у 2009 році, коли
економічні фактори впливу конфлікту та майбутні економічні пріоритети нашої держави
були закріплені у “Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України” [20, c. 611].
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Заохочення поваги прав людини займає все більш помітне місце в зусиллях ООН зі
сприяння розвитку. Зокрема, здійснення права на розвиток розглядається як один з елементів
динамічного процесу, який поєднує в собі здійснення цивільних, культурних, економічних,
політичних і соціальних прав й сприяє підвищенню добробуту всіх членів суспільства.
Ключем до реалізації права на розвиток є викорінювання бідності – це одна з основних цілей
Організації [13].
Україна є членом Ради ООН з прав людини (обрана вдруге поспіль у травні 2008 року
на 2009–2011 pp.), Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) (обрана у жовтні 2009 р. на
2010–2012 pp.). Висунуто кандидатуру нашої країни до Ради Безпеки ООН (вибори на термін
2016–2017 pp. відбудуться у жовтні 2015 р.; за час членства в ООН Україна тричі обиралася
непостійним членом РБ ООН, востаннє – на 2000–2001 pp.) [23].
Діяльність спеціалізованих установ ООН в Україні спрямована на захист прав людини
та соціально-економічний розвиток країни. Робота над встановленими пріоритетами в
найближчі роки покликана якісно зміцнити реалізацію прав людини, соціально-економічний
розвиток, роль громадянського суспільства та забезпечити досягнення Цілей розвитку
тисячоліття. Принципи універсальності, взаємозалежності та взаємопов’язаності,
недискримінації та рівності, участі в прийнятті спільних рішень, підзвітності та верховенства
закону лягли в основу співпраці між ООН та урядом України. З огляду на 65-річний досвід
роботи в ООН, Україна відіграватиме ключову роль у формуванні майбутнього організації, у
той час як система ООН в Україні надаватиме допомогу для пришвидшення соціальноекономічного розвитку країни [14, c. 21].
Участь у них України не тільки утверджує нашу державу як повноправного учасника
міжнародних відносин, але й допомагає вирішити необхідні національні питання. Співпраця
зі спеціалізованими установами ООН відкриває для нашої держави широкі перспективи
різнопланового розвитку.
Україна послiдовно й неухильно будує свою зовнiшню полiтику на основi
беззастережного дотримання принципiв мiжнародного права, Статуту ООН та iнших
мiжнародно-правових актiв. Така позицiя нашої держави закрiплена у постанові Верховної
Ради “Про основні напрямки зовнiшньої полiтики України” від 2 липня 1993 р. –
концептуальний документ, на засадах якого базується та розвивається.
Україна є молодою незалежною державою, яка стала на самостійний шлях розвитку,
починає будувати власну не тільки внутрішню політику, але й зовнішню. Тому важливим
аспектом діяльності України в ООН є у першу чергу набуття міжнародного статусу та
авторитету, але не в останню чергу, важливим аспектом є те, що Україна має змогу впливати
на перебіг світової політики. Напрямки діяльності України в ООН є різноманітні – захист
прав людини, боротьба з тероризмом, охорона навколишнього середовища, підтримка та
реалізація Цілей розвитку тисячоліття, врегулювання міжнародних конфліктів, забезпечення
міжнародного миру та безпеки, реалізація соціально-економічних та гуманітарних проектів
спільно з ООН. Роль України в ООН, звичайно, є не останньою. Не потрібно забувати про те,
що наша держава є однією з країн-засновниць. Після розпаду СРСР, Україна твердо
закріпилася в ООН як повноправний член організації. Про зростання авторитету і ролі
України в ООН свідчить неодноразове обрання представників нашої країни на керівні посади
головних комітетів сесій Генеральної Асамблеї. Вона представлена у керівних та
робочих органах важливих організацій системи ООН. Україна довела, що спроможна бути
активним учасником, здійснювати ефективний вплив на прийняття важливих рішень.
Важливість ролі й місця України в спеціалізованих установах ООН показує те, що вона
представлена й є членом важливих спеціалізованих установ системи ООН. Останні роки
були позначені ефективною взаємодією України зі спеціалізованими установами ООН з
багатьох питань глобального порядку денного, включаючи боротьбу з бідністю, охорону
навколишнього середовища, вдосконалення системи охорони здоров’я. Показником місця і
ролі України у спеціалізованих установах є те, що вона отримує значну технічну,
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матеріальну підтримку з боку спеціалізованих установ ООН, її фондів та програм,
відбуваються спільні акції, тренінги, в яких беруть участь і молодь України.
Україна активно підтримує миротворчу діяльність ООН. Миротворча діяльність
України в рамках ООН не обмежується лише військовими аспектами. Україна широко
представлена в підрозділах Цивільних поліцейських сил ООН. Участь України в миротворчій
діяльності разом з ООН підвищує авторитет держави на міжнародній арені, дає змогу взяти
участь у створенні колективної безпеки в світі, зробити свій внесок у підтримання
міжнародного миру і стабільності. Важливим моментом є те, що беручи участь у
миротворчій діяльності, Україна має змогу отримати новий військовий досвід, українські
миротворці мають можливість набувати досвіду у європейських та американських
військових.
Україна з моменту здобуття своєї незалежності зарекомендувала себе, як
передбачуваний та миролюбний член міжнародного співтовариства. Протягом двадцяти
років ці якості зовнішньої політики України залишались незмінними. Чітко визначившись зі
своїми зовнішньополітичними пріоритетами, Україна продовжує цілеспрямовано й
неухильно їх дотримуватись.
Стрімке визнання України на міжнародному рівні дало поштовх до ґрунтовної розробки
її зовнішньополітичної концепції. Визначені ще Декларацією про суверенітет принципові
засади української зовнішньої політики необхідно було конкретизувати з урахуванням тих
реальних проблем, що постали перед державою після проголошення її незалежності.
Активна, цілеспрямована, чітко окреслена і виважена зовнішня політика повинна
забезпечити сприятливі умови для економічного та культурного піднесення України й
одночасно забезпечити її участь у розв’язанні низки глобальних і реґіональних проблем, які
потребують об’єднаних дій міжнародного співтовариства.
Коли визначалися основні напрями діяльності ООН на XXI ст., Україна, яка є членом
майже 20 спеціалізованих установ цієї організації, а також 60 її постійних і тимчасових
комітетів, стала одним із найважливіших чинників у міжнародній політиці. Україна вже
зробила внесок у миротворчу діяльність на Балканах, Близькому Сході, в Африці, а її
спеціальні підрозділи діють у складі військ ООН. Україна докладає всіх зусиль, щоб у
XXI ст. ООН стала оновленою і перетворилася в надійніший інструмент співпраці, гарант
миру і безпеки. Вона активний прихильник реформування ООН, виступає за необхідність
посилення швидкого реагування для попередження конфліктів. Українська делегація
запропонувала вжити заходів для демократизації роботи Ради Безпеки. Україна виступає за
обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки при прийнятті надважливих рішень.
Започаткування Україною нової програми для ООН “Світ XXI століття без ядерної зброї”
передбачає встановлення особливого статусу з міжнародними гарантіями безпеки для країн,
що відмовилися від ядерної зброї. Друга важлива пропозиція України – створити в межах
ООН новий орган – Раду Економічної Безпеки, яка б зосередила діяльність у встановленні
сприятливого режиму інтеграції в міжнародну спільноту постсоціалістичних країн. Україна
докладає всіх зусиль, щоб у XXI ст. найуніверсальніша міжнародна організація ефективно
розв’язувала сучасні проблеми задля миру і співробітництва всього людства.
Для вирішення актуальних питань сьогодення, а також з метою інтеграції України до
світового співтовариства, для розв’язання глобальних світових проблем наша держава
активно співпрацює з міжнародними організаціями системи ООН у різних сферах.
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ПОЛЬЩА: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
У ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ (1918–1923)
У статті проаналізовано стан міжнародних відносин після Першої світової війни в добу становлення Польської держави (1918–
1923 рр.).
Ключові слова: міжнародні відносини, Версальсько-Вашингтонська система, мирний договір, кордон.

XX

століття – один із найбільш суперечливих періодів історії, що приніс
небачені досі політичні катастрофи, руйнівні війни й незліченні людські
жертви. Визначальною подією цього періоду, без сумніву, була Перша
світова війна. Її хід та наслідки зумовили глибинні зміни фактично в усіх сферах тодішнього
міжнародного життя, визначили головні тенденції його розвитку, принаймні у першій
половині ХХ ст. За словами Дж. Шпильфогеля, автора популярної книги з історії західної
цивілізації, вона зруйнувала довоєнний економічний, соціальний і політичний лад Європи, в
той час як її сумнівні результати підготували шлях для ще руйнівнішої війни” [1, с. 876].
Відомий американський дипломат Джордж Кеннан у спогадах прийшов до висновку, що в
контексті ХХ ст. Першу світову війну “варто розглядати, як розглядають її багато думаючих
людей – як “зародкову” катастрофу цього століття…” [2, с. 40].
Війну 1914–1918 рр. можна визнати рубежем, на якому завершилася нова й розпочалася
новітня історія світу, історія великих змін, перетворень системи Старого світу на основі
рішень Паризької мирної конференції та Версальсько-Вашинґтонської системи. Зміни, що
відбулися після, а головне – в результаті Першої світової війни мали справді геополітичні
характер і наслідки, оскільки не лише склалися нові соціально-економічні й політичні реалії
в повоєнному світі, а й почали налагоджуватися нові підходи до врегулювання міжнародних
відносин, векторність яких була окреслена у континуумі Версальсько-Вашингтонської
парадигми міждержавних взаємин між двома світовими війнами.
Закономірно, що в умовах унезалежнення Української держави та європейських
інтеграційних і глобалізаційних процесів, зростає науковий інтерес до проблем зарубіжних
країн. Бо складні процеси геополітичного самовизначення, вироблення концептуальних засад
зовнішньополітичної стратегії та пріоритетів міжнародної діяльності України потребують від
науковців комплексного дослідження проблем міжнародного життя доби становлення
Польської національної державності після Першої світової війни.
Курс України до цивілізованого світового співтовариства можливий за умови
критичного врахування практичного досвіду зарубіжних країн, що дає можливість
уникнення помилкових рішень та дій, знаходження найоптимальніших варіантів поведінки і
вирішення питань у складних міжнародних ситуаціях сьогодення. Наукове осмислення
історичної практики й досвіду країн Центрально-Східної Європи, міжнародного
облаштування у міжвоєнний час є також повчальним і корисним для всіх відновлених країн у
другій половині 1980-х – на початку 1990-х років.
Окреслені проблеми набувають все більшої популярності серед українських істориків.
Свідченням цього стала поява низки праць [3–6], автори яких намагалися проаналізувати
суперечності та складнощі міжнародних відносин у повоєнну добу. Сприяти подальшому
дослідженню окреслених питань покликана і пропонована стаття, авторка якої намагалася
неупереджено, на новітній методологічній основі здійснити аналіз міжнародних змін та їх
вплив на процес суверенізації Польської Республіки (1918–1923) після Першої світової
війни.

330

Україна–Європа–Світ

Як вже було зазначено, війна 1914–1918 рр. внесла кардинальні зміни в систему
міжнародних відносин. Ініціювала процеси, що призвели до розпаду Австро-Угорської
імперії та зречення влади Габсбургів, проголошення Німецько-Австрійської республіки,
падіння Російської й Османської монархій, які раніше визначали світову політику. Розпад
держав-імперій знаменував собою початок нової сторінки історії для багатьох європейських
народів, які стали на шлях самостійного розвитку. Саме цього часу процеси національного
державотворення розпочались у чехів, словаків, поляків, сербів, хорватів, білорусів та
українців. Тоді здобули незалежність Чехословацька Республіка (28 жовтня 1918 р.), після
правно-політичних процедур, пов’язаних із приєднанням до Сербії; 1 грудня 1918 р. Держава
словенців, хорватів і сербів, що постала 29 жовтня цього року, перетворилася на Королівство
сербів, хорватів і словенців на чолі з династією Карагеоргієвичів. Ще раніше, у листопаді
1917 – січні 1918 р., конституювалась Українська Народна Республіка (УНР), в Білорусі
набула чинності Білоруська Рада [3, с. 8]. 11 листопада 1918 р. була створена Друга Річ
Посполита – Польська Республіка. Після Першої світової війни постали Фінляндія, Литва,
Латвія, Естонія, суттєво змінилися кордони й етнічний склад населення Румунії, а також
Болгарії.
У підсумку виникли чи були відтворені щоякнайменше вісім нових незалежних держав
(або 10, якщо рахувати Австрію та Угорщину) [7, с. 14]. Тож серед інших подій виникнення і
суверенізація нових держав були одними з найважливіших ознак новітнього часу.
Зазнавши поразки у війні, країни Четверного блоку неспроможні були впливати на
міжнародні процеси, не відігравала особливої ролі у світовій політиці й Італія. Велика
Британія і Франція, виснажені війною, істотно поступалися своїми позиціями США та
Японії, значення і впливи яких помітно зросли. Сполучені Штати Америки з країниборжника напередодні війни, перетворилися після її завершення на країну-кредитора
європейських держав. Тепер вони намагалися закріпити своє домінуюче становище у світі за
допомогою системи договорів, а також, використовуючи мирну конференцію у Парижі, не
допустити посилення Великої Британії на світовій арені, Франції – в Європі, Японії – на
Далекому Сході. Крім цього, США намагалися не спричинити повне ослаблення Німеччини,
яка і надалі мала становити загрозу великим європейським державам. В. Вільсон відверто
заявляв про своє бачення ролі США у світі: “Ми повинні фінансувати весь світ, а ті, хто
фінансує світ, повинні ним і керувати” [8, с. 28].
Франція, закінчивши Першу світову війну з великими економічними і людськими
втратами, робила все для подальшого ослаблення Німеччини, її подрібнення на окремі
держави. Велика Британія намагалася на рівні міжнародних договорів закріпити досягнуте і
не допустити, щоб Франція, внаслідок поразки Німеччини й Австро-Угорщини, здобула
домінуючу роль у Європі [8, с. 90]. Японія, навпаки, намагалася закріпити свої завоювання
на міжнародній арені. Її інтереси суперечили прагненням США встановити гегемонію на
Далекому Сході, в Китаї і захопити німецькі острівні володіння в цьому реґіоні [5, с. 90].
Великі надії на майбутню мирну конференцію покладала і Польська Республіка,
відновлена, як вже було зазначено, 11 листопада 1918 р. Міжнародні чинники та
зовнішньополітичний вплив відіграв важливу роль на всіх етапах формування її державності.
На етапі її початкового унезалежнення Польщу визнали і заявили про встановлення з нею
дипломатичних зв’язків США, Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина та інші
зарубіжні країни [9, с. 14], та реально її місце й роль у міждержавних взаєминах в означений
час залишалися недостатньо визначеними внаслідок неготовності провідних держав до
Паризької мирної конференції, а надалі – у зв’язку зі суперечностями внутрішнього і
зовнішнього курсу Польщі, посилено пропаґованої попри свою принципову помилковість
польськими лідерами тези для обґрунтування правомірності існування незалежної Польщі в
її “історичних межах” до поділів. Таким чином, польський народ сподівався на позитивне
вирішення польського питання на Паризькій мирній конференції, визнання його законного
права на національну державність.
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Тож саме з метою розроблення й укладення мирних договорів між переможними
країнами Антанти і переможеними державами Четверного союзу та визначення нових
післявоєнних кордонів у Європі й остаточних підсумків Першої світової війни була скликана
Паризька мирна конференція (січень 1919 р. – січень 1920 р.). У її роботі взяли участь
представники 27 держав, серед яких 9 активних учасників війни на боці Антанти; 15
оголосили війну Німеччині, але не брали участі у воєнних діях, і 3 нововідновлені країни –
Польща, Чехословаччина й Королівство сербів, хорватів та словенців. До розроблення умов
повоєнного врегулювання не було запрошено Німеччину та її союзників у війні, а також
радянську Росію.
Держави-переможниці на Паризькій мирній конференції намагалися обстоювати свої
інтереси і на рівні міжнародних договорів та домовленостей закріпити результати військових
завоювань. Це зумовило гострі протиріччя при обговоренні проблем, постійні сутички,
недовіру і ворожість між учасниками, які загострилися від початку її роботи.
На порядку денному конференції були питання про укладення мирних договорів із
Німеччиною та її союзниками, утворення Ліги Націй, розподіл колишніх колоній Німеччини
й Туреччини між країнами-переможницями. Окремо обговорили питання про утворення
незалежної Польської держави та її кордони [10]. Серед учасників конференції провідну роль
відігравали прем’єр-міністр Франції Ж. Клемансо (обраний головою конференції), прем’єрміністр Великої Британії Д. Ллойд Джордж та президент США В. Вільсон. Офіційно
Паризькою мирною конференцією керували п’ять головних держав-переможниць: Сполучені
Штати Америки, Велика Британія, Франція, Італія і Японія, але фактично на всіх етапах
конференції найважливіші питання, у т. ч. щодо утворення незалежної Польської держави та
її кордонів, вирішували представники США, Великої Британії і Франції.
Варто зауважити, що у роботі Паризької мирної конференції брала участь, як уже було
зазначено, і Польща. Її делеґацію до травня очолював Роман Дмовський, а згодом – прем’єр
Ігнацій Падеревський. На випадок відсутності останнього першим заступником призначили
К. Длуського [11].
Міжнародні обговорення польських справ на конференції розпочалися 29 січня 1919 р.
виступом Р. Дмовського. Посилаючись на традиції Речі Посполитої, він вимагав приєднання
до відродженої Польщі всієї Галичини і Волині, Верхньої та Середньої Сілезії, Познанщини,
Помор’я, Вармії і Мазур, Литви, переважної частини Білорусі, теренів Полісся й Поділля в
Україні [12; 13]. Польща домагалася території в межах історичних кордонів її до поділів.
Такий підхід польської делеґації до влаштування власної території посилив ускладнення й
суперечність серед делегатів конференції.
Основною причиною слабкості польського становища на мирній конференції було те,
що Велика Британія і Франція однаково прагнули, щоб, як до цього часу, Німеччина та Росія
загрожували одна одній. Протиріччя французької політики у польському питанні були
зумовлені прагненнями: з одного боку – послабити Німеччину, а з іншого, – використати її,
як і Польщу, в боротьбі з радянською Росією. Французькі політики в подальшому фактично
відмовилися від історичного принципу у формуванні польсько-німецького кордону [4,
с. 148].
Велика Британія, як і Франція розглядала Польщу крізь призму ставлення до Німеччини
і Росії. Англійці не ставилися до Польщі як до гідного підтримки партнера, вбачаючи, однак,
у ній насамперед союзника Франції. Розбудова Польщі за французьким зразком означала
посилення в Європі Франції. Британці прагнули створити загрозу Німеччині від Росії, і,
навпаки, Росії з боку Німеччини. Вважаючи Німеччину єдиною сильною перепоною для
можливих зазіхань із боку Росії, однаково якої, вони трактували помилковими наміри
Франції до послаблення Німеччини на користь Польщі. Тому Англія виступала проти того,
щоб забрати у Німеччини вугільно-промисловий басейн Верхньої Сілезії. Крім того, Лондон
боявся, що з поразкою Німеччини Франція здобуде переваги у Європі, а Польщу вважали
близькою до Франції. Натомість, скориставшись відновленням Естонії, Фінляндії, Литви і
Латвії, Велика Британія намагалася здобути певні впливи у цьому реґіоні.

332

Україна–Європа–Світ

Позиція США щодо вирішення польського питання Польщі була близькою до
британської, водночас Вашингтон прагнув до світового панування. Такий підхід мав на меті
посилити вплив Сполучених Штатів у Європі й тому протидіяв бажанню Франції зміцнити
своє становище на європейському континенті. Утвердження Польщі за рахунок передачі їй
важливих польських земель не відповідало інтересам американських представників на
мирній конференції у Парижі [6, с. 11].
Отже, долю Польщі вирішували країни-переможниці відповідно до їхнього бачення
власних позицій і впливу в повоєнному світі. У цьому контексті варто зазначити, що важливу
роль відігравали становище та подальший розвиток ослаблених, але доволі могутніх сусідів –
Німеччини і Росії, національні інтереси поляків при цьому відсували на другий план.
Версальські домовленості при вирішенні польської справи відверто іґнорували інтереси
відродженої Польської держави. Нехтування її інтересами, викликало, звичайно, сум і
роздратування польського народу, проте, позитивним було те, що вперше після багатьох років
поневолення світова громадськість визнала відновлену державу, допустила її до роботи мирної
конференції, дала змогу польській делеґації висловити свої пропозиції щодо подальшого
унезалежнення, а це могли зробити далеко не всі її учасники. 30–31 липня 1919 р. польський
сейм ухвалив рішення про ратифікацію Версальського мирного договору і трактату меншин [9,
с. 47]. Таким чином, участь Польщі у Паризькій мирній конференції була найяскравішим
актом її міжнародного визнання. Паризька мирна конференція юридично оформила
відновлення Польської незалежної держави. Важливим підсумком конференції стало
відтворення незалежної Польщі, тож велике значення конференції для польської історії є
безсумнівним.
Загалом, під час роботи Паризької конференції були укладені мирні договори з
винуватцями війни: Версальський – з Німеччиною (1919 р.), Сен-Жерменський – з Австрією
(1919 р.), Нейський – з Болгарією (1919 р.), Тріанонський – з Угорщиною (1920 р.) і
Севрський – з Туреччиною (1920 р.), та її рішення не виправдали великі надії на
запровадження тривалого і справедливого миру, відновлення панування в Європі закону.
Укладені мирні договори та їх кабальні умови для переможених і виснажених країн, зокрема
Німеччини, значні суми репарацій, які були визначені у 1921 р. у Лондоні, суб’єктивне
вирішення територіальних питань, зокрема з Польщею, становили суттєву загрозу мирному
ладу.
У цьому контексті варто зазначити, що на початок 1920-х років чітко визначилися як
територіальні, так і військово-політичні суперечності між групами країн. Японія, що не брала
участі у Паризькій мирній конференції, прагнула домогтися переваг на Далекому Сході й
Тихоокеанському реґіоні; США, які відмовилися від участі у Лізі Націй, мали на меті
політично закріпити своє лідерство у світі й ще раз нагадати країнам Антанти про їхні борги,
а також примусити Велику Британію скоротити свій флот; Велика Британія і США мали
претензії до Франції щодо її планів розбудови морського флоту і вимоги скоротити свої
сухопутні сили; домагалася реваншу за поразку у Парижі й Італія. Тож, з метою розгляду
питань про роззброєння військово-морських сил, та вирішення проблем Далекого Сходу й
Тихоокеанського реґіону було скликано Вашингтонську конференцію (1921–1922 рр.) за
участю США, Великої Британії, Франції, Італії, Нідерландів, Бельгії, Португалії, Японії та
Китаю. Росію і Німеччину не допустили до роботи й цієї конференції.
Підсумком її роботи стало підписання трьох великомасштабних договорів і досягнення
кількох двосторонніх угод із зазначених проблем, а також закріплення панівного становища
США у світі.
Версальсько-Вашингтонська система складала визначену форму політичної організації
міжнародних відносин після війни 1914–1918 р. і була закріплена в договорах і угодах 1919–
1922р. Вона встановила систему устрою міжнародних відносин, зафіксувала та оформила
результати Першої світової війни, визначила нове співвідношення сил на світовій арені,
стала спробою розв’язати незліченні проблеми, об’єднати й гармонізувати суперечливі
інтереси народів та держав.
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Втім, Версальсько-Вашингтонська система не розв’язала низки протиріч між державами-переможницями й переможеними, не запобігла можливості виникнення реваншизму,
перш за все внаслідок відсутності дійового контролю за виконанням укладених договорів,
викликала значні територіальні зміни в Європі, узаконила колоніальну систему, викликала
національно-визвольну боротьбу.
Таким чином, Вашингтонська конференція, як і її попередниця – Паризька мирна
конференція, мала надати світові додаткові гарантії відвернення нового глобального
конфлікту, стати ефективним інструментом у боротьбі за мир і процвітання народів.
Натомість рішення, прийняті задля задоволення інтересів провідних держав, стали, у
майбутньому, однією з причин нового збройного протистояння.
Виключення із Версальсько-Вашингтонської системи Радянської Росії знецінило
договори. Росія не збиралася бути гарантом створеного Заходом суперечливого балансу сил
на міжнародній арені. Ворожість і міжнародна ізоляція Радянської Росії й Німеччини
спонукала їх до співпраці. У ході проведення Генуезької конференції в містечку Рапалло
було укладено сепаратний договір про відновлення дипломатичних відносин, взаємну
відмову від претензій, торгівельно-економічні зв’язки та військову співпрацю між
державами. Це було перше юридичне визнання країни Рад однією з великих держав.
Рапалльський договір вніс суттєві зміни в міжнародну політичну ситуацію і сприяв розвитку
взаємовигідного співробітництва Росії й Німеччини. Договір вразив союзників, він
порушував плани Антанти використати Німеччину проти Радянської держави, тому вони
вимагали його розірвання, проте, після певних вагань, Німеччина ратифікувала Рапалльський
договір.
Таким чином, міжнародні відносини досліджуваного періоду розвивались відповідно до
тих чи інших дипломатичних комбінацій великих держав, спрямованих на зміцнення власних
та послаблення позицій суперників. У цих умовах зовнішня політика відродженої Польщі
будувалась у континуумі їх дій на міжнародній арені й випливала переважно з концепції
Німеччини і радянської Росії, що об’єктивно потребувало від Польської держави, її політиків
і дипломатів постійного лавірування, враховуючи їх зовнішньополітичні дії на сході й заході.
Зрозуміло, що при цьому Друга Річ Посполита дбала і про свою мету – зміцнення
зовнішньополітичних позицій, нерідко на шкоду країнам Центральної та Південно-Східної
Європи.
Міжнародний порядок, що постав на підвалинах повоєнних мирних договорів, мав
спиратися на Лігу Націй. Але його основна опора – Сполучені Штати Америки – була від
початку в ній відсутня, а вплив Великої Британії і Франції значно послаблювали розбіжності
між ними. Французи мали намір виконати Версальський договір, зберегти статус-кво та
всіляко перешкодити відновленню могутності Німеччини. Британці бажали усунути причини
німецького ревізіонізму.
Не викликає сумніву і те, що від польсько-німецьких та польсько-радянських відносин
значною мірою залежала доля тієї системи, яка сформувалась у Центрально-Східній Європі
як результат Версальських домовленостей і польсько-радянського мирного договору,
ухваленого в Ризі у 1921 р. Відносини між Варшавою, Берліном і Москвою визначали
міжнародний клімат на всьому європейському континенті та за його межами.
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РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНІ
НАРИСИ / [РЕД. РАДА: В. М. ЛИТВИН (ГОЛОВА), Г. В. БОРЯК, В. М. ДАНИЛЕНКО
ТА ІН.; ВІДП. РЕД. В. А. СМОЛІЙ; АВТ. КОЛ.: О. Г. АРКУША, В. Ф. ВЕРСТЮК,
С. ВІДНЯНСЬКИЙ ТА ІН.]. – К.: НІКА-ЦЕНТР, 2012. – 592 С.

В

же понад два десятиліття українське суспільство перебуває в дискурсі
націоналізму. Однак, за слушним зауваженням Г. Касьянова, цьому дискурсу
бракує науковості. Брак фундаментальних досліджень породжує новітні
націоналістичні міфи та стереотипні уявлення, які дестабілізують внутрішню ситуацію в
країні, сприяють розколам в суспільстві й утруднюють вибір зовнішньополітичної орієнтації.
З огляду на це, появу колективної монографії “Національне
питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси”
розглядаємо кроком до посилення науковості. Її автори, провідні
науковці – О. Аркуша, В. Верстюк, С. Віднянський, Т. Вронська,
В. Головченко,
Г. Єфіменко,
В. Котигоренко,
С. Кульчицький,
О. Лисенко, О. Майборода, І. Патер, Р. Пиріг, О. Рубльов, В. Щетніков,
І. Щупак та Л. Якубова (керівник) – є знаними фахівцями із
запропонованої проблеми. Що лише підкреслює високий професійний
і науковий рівень видання.
Висвітлення в монографії історії національного питання не
новаторське. Аналогічні підходи спостерігаються в низці окремих
наукових праць вище названих авторів. Власне, подібні книги виконують іншу функцію –
фіксують певний рівень розвитку наукових знань, стають платформою для дискусії та
вироблення основ сучасної національної політики. У праці систематизовано та узагальнено
значний фактичний матеріал, подано наукову інтерпретацію низки дискусивних у
історіографії тем. Розгляд історичних аспектів національного питання здійснено за
хронологічним принципом. Праця складається з семи розділів, у яких проаналізовано суть
національного питання на території України в практиці різних державних утворень від
Російської й Австро-Угорської імперій до незалежної України. Щоправда, виникає запитання
обґрунтованості винесення кримського питання в окремий розділ монографії, що дисонує з
обраною структурою викладу матеріалу.
Водночас, науковий і суспільний запит щодо подібного видання не може
задовольнитися вище названими речами. Варто звернути увагу на концептуальне бачення
національного питання в Україні, яке відображає основні тенденції сучасної історичної
науки. Адже, позиція Інституту історії України НАНУ для багатьох є відправною точкою у
відповідних дискусіях та впливає на формування державної політики.
Насамперед, привертає увагу постановка проблеми – “національне питання в Україні”,
замість “українське національне питання”. Для того, щоб зрозуміти масштаб зміщення
акценту, необхідно звернутися до реалій історіографічного процесу в незалежній Україні. Із
1990-х рр. наголошувалося на необхідності написання української національної історії.
Попри відомі спроби, в тому числі фахівців Інституту історії України, нічого
фундаментального написано не було, обмежилися хіба-що формуванням історіографічного
канону національного історії. Отож, чи можна вважати означену постановку проблеми
великим відступом істориків? Напевно ні, що підтверджується змістом монографії. Навпаки,
варто говорити про відповідальність істориків, котрі суттєво поглиблюють розуміння
українського національного руху, вводячи його в контекст відповідних державних періодів.
Національне питання постає полем, на якому відбувається розвиток національних рухів –
українців, росіян, поляків, євреїв та інших, їхня конкуренція та співпраця. Очевидно, що без
розуміння суті національного питання в Україні впродовж ХХ – початку ХХІ ст., українська
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національна історія приречена на створення історичних химер сумнівного політичного
замовлення. Отож, про національне питання варто говорити як про важливу передумову
вироблення сучасної візії модерної української історії.
Іншим важливим аспектом праці є методологічна складова. Розгляд національного
питання здійснено в модерністській парадигмі мислення. Зокрема, звертається увага на
обумовленість появи національного питання змінами в соціально-економічній структурі
суспільства (розвиток капіталізму). Ключовими суб’єктами його актуалізації стають
культурні й політичні еліти (насамперед, інтелігенція), які формують ідейні передумови
появи нації. Не випадково, започатковані процеси названо націєтворенням, а не
національним відродженням.
Позитивно характеризує роботу виваженість оцінок у тлумаченнях, пов’язаних із
національним питанням процесів і явищ. Зокрема, відмова від постколоніального дискурсу,
уникання політизації проблем (зокрема щодо голодомору 1933 р., сталінських репресій або
волинської трагедії). Дослідникам вдалося показати взаємопереплетеність національного
питання з іншими важливими суспільно-політичними процесами – становленням
державності, проведенням індустріалізації, демократизацією тощо.
На основі прочитаного, можна констатувати, що імперії не змогли дати адекватної
відповіді на політизацію етносів. Політика за принципом “поділяй і владарюй” виявилася не
ефективною. Реалізація права націй на самовизначення перетворила національні питання, з
одного боку, на право націй на самозбереження, а з іншого – на предмет маніпуляції. Перша
модель була дискредитована міжвоєнними Німеччиною, Польщею, Угорщиною, Румунією,
меншою мірою Чехословаччиною, через ідею досягнення етнічної гомогенності. Друга
модель використовувалася в СРСР, і полягала в підпорядкуванні національного питання
інтересам більшовицької влади.
Національне питання не має універсальної моделі розв’язання. Проведений істориками
аналіз змушує відмовитися від “розв’язання” національного питання. Для початку, з огляду
на погану репутацію історичних форм “розв’язання” – практики знищення народів у
Третьому рейху, та асиміляційних процесів у СРСР. Інший момент, жодна з держав, до
складу якої входили українські землі, не змогла “розв’язати” національне питання.
Прорахунки в національній політиці, в основі якої дискримінація або ігнорування прав
народів, були причиною (однією з причин) дестабілізації внутрішнього життя держав, і, в
кінцевому підсумку, ставали причиною їх розпаду. У межах даної публікації не місце для
дискусії щодо міри впливу, але національний слід простежується в кожному конкретному
випадку від імперій у 1917–1918 рр. до СРСР.
Практичний висновок, на думку авторського колективу, полягає у відмові розв’язувати
“гордієві вузли”. Водночас, потребує розробки нова модель оптимізації національних
відносин, яка б враховувала невдалий попередній досвід, і спрямовувала національні
процеси у конструктивне русло. Платформою для неї має стати європейське законодавство,
впровадження якого в Україні сприятиме гармонізації відносин, подоланню внутрішніх
розколів та, головне – формуванню української політичної нації. При цьому, наголошується
на відмові від матричного перенесення на вітчизняний ґрунт положень міжнародних пактів.
Національне питання в Україні має залишатися в контексті традиційної етнічної структури, а
політика щодо нових етнічних груп, поява яких зумовлена глобальними чинниками,
розглядатися окремо.
У основі нової моделі розуміння важливості національного питання в країні, як
запоруки внутрішньої стабільності, та найкращого чинника мобілізації громадян.
Пропонується впроваджувати принцип рівності між етносами, що населяють Україну.
Здається, по тексту не знаходимо жодної апеляції до прав титульної нації. При цьому,
вказана рівність, зумовлюється розумінням важливості й домінування українського
національного питання в загальному концерті національних питань, без вирішення якого
будь-яка модель міжетнічних стосунків приречена на невдачу.
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Запропонований історичний матеріал посилює розуміння важливості дотримання прав і
задоволення культурних вимог недержавних етносів в Україні. Запропоновані історичні
прецеденти вказують, що державна політика на їх ослаблення зменшувала вплив
українського руху. Звідси практичний висновок – залучення цих етносів у орбіту
національного руху об’єктивно сприятиме виробленню механізмів протидії тим рухам, які
виступають історичними суперниками української нації.
Водночас, варто застерегти читача від завищених запитів, справедливо очікуваних від
книг під академічною етикеткою. Національне питання, звичайно, не бездонна бочка, однак,
має чимало сюжетних ліній поза компетенцією істориків. Автори, насамперед, розглядали
три аспекти національного питання – етнічні процеси, як тло для визрівання національного
питання, національна політика держави та національні рухи. На жаль, не в усіх розділах
цього дотримано. Впадає у вічі непропорційний розподіл матеріалу. Із загального обсягу 580
сторінок тексту, на другу половину ХХ – початок ХХІ ст. відведено близько ста сторінок. Це
лише на крихту більше від викладу передумов національного питання в ХІХ ст., які
формально знаходяться поза хронологічними межами роботи. До кінця не уніфіковано
робочу термінологію. Зокрема, як розуміти термін “Україна багатонаціональна” в назві
п’ятого розділу, і як він узгоджується з концептом “українська політична нація” як бажаного
для авторів проекту?
Є книги, у яких марно шукати універсальні відповіді на питання. Особливо на ті, які їх
не мають. “Прокляте національне питання” належить саме до таких. Однак, відсутність
очевидної, й усіма сприйнятої відповіді, не може виправдовувати відмову від наукового
пошуку. Очевидно, запропонована дослідниками концепція викличе дискусію, яка, втім,
носитиме політичний, а не науковий характер. І це закономірно, з огляду на
заполітизованість національного питання.
Леся Алексієвець (Україна),
Ярослав Секо (Україна)
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О

днією з актуальних проблем, що перебувають у центрі уваги науковців і
громадськості сьогодні, є об’єктивна оцінка та визначення історичних реалій
минулого крізь конкретику існування окремих особистостей в історичному
процесі. Це питання не таке легке, як може здатися на перший погляд. Історична наука
зазнавала переслідувань, певних штампів, ідеологічних нашарувань, ігнорувався принцип
повноти джерельної бази чи об’єктивності. Були й спроби знайти
взаємозв’язки між історичними явищами на підставі ідеологічного
відсіювання документів. З іншого боку, методологія історії передбачає
не лише вивчення законів історичного процесу, але й дослідження
унікальності та багатогранності людського буття, в його
відстороненості від лінійного зв’язку з цим процесом та системних
зв’язків. Методи вивчення ролі особистості різного соціального
значення в історії завжди перебувають у розвитку.
Одним з постулатів історичного дослідження є вимога
комплексного вивчення усієї друкованої та архівної спадщини
окремих діячів науки, культури, суспільного руху. У найширшому
контексті це є шлях осмислення природи історичної реальності. Тому актуальність
монографії не викликає сумнівів, оскільки книга Юрія Древніцького висвітлює постать
Володимира Старосольського (1878–1942 рр.) – авторитетного громадсько-політичного
діяча, плідного науковця, доктора права, відомого адвоката. Він належав до найпомітніших
діячів в історії західноукраїнських земель кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., що не лише
зробив вагомий внесок у розвиток української та європейської політико-правової і
соціологічної думки, а й залишив значний слід у суспільно-політичному русі, на ниві
національно-державного відродження.
Володимир Старосольський увійшов в історію як визначний правознавець, автор
багатьох фундаментальних праць, що висвітлювали питання теорії держави і права,
політології, соціології. До сьогодні не втратили свого наукового значення й актуальності такі
фундаментальні праці В. Старосольського, як “Теорія нації” (Відень, 1922), “Національний і
соціяльний момент в українській історії” (Відень, 1915), “Держава і політичне право” у 2-х
томах (Подєбради, 1923–1925) та ін. Упродовж тривалого часу він був дійсним членом
Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.
Важливим є й висвітлення особистості відомого вченого в річищі громадськополітичного руху на західноукраїнських землях. Розгляд його ідейних поглядів та
професійної діяльності як політичного діяча та юриста є важливим у контексті вивчення
національно-визвольних та державотворчих процесів в Україні.
Структура роботи, на нашу думку, струнка і відображає основні аспекти досліджуваної
проблеми. Назви розділів відповідають змісту та головним завданням монографії, яка
складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел загальною
кількістю 516 найменувань та додатків.
Перший розділ дослідження присвячений огляду історіографії проблеми та джерельній
базі дослідження. Правомірно автор виділяє три основні періоди стану наукової розробки
проблеми: прижиттєвий, еміграційна література 1940–1980 рр. та історичні дослідження
після 1991 р., в яких автори намагалися проаналізувати суспільно-політичну та наукову
діяльність В. Старосольського. Загалом, представлена в підрозділі історіографічна література
є різноманітною і достатньо репрезентативною.
Грунтовною є джерельна база дослідження, яка представлена фондами Центрального
державного архіву вищих органів влади України, Центрального державного архіву
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громадських об’єднань України, Центрального державного історичного архіву у м. Львові,
Державного архіву Львівської області, відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки
імені В. Стефаника НАН України. Важливим історичним джерелом, поряд із опублікованими
та архівними документами, як випливає зі змісту роботи, слугували мемуари й публікації
учасників та свідків досліджуваних подій, дані періодичних видань тощо. Вони дали змогу
поглибити вивчення явищ, що не знайшли належного з’ясування в інших матеріалах,
зрозуміти причини та взаємозв’язки деяких подій, уточнити окремі важливі деталі з життя і
діяльності вченого.
Цілком логічним є те, що другий розділ монографії присвячений відтворенню початку
життєвого та творчого шляху В. Старосольського. Ю. Древніцький ґрунтовно аналізує
політичну ситуацію в Галичині у першій половині ХХ століття, становлення у цьому
контексті В. Старосольського як студентського лідера та громадсько-політичного діяча.
Своїм змістом рецензована праця дає можливість комплексно простежити процес
формування його суспільно-політичних поглядів. Автор констатує, що “напередодні Першої
світової війни В. Старосольський сформувався як особистість та активний діяч українського
національного руху, свідомий його далекосяжної мети і готовий, у міру своїх сил і
можливостей, докластися до її реалізації” (с. 56).
Головна увага в роботі приділена аналізу громадсько-політичної та науковопедагогічної діяльності В. Старосольського, його внеску в державотворчі процеси нашої
держави, розвиток української науки. Цим питанням присвячений третій і четвертий розділ
монографії.
Важливим для концептуального осмислення проблеми став третій розділ, в якому автор
проаналізував громадсько-політичну діяльність В. Старосольського. Він вважає, що період
1914–1920 рр. став визначальним для реалізації ідейно-теоретичних поглядів
В. Старосольського та розуміння його місця в українському національному русі.
Висвітлюючи діяльність політика як члена Української бойової управи та Головної
української ради, заступника міністра закордонних справ УНР, голови Української соціалдемократичної партії, Ю. Древніцький переконливо ілюструє державницький світогляд та
політичні орієнтації В. Старосольського.
Характеризуючи партійну діяльність В. Старосольського в УСДП на початку XX ст.,
автор доходить висновку, що “вона не була надто насиченою, значно поступалася навчанню
та професійній роботі” (с. 65). Однак, що важливо, продовжує автор, “йому судилося стати
одним із лідерів “молодого” крила УСДП, яке привнесло в ідеологію партії сильний
національний компонент” (с. 65). Вважаємо, що ця важлива теза є своєрідним ключем для
розуміння логіки подальшої діяльності В. Старосольського.
Заслуговує на увагу розгляд адвокатської діяльності В. Старосольського в руслі
українського національного руху, оскільки як адвокат він захищав інтереси підсудних,
намагався утверджувати демократизм, легальні, парламентські методи боротьби за суспільні
ідеали, базові принципи сучасної демократії. Разом із тим, дисертант звертає увагу на факти
захисту членів УВО та ОУН, ідеологію яких В. Старосольський не розділяв, що було
яскравим зразком національної солідарності, прагнення допомоги українцям незалежно від їх
ідейно-політичних поглядів.
Характеризуючи партійну діяльність В. Старосольського в УСДП у другій половині
1920-х – 1930-х роках, автор робить висновок, який заслуговує на увагу. “Одним із ключових
напрямів політичної діяльності В. Старосольського, – пише він, – стала консолідація сил у
національно-державницькому таборі Західної України... Значною мірою цьому сприяли
особисті риси характеру та вміння шукати компроміси, відштовхуючись не від
вузькопартійних, класових чи релігійних принципів, а виключно із загальнонаціональних...”
(с. 87). Звернімо увагу, як нам зараз не вистачає таких політиків, як В.Старосольський.
А чого вартує теза В. Старосольського, висловлена ним у 1939 р. під час розмови з
митрополитом А. Шептицьким. Маючи можливість емігрувати та усвідомлюючи, що його
чекає з приходом радянської влади на західноукраїнські землі, він усе ж наголошував на
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тому, що “не можна всім покидати наших земель, а зокрема Львова напризволяще
большевикам. Провідні прошарки... повинні остатися із своїм народом”! (с. 95). Чи здатен
сьогодні на подібну самопожертву хоча б один український політик?
Подвижницькою була й адвокатська діяльність В. Старосольського, котрий, за
спостереженнями Ю. Древніцького, входив до вузької, але авторитетної в громадському
житті когорти правників, які постійно віддавали свій час, зусилля, знання на захист інтересів
українських підсудних у політичних процесах (с. 97). Варто погодитися із тезою автора, що
цю правозахисну діяльність можна розглядати як “елемент служіння нації” (с. 98). Вагомим
аргументом на користь адвоката Старосольського є й той факт, що, захищаючи бідних селян,
робітників, студентів, він, як правило, не брав із них платні за свої послуги. Хоча
адвокатська практика була єдиним джерелом доходів для родини (с. 103). Разом із тим, автор
праці звертає увагу на факти захисту членів УВО та ОУН, ідеологію яких В. Старосольський
не розділяв. Це було яскравим зразком національної солідарності, прагнення допомогти
українським патріотам, незалежно від їх ідейно-політичних поглядів. Так, на запитання, чому
він як член УСДП, що виступала проти методів діяльності ОУН, захищає її діячів,
В. Старосольський відповів: “Ці питання будемо розв’язувати у власній державі, а тепер
вони для мене українці”! (с. 105).
У рецензованій роботі, Ю. Древніцький зі знанням справи проаналізував діяльність
В. Старосольського в період Першої світової війни та Української революції, показав його
роль у боротьбі за державну незалежність і соборність України.
Четвертий розділ дослідження присвячений науковій та організаційно-педагогічній
діяльності В. Старосольського, де автор фахово аналізує праці вченого у галузі
юриспруденції, соціології, націології та історії, роботу в різноманітних навчальних закладах
(Українському соціологічному інституті, Українському вільному університеті, Українській
господарській академії в Подєбрадах, Українському таємному університеті, Львівському
державному університеті імені Івана Франка тощо).
Автор аргументовано доводить у своєму дослідженні, що наукова спадщина вченого
засвідчує об’єктивну, перевірену часом, плідну теоретичну основу дослідження
В. Старосольського, спроможну стати вихідною базою для сучасних студій з проблем
націотворення. Варта уваги й думка автора про те, що викладацька робота
В. Старосольського стала його “своєрідною відповіддю на поразку визвольних змагань,
спробою в нових умовах знайти адекватні методи продовження боротьби” (с. 160).
У висновках зроблено підсумок громадсько-політичної та наукової діяльності
В. Старосольського, логічно й обґрунтовано показано вагомий вплив діяча на розвиток науки
та громадсько-політичного життя України у першій половині ХХ століття.
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій
наукової праці забезпечений відповідністю використаних методів, широкою джерельною
базою та якісним науковим аналізом.
На завершення зазначимо, що видання доповнене ілюстраціями, світлинами. В
додатках, вміщених у книзі, багато фотографій публікуються вперше. Вважаємо, що
монографія Ю. Древніцького “Володимир Старосольський: громадсько-політична та
наукова діяльність (1878–1942)” є своєчасним, вагомим дослідженням, що викличе інтерес
у викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історією, її видатними
громадсько-політичними діячами, ученими.
Микола Алексієвець (Україна),
Ірина Федорів (Україна)
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NOTA BENE: МОВОЮ ОРИГІНАЛУ
ІЗ КНИГИ АЛЕКСІЄВЕЦЬ Л. М., АЛЕКСІЄВЦЯ М. М., ЧОРНОЇ Н. М. ПОЛЬЩА: НА
ШЛЯХУ ДО НАТО ТА ЄС. – ТЕРНОПІЛЬ: ВЕКТОР, 2012. – 268 С.
ВПЛИВ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ НА
РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН

У

продовж кінця 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. польсько-українські відносини
перебували під впливом низки чинників, які різною мірою визначали характер
та
динаміку
їх
здійснення.
Безпосередня
підпорядкованість
зовнішньополітичної діяльності Польщі успіхам її інтеграції в євроатлантичні та європейські
структури була одним із факторів, які значною мірою зумовлювали взаємини двох держав.
Маючи тривалу історичну традицію, польсько-українські
відносини набули нового підґрунтя в період, який розпочався з подій
демократичної революції 1989 р. у Польщі та проголошення в 1991 р.
державної незалежності України. Будучи однозначно переконаною у
необхідності інтеграції до структур НАТО та ЄС, членство в яких мало
стати запорукою безпеки та стабільності держави, а також її
політичного та економічного добробуту, офіційна Варшава почала
вибудовувати свою політику відповідно до вимог європейського та
євроатлантичного співробітництва. Після здобуття незалежності
Україною та проголошення нею прагнення інституціалізації відносин
зі структурами НАТО і ЄС стосунки двох держав позначаються
реалізацією спільної зовнішньополітичної мети.
Сучасні польсько-українські взаємини почали активно формуватися в період, коли
Україна ще організаційно належала до СРСР, і контакти сторін відбувалися в умовах її
часткового суверенітету. Протягом 1989–1991 рр. відносини двох держав здійснювалися у
рамках реалізації Варшавою політики “двох шляхів”, яка передбачала підтримку стосунків з
радянським керівництвом у Москві і одночасне налагодження контактів з союзними
республіками. Формуючи стосунки з Україною та рештою учасників СРСР, Польща
намагалася в такий спосіб набути досвіду зовнішньополітичного співробітництва, а також
створити позитивний міжнародний імідж та наблизити до себе республіки СРСР,
перетворюючи їх на сферу свого впливу. Згідно з думкою українського дослідника
В. Моцока, “налагодження контактів з Україною було визнано пріоритетною метою
польської дипломатії” [208, с. 41]. 13 жовтня 1990 р. під час зустрічі міністра МЗС РП
К. Скубішевського з керівництвом УРСР в Києві було підписано “Декларацію про принципи
та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин” [28; 47; 180, с. 30].
Відповідно до положень договору, сторони визнавали взаємний суверенітет, непорушність
кордонів, відсутність територіальних претензій одна щодо одної, прагнення до здійснення
взаємовигідного співробітництва в політичній, економічній, екологічній, науково-технічній,
інформаційній, культурній, гуманітарній та інших сферах, а також готовність Польщі
сприяти позитивному вирішенню прагнення України брати активну участь у
загальноєвропейському процесі та діяльності європейських структур (ст. 1, 5, 13). Оцінюючи
значення підписаного документа, польська преса написала: “Ключ до формування стосунків
між Варшавою і Києвом уже не знаходиться у Москві”, “Москва вже не є визначальним
фактором для польсько-українських відносин” [105, с. 472].
Активне співробітництво сторін логічно передбачало подальше поглиблення відносин
між ними і після появи незалежної України, проте сподівання на швидке визнання Польщею
свого сусіда та декларування дружніх відносин із ним не виправдалися: польське
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керівництво не поспішало встановлювати з офіційним Києвом дипломатичні відносини.
Прийняте 8 вересня 1991 р. спільне комюніке українського та польського міністрів МЗС
А. Зленка та К. Скубішевського передбачало сприятливе вирішення цього питання
найближчим часом: офіційна Варшава очікувала на результати всеукраїнського референдуму
та появу схвальної реакції Заходу на українські події [39]. 4 жовтня 1991 р. сторони
підписали Угоду про торгівлю та економічне співробітництво [41].
Після оприлюднення результатів грудневого референдуму в Україні польськоукраїнські відносини пожвавилися: за дорученням польського уряду посол РП в Україні
Є. Козакевич вже 2 грудня 1991 р. надіслав українському керівництву ноту, якою Польща
першою визнала Україну як незалежну самостійну державу і заявила про готовність
встановити з нею дипломатичні відносини [36; 59; 340, с. 49]. Як зауважив колишній міністр
МЗС РП Б. Геремек, “незалежна Україна має ключове стратегічне значення і для Польщі та її
безпеки, і для стабільності у всьому регіоні. Збереження привілейованих відносин з
Україною сприяє зміцненню європейської безпеки” [151, с. 74–75]. Л. Бальцерович з цього
приводу зазначив: “Незалежна Україна і незалежна Польща – основоположні елементи нової
ситуації в Європі. Для нас Україна важлива не лише тому, що вона наш сусід. Ви важливі для
нас як гарантія нового європейського порядку” [109, с. 10]. Повноцінні дипломатичні
стосунки між державами було встановлено 4 січня 1992 р., а 18 травня 1992 р. підписано
“Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і
співробітництво” [29; 335, с. 339]. Відповідно до угоди передбачалося здійснення сторонами
різного рівня консультацій з метою забезпечення гармонійного розвитку відносин між ними,
політичного, економічного, регіонального співробітництва, а також співробітництва в галузі
науки, культури та освіти (ст. 6–13). Договір підписано строком на 15 років з можливістю
автоматичного продовження його дії кожних п’ять років за згодою сторін (ст. 21) [29].
3 лютого 1993 р. у ході робочого візиту міністра національної оборони РП
Я. Онишкевича до Києва було укладено “Угоду між Міністерством оборони України та
Міністерством національної оборони Польщі про військове співробітництво”, яка заклала
передумови для двосторонньої співпраці у військовій сфері [144, с. 240]. У травні 1993 р.
відбувся візит польського президента Л. Валенси до Києва, під час якого було порушено
важливі питання двостороннього співробітництва, підписано ряд документів. Принципове
значення для двох країн мало укладення польсько-української Угоди про регіональне
співробітництво, у якій передбачалося активне сприяння сторін розвиткові регіонів, міст і
сільських місцевостей з метою зміцнення “дружніх та добросусідських відносин між обома
країнами” [42]. Оцінюючи значення зближення двох держав, міністр МЗС України
А. Зленко відзначив: “Я вважаю дуже важливим те, що в політичному розумінні Україна і
Польща – це той тандем, який робить реальністю єдину Європу, яка пов’язує регіон
Центрально-Східної Європи з так званим пострадянським простором …” [105, с. 492–
493].
Аналізуючи процес встановлення та налагодження польсько-українських відносин
упродовж 1989 р. – початку 1993 р., маємо відзначити, що він перебував у значній
залежності від факторів зовнішнього впливу, якими були насамперед позиції СРСР (пізніше
Російської Федерації), США, Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.
Декларативно орієнтуючись у своїй зовнішній політиці на інтеграцію до НАТО та ЄС,
Польща змушена була враховувати інтереси Росії, з якою її пов’язували сировинна та
енергетична залежність, військова присутність радянських (пізніше – російських) формувань
на польській території, а також геополітичне розташування в зоні російських стратегічних
інтересів[176, с. 690]. У такій ситуації співробітництво Польщі з Україною всупереч
інтересам Росії могло негативно позначитися на польсько-російських стосунках, що
загрожувало втратою інтересу євроатлантичних та європейських структур до Польщі. У
зв’язку з цим польсько-українські відносини відбувалися в межах, теоретично окреслених
російською стороною. “Пасивний нейтралітет” – таким терміном польські політики часто
визначали характер ставлення Польщі до України на початку 90-х рр. ХХ ст. [12, арк. 57].

Збірник наукових праць
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Тривалий період визначальною характеристикою східного напрямку зовнішньої
політики Польщі була “рівновіддаленість” у відносинах з Україною та Росією. Як зазначав у
своєму виступі в Сенаті РП керівник польського МЗС А. Олеховський, “серед пріоритетів
зовнішньої політики Польщі знаходяться перш за все сусідні країни, а цілу групу країн, які
є об’єктом нашої особливої зацікавленості, утворюють: Росія, Україна, Білорусь,
прибалтійські країни, Казахстан та Молдова. Росія та Україна займають особливе місце з
уваги на їх економічний потенціал та політико-військове значення: успіх або поразка нашої
політики (її західного вектору – авт.) буде залежати від укладення стосунків з цими
державами” [8, арк. 26]. Але будувати одночасно вдалу політику з двома такими різними
партнерами, як Київ і Москва, виявилося непросто. “Кожне польсько-українське
зближення, – зауважував польський політик Ю. Богаєвський, – сприймається як “втручання”
у сферу впливів Росії …” [10, арк. 37].
Упродовж другої половини 1993 р. – початку 1996 р. польсько-українські відносини
характеризувалися певною стагнацією. Причинами подальшого охолодження офіційних
стосунків Варшави та Києва були прихід до влади у Польщі восени 1993 р. проросійських
посткомуністичних сил, активізація реакції Росії на можливе розширення НАТО на Схід, а
також початок прогресивних змін у відношенні Заходу до проблем регіону ЦентральноСхідної Європи, у тому числі Польщі. Коментуючи ці зміни, польська газета “Життя
Варшави” писала: “Хоч це парадоксально, але спроба розширення російських впливів у
Європі починає діяти на користь Польщі. Держави ЄС, занепокоєні московським
дипломатичним наступом і зростанням націоналістичних настроїв у Росії, включили для
Центральної Європи зелене світло. ЄС дав зрозуміти, що він не має наміру залишити цей
регіон у сфері російських впливів” [11, арк. 48]. Поглиблення відносин Польщі з
Європейським Союзом, подання у квітні 1994 р. офіційної заяви на вступ до нього та
системні внутрішні трансформації відповідно до союзних стандартів, а також активна
підготовка до членства в НАТО шляхом реалізації чисельних програм значною мірою
визначали зовнішньополітичну активність Варшави протягом зазначеного періоду.
Вагомий вплив на охолодження відносин Польщі та України мала нерозв’язана
проблема ядерної зброї колишнього СРСР, частина якої перебувала на території України.
Захід не хотів на рівних будувати стосунки з державою, у розпорядженні якої перебували
серйозні ядерні запаси. Для розв’язання цієї проблеми на початку січня 1994 р. в Москві було
скликано спеціальну нараду за участю Росії, України та США, результатом роботи якої стало
підписання тристоронньої угоди про ліквідацію ядерної зброї на території України, надання
їй статусу без’ядерної держави та гарантій безпеки з боку ядерних держав [135, с. 36; 145,
с. 366]. Результатом підписання документа, як слушно зауважив В. Моцок, став перехід
впливових західних держав і НАТО до здійснення “нової української політики” [208, с. 122].
Після підписання Польщею та Україною низки основоположних договорів та повного
виведення з польської території військових частин РФ, відносини сторін перетворилися на
помірно інертні. Військово-політичне польсько-українське співробітництво здійснювалося,
головним чином, шляхом участі країн у проголошеній в січні 1994 р. програмі НАТО
“Партнерство заради миру”. Реалізовуючи завдання забезпечення спільної безпеки і оборони,
польські та українські військові з’єднання були задіяні в навчаннях НАТО “Міст співпраці –
1994”, що відбулися у Польщі, та тренуваннях, які пройшли в Голландії [144, с. 241].
Українська сторона офіційно заявила про високу оцінку всіх заходів, здійснюваних НАТО в
рамках виконання її програми: “… ми розцінюємо програму ПЗМ як перспективну ініціативу
НАТО, яка спрямована на зміцнення стабільності та безпеки в Європі через поширення
взаємовідносин НАТО з країнами Центральної та Східної Європи ...” [2, арк. 80].
Політичні та економічні пріоритети в польсько-українському політичному та
економічному співробітництві було визначено “Декларацією міністрів закордонних справ
України та Республіки Польща про принципи формування українсько-польського
партнерства”, підписаною 21 березня 1994 р. у Варшаві [26]. Ст. 1–2 документа
проголошують, що “існування самостійної України має стратегічний вимір для Польщі і є
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істотним чинником, який сприяє незалежності Польщі, так само як існування самостійної
Польщі має стратегічний вимір для України”. Як писав у листі до міністра МЗС України
А. Зленка Надзвичайний і Повноважний Посол України в РП Г. Удовенко, при підготовці
змісту Декларації українська сторона наполягала на включенні до її тексту положень про
стратегічність відносин сторін, адже інакше цей документ був би “не кроком вперед, який є
історичною необхідністю в розвитку наших стосунків, а, принаймні, стоянням на місці …”
[9, арк. 29]. Задля усунення небезпеки виникнення в Європі нових ліній поділу сторони
зобов’язувалися здійснювати активні дії зі створення загальноєвропейської системи безпеки
(ст. 3). Положення Декларації вперше визначили європейський контекст відносин Польщі та
України.
Унаслідок урядової кризи в лютому 1995 р. від керівництва Польщею було усунуто
проросійських політиків, через що співробітництво з Москвою зазнало різкого сповільнення,
а політика “рівновіддаленості” – згортання. Польсько-російські відносини на цьому етапі
вичерпали себе. Україна ж через відсутність однозначної позиції в ставленні до проблеми
розширення НАТО на Схід та часту зміну зовнішньополітичних пріоритетів на деякий час
також перестала бути для Польщі важливим партнером. У польській зовнішній політиці
відбувається часткове згортання східного напряму, а на центральне місце виходить
співробітництво з НАТО, ЄС та провідними західними державами (насамперед у рамках вісі
Париж – Берлін – Варшава) [12, арк. 59]. Додаткові перспективи для реалізації Польщею
євроінтеграційного курсу породжувало французьке головування в ЄС протягом першої
половини 1995 р. [19].
Оцінюючи зовнішню політику України, насамперед її західний напрям, протягом другої
половини 90-х рр. ХХ ст., маємо відзначити наявність у ній серйозних досягнень: у червні
1994 р. Україна підписала з Європейським Союзом Угоду про партнерство та
співробітництво, яка набула чинності в 1998 р., у вересні 1995 р. вона стала повноправним
членом Ради Європи, у червні 1996 р. отримала затверджену Стратегію інтеграції до ЄС, у
липні 1996 р. приєдналася до Центральноєвропейської ініціативи, у липні 1997 р. підписала
“Хартію про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного
договору” [135, с. 37; 247, с. 58]. Протягом цього періоду зовнішньополітичні пріоритети
України визначалися як такі, що передбачають євроатлантичну та європейську інтеграцію.
Відповідно до оприлюдненої влітку 1996 р. програми зовнішньої політики України, її
основні напрямки вибудовувалися в такому порядку: 1) ЄС, 2) НАТО, 3) ЗЄС, 4) Східна та
Центральна Європа, особливо Польща, 5) ЧЕС, насамперед Болгарія [125, с. 66–67].
Важливу роль у налагодженні тісних зв’язків між Україною і європейськими центрами
геополітичної ваги відігравала Польща. Як головуюча в ЦЄІ у 1995 р., Польща активно
підтримувала прагнення України приєднатися до об’єднання, що і сталося наступного року
[4]. У звітній доповіді міністра МЗС РП В. Бартошевського польському Сейму зазначалося:
“… послідовно підтримуємо прагнення України отримати повне членство в Раді Європи і
Центральноєвропейській ініціативі …” [22, арк. 181]. У вересні 1995 р. Україна, за
клопотанням польських дипломатів, була запрошена до участі в Раді Європи [135, с. 37].
Оцінюючи місце України в польській зовнішній політиці, директор департаменту Європи ІІ
МЗС РП Є. Бар зазначав: “Україна є одним із найважливіших партнерів Польщі і може
розраховувати на її підтримку на міжнародній арені” [15, арк. 74]. Аналогічно висловився і
керівник відділу Ради Європи МЗС РП В. Аньол: “… Польща дуже зацікавлена в
широкомасштабній інтеграції України з європейськими політичними структурами та в
якнайшвидшому її входженні до європейської спільноти країн. Польща підтримує
повноправне членство України і в Центральноєвропейській ініціативі, і в Європейському
співтоваристві, підтримує входження України до інших міждержавних об’єднань нашого
континенту …” [3, арк. 94].
У 1996 р. відносини двох сторін активізуються і переходять на новий рівень. 26 квітня
1996 р. у ході офіційного візиту польського міністра національної оборони С. Добжанського
до Києва було підписано “Протокол про подальший розвиток співробітництва між
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Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки
Польща” [34]. У документі повноважні представники двох держав високо оцінили стан
співробітництва між збройними силами Польщі та України, а також вказали на необхідність
його продовжувати і розпочали роботу зі створення спільного польсько-українського
миротворчого батальйону в рамках реалізації програми НАТО “Партнерство заради миру”.
25 червня 1996 р. під час робочого візиту українського президента Л. Кучми до
Варшави відбулося підписання Спільної декларації Президента України і Президента
Республіки Польща, положення якої визначали взаємний курс двох держав на стратегічне
партнерство [37; 180, с. 34]. Відповідно до тексту договору, держави проголошували
спільними наміри поглиблювати політичне, економічне співробітництво та співробітництво
в галузі безпеки, а також прагнення інтеграції в європейські політичні, економічні структури
та структури безпеки (ст. 4–7). Окремим пунктом виділялася проблема вступу двох держав
до НАТО (ст. 8).
З’ясовуючи кардинальні зміни в характері польсько-українського співробітництва,
принципово важливо, на нашу думку, звернутися до передумов, які спричинили їх
виникнення. Аналіз політики двох держав і ситуації в міжнародній політиці в середині
90-х рр. ХХ ст. дозволив виділити такі фактори впливу:
• здійснення внутрішньополітичних трансформацій у Польщі, які зумовили зміну
ставлення польської дипломатії до місця України в зовнішній політиці країни;
• намагання Польщі шляхом активізації співробітництва з Україною дистанціювати її
від Росії;
• зменшення російського впливу на зовнішню політику Польщі;
• поглиблення російсько-німецького співробітництва, що історично тлумачиться у
Польщі як потенційна загроза для польської державності;
• активізація економічного та регіонального польсько-українського співробітництва;
• зміна ставлення українських дипломатів до зовнішньополітичних пріоритетів Польщі,
спрямованих на інтеграцію в структури НАТО і ЄС;
• зростання інтересу Заходу до України як європейської держави;
• ліквідація ядерної зброї в Україні;
• активне включення офіційного Києва в здійснення європейської політики;
• стабілізація зовнішньополітичних орієнтирів України [180, с. 35; 208, с. 127–133].
Безпосередніми наслідками трансформації польсько-українських відносин у стратегічні
стало зростання взаємної активності в напрямку посилення співробітництва в рамках
євроатлантичних, європейських структур і регіональних об’єднань, активізація політичної,
економічної, військової та прикордонної взаємодії. Упродовж 1996–1997 рр. українські
дипломати досягли значних успіхів у стабілізації відносин з НАТО: реалізовувалася
Індивідуальна програма партнерства, 9 липня 1997 р. було підписано “Хартію про особливе
партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного Договору”, яка визнавала
Україну “невід’ємною частиною нових демократій Центрально-Східної Європи й одним із
ключових факторів забезпечення стабільності у цьому регіоні та на континенті загалом” [68;
135, с. 37; 206, с. 343–345]. Спостерігалося пожвавлення в стосунках України з ЄС: у грудні
1996 р. було ухвалено План дій щодо України, у вересні 1997 р. в Києві відбувся Перший
саміт Україна – ЄС, на якому було розглянуто проблеми нормативно-правового забезпечення
європейського вибору України, а також можливі варіанти економічної співпраці сторін [240,
с. 314].
Успіхи України у справі поглиблення відносин із НАТО та ЄС супроводжувалися
активною підтримкою польського керівництва. Намагаючись уникнути становища
“прикордонної держави”, якою Польща автоматично ставала у разі здійснення “східного
розширення” Північноатлантичного альянсу і неохоплення ним України, та прослідковуючи
вплив української підтримки на прискорення інтеграції Польщі в НАТО і ЄС, польські
дипломати продовжували надавати українським колегам діяльну допомогу. Варшава
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намагалася переконати керівництво України в тому, що інституціалізація відносин Польщі зі
структурами НАТО і ЄС не позначиться негативно на польсько-українському
співробітництві. З цього приводу польський президент А. Кваснєвський зауважував: “Вступ
Польщі до європейських структур у жодному випадку не означатиме, що ми повернемося
спиною до України. Хотів би, щоб наш кордон був кордоном дружби, який єднав би нас,
допомагаючи нашим спільним інтересам …” [107, с. 83]. 20–23 травня 1997 р. в Києві
відбулася зустріч українського та польського президентів Л. Кучми та А. Кваснєвського, під
час якої було підписано Спільну заяву “До порозуміння і єднання” [38]. Її положення
підтверджували принцип стратегічності у відносинах двох держав, закладали підвалини
поглиблення політичного, економічного й гуманітарного співробітництва, а також
передбачали усунення міжнаціональної психологічної налаштованості, яка історично
пов’язує частину населення Польщі та України [176, с. 689; 180, с. 34].
Одним із напрямів здійснення польсько-українських відносин стало налагодження та
активізація співробітництва між окремими регіонами двох держав. Відповідно до підписаної
у травні 1993 р. двосторонньої угоди, керівництво Польщі та України приступило до
створення єврорегіонів на спільному кордоні. Польща, яка особливо активно підтримує ідею
прикордонної співпраці з сусідніми державами, на сьогодні бере участь у функціонуванні
дев’яти єврорегіонів. З Україною її об’єднує співробітництво в рамках розбудов двох із них –
“Буг” та “Карпати” (їх учасниками також є Словаччина та Угорщина) [170, с. 145].
Створення Польщею та Україною єврорегіонів на зовнішніх кордонах Європейського Союзу,
на нашу думку, покликане розв’язати проблему практичного здійснення двосторонніх
економічних, транспортних, екологічних, соціальних і культурних відносин між ними, а
також прагнення долучитися до Євроспільноти.
У європейській та євроатлантичній інтеграції Польщі значну роль відіграли її
членство в Центральноєвропейській ініціативі, Вишеградській групі та Веймарському
трикутнику. За активної підтримки Польщі в 1996 р. Україна стала членом ЦЄІ. Про
прагнення приєднатися до Вишеградської “трійки” (після розпаду Чехословаччини –
“четвірки”) та Веймарського трикутника в Києві заявляли неодноразово. Проте наміри
української сторони не знаходили підтримки у Варшаві. Так, ще в лютому 1992 р. керівник
МЗС РП К. Скубішевський зазначав, що приєднання України до Вишеградської групи
неможливе через різні рівні їх економічного та політичного розвитку [273, с. 50]. Така ж
заява була зроблена польською стороною і в 1993 р., коли офіційна Варшава знову вказала
на те, що вести мову про розширення Вишеградського об’єднання на Схід ще рано. На
думку української дослідниці Г. Зеленько, загальноєвропейські та регіональні процеси
впродовж наступних років не створили умов для включення України у формат
Вишеградської групи. Значну роль у цьому процесі відіграла позиція Росії, яка навіть
теоретично не допускає вихід України зі сфери впливу Кремля [177, с. 44]. Проблема
структуризації відносин України з Німеччиною, Францією і Польщею шляхом її приєднання
до Веймарського трикутника також не була розв’язана позитивно для української сторони.
На безрезультатність намагань України вплинули недостатній рівень її економічного й
політичного розвитку, відсутність однозначних зовнішньополітичних орієнтацій, а також
стриманість Парижа і Берліна у вирішенні питання українського членства в структурі [207,
с. 73–74].
Паралельно з утворенням єврорегіонів та активною участю в діяльності вже наявних
структур офіційні Варшава і Київ неодноразово виступали ініціаторами утворення нових
регіональних об’єднань. Так, польське керівництво проголошувало ідею створення
інтеграційних регіональних структур у форматі Конфедерації держав “міжмор’я”, “Європибіс”, “НАТО-біс”, його українські колеги виступали за утворення “Зони
центральноєвропейської безпеки”, “Балтійсько-Чорноморської дуги” тощо. Будучи
політично, економічно та військово надто ослабленими, щоб на рівних конкурувати чи
співробітничати з Заходом чи Росією, країни регіону намагалися шляхом поєднання спільних
зусиль забезпечити посилення геополітичної ваги [228, с. 20–21]. Проте зазначені ініціативи
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так і залишилися нереалізованими. Як зауважив колишній посол РП в Україні Є. Бар,
неможливо уявити, “… щоб міждержавні стосунки в Європі мали сьогодні полягати у
розмножуванні геометричних фігур, все одно, чи це будуть трикутники, чи, наприклад,
багатокутники …” [111, с. 38].
Реалізація польсько-українського регіонального співробітництва активно здійснювалася
протягом 1996 – 1997 рр. Перехід відносин сторін на рівень стратегічних супроводжувався
поглибленням їх співпраці у справі гарантування регіональної безпеки. Так, у зв’язку з
погіршенням політичної ситуації в Білорусі та появою у зв’язку з цим небезпеки для
стабільності всієї Центрально-Східної Європи, президенти Польщі, України та Литви
А. Кваснєвський, Л. Кучма та А. Бразаускас у листопаді 1996 р. здійснили політичну зустріч
на найвищому рівні [208, с. 144]. У ході її проведення обговорювалися питання можливого
вирішення ситуації в Білорусі, а також колективного здійснення гарантій безпеки в регіоні та
визначення спільного зовнішньополітичного вектора. Розв’язанню проблеми забезпечення
миру та стабільності в Центрально-Східній Європі підпорядковувалася також нарада
президентів Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії, що відбулася в травні 1997 р. у
Талліні. Результатом роботи таллінської зустрічі стало декларування президентами п’яти
країн спільного курсу на інтеграцію до НАТО [126, с. 107]. Наприкінці 1997 р. в Бухаресті
президенти А. Кваснєвський та Л. Кучма підписали рамкову угоду про розвиток
тристороннього співробітництва в рамках Польща – Україна – Румунія [202, с. 41]. Таким
чином, Україна, слідом за Польщею, активно включається в процес здійснення регіональної
безпеки, стає учасником двосторонніх та багатосторонніх ініціатив по її реалізації. У зв’язку
з цим дещо змінюються і зовнішньополітичні орієнтири України, а її відносини з Польщею
набувають нового підґрунтя.
На розгортання польсько-українських відносин значний вплив мали результати
Мадридського саміту Ради НАТО, який відбувся 8 липня 1997 р. Офіційне запрошення
Польщі, Угорщини та Чехії розпочати попередні переговори про вступ до Альянсу та
підписання “Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО” створили передумови
для включення України в процес творення європейської політики та активізації її стосунків з
провідними державами євроатлантичного простору [135, с. 37].
Інституціалізація відносин офіційної Варшави з євроатлантичними та європейськими
структурами, підписання Протоколу про вступ до НАТО та офіційне запрошення до участі в
переговорах про вступ до ЄС засвідчила досягнення Польщею серйозних успіхів у справі
реалізації зовнішньополітичного курсу та зростання її геополітичної ваги. Підтвердженням
цьому стали результати зустрічі лідерів Веймарського трикутника (першої в історії
структури зустрічі на рівні глав держав), яка відбулася 24 лютого 1998 р. в містечку Познань.
В центрі уваги керівників трьох держав перебували питання прискорення інтеграції Польщі у
НАТО та ЄС. Результатом наради стало надання Польщі гарантій підтримки її інтеграційних
прагнень, а також високих оцінок її відносинам з Україною [23, арк. 11–12]. Щораз,
просуваючись у справі реалізації стратегії євроатлантичної та європейської інтеграції далі,
Польща зміцнювала позицію в регіоні. Будучи активним представником інтересів України в
структурах НАТО і ЄС, польська дипломатія здійснювала лобіювання українських інтересів
у них. Оцінюючи місце України в польській зовнішній політиці, міністр МЗС РП Б. Геремек
заявляв: “Особливе значення мають питання міжнародної безпеки та підтримки українських
бажань зблизитися з європейськими структурами. В обох галузях ми повинні бути готовими
надати конкретну допомогу Україні, самостійно чи разом з іншими зацікавленими країнами
підтримуючи її власні зусилля” [151, с. 74].
Стратегічне партнерство Польщі та України, їх успіхи у налагодженні та здійсненні
відносин зі структурами НАТО та ЄС значною мірою визначали характер військовополітичного та політико-економічного співробітництва між ними у другій половині 90-х рр.
ХХ ст. Військово-політичні відносини Польщі та України перебували в підпорядкуванні до
процесу євроатлантичної інтеграції Польщі. Так, підписання “Хартії про особливе
партнерство між Україною та НАТО” відбулося одночасно із запрошенням Польщі
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розпочати переговори про вступ до структури в липні 1997 р. [68]. Інтеграції до НАТО
підпорядковувалося співробітництво сторін у рамках реалізації програми “Партнерство
заради миру”, виконання спільних військових та миротворчих навчань. З метою здійснення
гарантій миру та безпеки в Європі і світі 26 листопада 1997 р. сторони підписали Угоду про
створення спільної військової частини для участі в міжнародних операціях з підтримання
миру та захисту прав людини під егідою міжнародних організацій [222, с. 14]. Практична
реалізація військового співробітництва Польщі та України відбувалася у ході проведення
щорічних почергових польсько-українсько-британських військових навчань “Козацький
степ” (вересень 1997 р., серпень–вересень 2003 р. [30]), польсько-українських навчань
“Широкий степ” (серпень 1997 р.) та “Хоробрий орел” (вересень 1997 р.), багатосторонніх
навчань “Спільний сусід” (липень 1997 р.) тощо [144, с. 243; 180, с. 38–39]. Визначаючи роль
Польщі в розширенні НАТО на Схід, Генеральний секретар організації Х. Солана зауважив:
“НАТО високо цінує внесок Польщі у забезпечення стабільності в Європі, який полягає у
налагодженні нею добрих стосунків з усіма сусідніми країнами” [18, арк.10].
Політико-економічні відносини офіційних Варшави і Києва підпорядковувалися
прагненням сторін до інтеграції у Європейський Союз, можливість якої була близькою для
Польщі і абсолютно невизначеною для України. Оцінку перспективам здійснення стосунків
України і ЄС дав професор Бременського університету Д. Зенхаас: відносини сторін
повинні мати “особливий характер” (як і відносини ЄС з Росією), адже, зважаючи на розмір
країни та величину проблем у ній, найближчим часом Євросоюз “просто не зможе їх
перетравити” [173, с. 53]. Усвідомлюючи відсутність реальної перспективи набуття
асоційованого чи повного членства в ЄС, офіційний Київ за підтримки польських колег у
1996 р. домігся вступу України до регіональної інтеграційної структури –
Центральноєвропейської ініціативи [195, с. 322; 240, с. 314].
З початком переговорів Польщі з Євросоюзом (31 березня 1998 р.) більшість питань її
співробітництва з Україною почала розглядатися через призму євроінтеграційного курсу
двох держав. У рамках реалізації відносин України з Європейським Союзом у червні 1998 р.
президент Л. Кучма підписав указ “Про затвердження стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу”, у якій набуття Україною повноправного членства в ЄС
оголошувалося стратегічною метою [240, с. 314–315]. Визначальний вплив на здійснення
відносин України з Євросоюзом мало прийняття в грудні 1999 р. на Гельсінському саміті
Ради Євросоюзу Спільної стратегії щодо України, положення якої визнавали європейські
інтереси нашої держави та вітали її європейський вибір. У документі зазначалося, що
“свобода, незалежність та стабільність України належать до найбільших досягнень Європи”
[135, с. 37; 240, с. 315]. З метою виконання критеріїв вступу та досягнення членства у ЄС, 14
вересня 2000 р. у Києві було прийнято “Програму інтеграції України до Європейського
Союзу” [240, с. 315].
Оцінюючи динаміку польсько-українських відносин протягом другої половини 90-х рр.
ХХ ст., маємо відзначити її високий рівень: протягом 1997–1999 рр. президенти двох країн
А. Кваснєвський та Л. Кучма здійснили 19 зустрічей, результати яких визначили появу
прогресивних змін у взаєминах двох держав [107, с. 85]. Наприкінці 1998 р. у Верховній Раді
України було створено Українсько-польську парламентську групу, яка забезпечувала
здійснення політичного співробітництва з польськими колегами [180, с. 34–35]. Упродовж
періоду співробітництва України та Польщі, організаційно визначеного як стратегічне
партнерство, сторони створили відповідну інституційну основу, представлену
Консультаційним комітетом Президентів України та Польщі, Українсько-польською
змішаною комісією з питань торгівлі та економічного співробітництва, Українськопольським економічним форумом, Українсько-польською / Польсько-українською
парламентською групою, Українсько-польським / Польсько-українським форумом,
Постійною українсько-польською конференцією з питань європейської інтеграції [180, с. 36].
Зважаючи на прогрес у співробітництві Польщі з НАТО і ЄС, Україна розглядала
відносини з Польщею як можливість прискорити власну євроатлантичну та європейську
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інтеграцію. Прихильне ставлення офіційного Києва до інституціалізації взаємин польського
керівництва з західними структурами українські політики вважали запорукою успіху в
забезпеченні західного вектора зовнішньої політики України. У колах українського
політикуму Польща почала розглядатися як представник українських інтересів у Європі та
посередник у відносинах між Україною та інтегрованим Заходом. Враховуючи досягнення
офіційної Варшави на європейському та євроатлантичному просторі, характер її стосунків з
провідними державами Заходу та США, польське керівництво отримало можливість
надавати Україні діяльну допомогу, спрямовану на подальшу інституціалізацію її відносин зі
структурами НАТО та ЄС. З цього приводу колишній посол Польщі в Україні
М. Зюлковський висловився таким чином: “… під “стратегічним партнерством” ми також
розуміємо всіляке сприяння процесові інтеграції України в європейський організм, що є
фактом стратегічним, без якого європейська архітектура була б неповною” [222, с. 8].
Зі вступом Польщі в НАТО у польсько-українських відносинах відбулися якісні зміни:
якщо раніше сторони будували взаємини на паритетних засадах, то відтепер вони почали
здійснюватися з урахуванням статусу Польщі як члена трансатлантичної системи безпеки. З
цього часу, співпрацюючи з Україною, Польща виступала представником інтересів НАТО,
одночасно в структурах Альянсу вона активно відстоювала інтереси України. Відповідно до
положення про відкритість “дверей Альянсу” для вступу нових членів, прийнятої на
Вашингтонському саміті 1999 р. нової Стратегічної концепції НАТО [44; 67], а також
виходячи з активної позиції Польщі щодо розширення кордонів НАТО на Схід та прагнення
України домогтися інтеграції під “парасольку НАТО”, офіційна Варшава перетворилася на
свого роду “міст” між розширеним Альянсом та Україною [65, с. 116; 189; 208, с. 162].
Оцінюючи місце Польщі у справі зближення України з НАТО, секретар Атлантичного Клубу
Польщі К. Зельке, заявив: “Ми сподіваємося, що в дусі атлантичної співпраці нам вдасться
виробити такі рішення, які дадуть змогу уникнути “чорних сценаріїв” і назавжди з’єднають
Україну з Заходом та водночас доповнять новий геополітичний устрій у Європі й світі” [179,
с. 105].
Активна участь офіційної Варшави у вирішенні питання вступу України до НАТО
спричинена як викликами безпеці та стабільності Європи і світу, так і національними
інтересами Польщі. Приєднання України до трансатлантичної системи колективної безпеки
покликане задовольнити низку прагнень Польщі: по-перше, позбутися статусу “буферної
держави” та отримати на своїх кордонах сусідів, що є членами одного військово-політичного
блоку; по-друге, назавжди вивести Україну з російської сфери впливу; по-третє, надати
нових імпульсів відносинам стратегічного партнерства з Україною; по-четверте, посилити
власні позиції як у регіоні Центрально-Східної Європи, так і в НАТО [240, с. 180–181].
Початок ХХІ ст. позначився на відносинах України та Польщі втратою активності та
взаємним охолодженням. Погіршення українсько-польського партнерства визначалося
сукупністю факторів, серед яких найбільш значущими виявилися президентські вибори
1999 р., призначення новим міністром МЗС України А. Зленка (його ім’я асоціюється на
міжнародній арені зі згортанням прозахідного курсу), загострення внутрішньополітичної
кризи в Україні та глибокі суперечності щодо вирішення питання будівництва
нафтопроводів Ямал – Франкфурт-на-Одрі та Одеса – Броди (спробу подолати суперечності
щодо його спорудження було зроблено лише у листопаді 2003 р. з підписанням
двосторонньої угоди між урядами двох країн [40]). Наслідком тривалої напруги стало те, що
у новій програмі зовнішньої політики Польщі, представленій 6 червня 2001 р. міністром МЗС
РП В. Бартошевським на розгляд сейму, Україна перестала значитися як партнер Польської
держави [180, с. 36].
Реалізовуючи політичне рішення ЄС про утримання та регулювання східних кордонів
Польщі, урядова Варшава 12 лютого 2002 р. прийняла постанову про запровадження з
1 липня 2003 р. віз для українських громадян. Незважаючи на те, що цей крок було
продиктовано керівництвом Євросоюзу відповідно до потреб запланованого розширення
об’єднання, відносини двох держав зазнали чергового випробування. Намагаючись внести
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ясність у питання перетину польсько-українського кордону, президенти Польщі та України
А. Кваснєвський та Л. Кучма провели зустріч, яка відбулася 13 лютого 2003 р. у Синьогорі
на Івано-Франківщині. На переговорах було прийнято двосторонні домовленості, відповідно
до яких для українських громадян вводилися безкоштовні візи, польські ж громадяни при
в’їзді в Україну отримували право безвізового режиму [180, с. 37]. Проблема охорони
спільного кордону обговорювалася також на ІІ засіданні українсько-польської Міжурядової
Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва, що відбулося 6 травня
2002 р. у Варшаві [32]. Остаточно ж питання перетину державного кордону громадянами
двох держав було вирішено у ході офіційного візиту прем’єр-міністра Польщі Л. Міллера до
Києва 30 липня 2003 р., під час якого сторони підписали угоду “Про умови поїздок громадян
України та Польщі” [180, с. 37].
Новий етап активізації європейського вектора зовнішньої політики України розпочався
у 2002 р. після проведення парламентських виборів, перемогу на яких здобули
проєвропейські політичні сили. Утворення Комітету ВРУ з питань євроінтеграції,
оприлюднення президентом України програмного послання до ВРУ “Європейський вибір.
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–
2011 рр.”, виконання низки проєвропейських програм та участь у євроінтеграційних
ініціативах створили серйозні передумови для реалізації європейського вибору України.
Разом з цим більшість із проголошених проєвропейських пріоритетів і надалі продовжувала
залишатися лише порожніми деклараціями, а незмінною ознакою зовнішньої політики
України визначалося маневрування між Заходом і Росією [135, с. 37]. Свідченням відсутності
в України чітких зовнішньополітичних орієнтирів та прагнення уникнути дистанціювання
від будь-якого з центрів геополітичної ваги стала заява президента Л. Кучми про створення
“зони вільної торгівлі, яка б фактично включала всю Західну, Центральну та Східну Європу,
в тому числі й Україну, Росію та деякі інші країни пострадянського простору” [46, с. 20–21].
Свого роду перевіркою для двосторонніх відносин Польщі та України, а також їх
взаємин з провідними державами євроатлантичного простору стала війна в Іраку. Події на
Близькому Сході поділили союзників по НАТО фактично навпіл, причому США та Англія
опинилися в таборі, ворожому до того, який очолювали Німеччина та Франція. У такій
ситуації польсько-український тандем змушений був зробити непростий вибір: насправді
довелося вибирати між Європейським Союзом, з одного боку, та Північноатлантичним
альянсом і США, з іншого. Польща заявила про свою готовність підтримати заплановану
інтервенцію в Ірак практично одразу після оголошення Білим домом про початок її
підготовки [205, с. 30–31; 224, с. 32]. 17 березня 2003 р. урядова Варшава сповістила про
готовність надати перших 200 миротворців на підтримку проамериканської коаліції.
26 травня 2003 р. щодо “іракського питання” визначилося й українське керівництво – Рада
національної безпеки та оборони України прийняла рішення про направлення українського
миротворчого контингенту для участі в подіях в Іраку [180, с. 39]. Польські та українські
військові (відповідно 2350 та 1650 осіб) увійшли до складу міжнародної дивізії, утвореної
солдатами з 28 країн та очолюваної польським командуванням [205, с. 32].
Події в Іраку виявилися складним іспитом для польської дипломатії. Однозначні заяви
офіційної Варшави про підтримку антисаддамівської коаліції, організованої керівництвом
США, у черговий раз засвідчили силу проамериканських настроїв у Польщі і поставили під
сумнів запланований вступ країни до ЄС, політику якого головним чином визначають
Німеччина і Франція. Підписання договору про п’яте розширення ЄС, здійснене 16 квітня
2003 р. в Афінах, відбувалося паралельно з активною участю польських військових у
миротворчих операціях в Іраку. Вирішальне значення для завершення процедури вступу
Польщі у ЄС відводилося референдуму, запланованому на 7–8 червня 2003 р., на результатах
якого могла не найкращим чином позначитися криза у відносинах урядової Варшави з
керівництвом у Берліні та Парижі [205, с. 31–32].
Українська присутність в Іраку, попри очікування національного політикуму, також не
отримала належної оцінки як усередині країни, так і за її межами. Керівництво НАТО
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розцінило значення миротворчої місії України на Близькому Сході як таке, що є замалим,
аби запрошувати державу до вступу в Альянс. Підтвердженням налаштованості Брюсселя на
вирішення українського питання стали результати засідання Ради партнерства Україна –
НАТО, що відбулося у ході Стамбульського саміту 2004 р.: за його рішенням з Військової
доктрини України було вилучено положення про підготовку держави до військовополітичної інтеграції в структуру НАТО [135, с. 40].
На фоні відсутності в Україні стабільної мети зовнішньої політики, ускладнення її
відносин з НАТО, ЄС, фінансовими інституціями Європи та світу, низки криз у відносинах з
Росією, а також складної внутрішньополітичної ситуації, погіршення зазнали її відносини з
Польщею. Попри проголошення 2004 р. роком Польщі в Україні та 2005 р. роком України в
Польщі, стосунки сторін залишалися напруженими [33].
Новий відлік співробітництва Польщі та України розпочався з моменту розширення
Європейського Союзу та інтеграції до нього Польщі 1 травня 2004 р. Зі вступом до ЄС
Польща почала вибудовувати свою зовнішню політику, насамперед її “східний напрямок”,
відповідно до загальних цілей Євроспільноти. Безперечно, до Польщі, Угорщини та
Словаччини, як сусідів України “першого порядку”, у ЄС прислухаються, проте основні
орієнтири союзної політики диктує керівництво з Брюсселя. Водночас Польща як
повноправний член ЄС здійснює безпосередній і дуже вагомий вплив на здійснення союзної
політики щодо країн, що залишилися по інший бік кордону, зокрема України. Польськоукраїнське співробітництво, попри прогнози деяких європейських політиків та аналітиків,
після вступу Польщі у ЄС не погіршилося, і Варшава не перестала підтримувати
євроінтеграційні настрої в України [21, арк. 7].
Політичною реальністю для Польщі після її приєднання до ЄС стало прагнення
переважної більшості національного політикуму до розширення кордонів об’єднання на
Схід. Міністр закордонних справ Польщі В. Цімошевич, визначаючи роль своєї країни у
вирішенні питання “східного розширення” ЄС, заявив: “Польща, як це вже неодноразово
підкреслювалося, вступає до ЄС не для того, щоб відвернутися від своїх східних сусідів, а
навпаки – для того, щоб представляти інтереси їхньої інтеграції з Європою” [262, с. 70].
Цілком логічним у цьому контексті видається прагнення Варшави не допустити
перетворення державних кордонів ЄС на цивілізаційні розломи в Європі [151, с. 68].
Польща в європейських структурах офіційно задекларувала свою готовність
здійснювати політику ЄС на Сході, у тому числі щодо вирішення проблеми вступу України у
Євроспільноту. Одночасно керівництво ЄС зробило зустрічну заяву, адресовану Польщі:
член Європейської Комісії, відповідальний за розширення кордонів об’єднання,
Г. Ферхойген повідомив, що вважає за необхідне передати Польщі спеціальні повноваження
щодо здійснення “східної політики” ЄС [215]. Схожа думка щодо визначення ролі Польщі у
розширенні ЄС на Схід належить і англійському прем’єрові Т. Блеру, який зазначав, що
“Польща як сусід України має окреме завдання, яке полягає у підтримці європейського курсу
в українській політиці” [215]. Активне лобіювання українських інтересів у Брюсселі та
підтримку прагнень Києва увійти до Євросоюзу президент РП А. Кваснєвський назвав
“новою східною політикою Польщі” [125, с. 71]. В її основу було покладено розроблений
Польщею ще в жовтні 2002 р. офіційний документ “Східна політика Європейського Союзу в
перспективі його розширення за рахунок держав Центральної та Східної Європи – польська
точка зору” [146, с. 12].
Серйозним випробуванням для польсько-українського стратегічного партнерства стали
події листопада – грудня 2004 р. в Україні. “Помаранчева революція” зазнала неабиякої
підтримки в польському суспільстві: прагнення українського народу до глибокої
трансформації держави та відновлення справедливості в ній вітали як пересічні польські
громадяни, так і вищі органи державної влади РП [303, с. 10–11]. Реакція поляків на
“український майдан” у черговий раз засвідчила наявність позитивних зрушень у відносинах
двох країн як на найвищому рівні, так і на рівні середньостатистичних громадян [146, с. 15–
16].
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Масові акції громадського протесту проти фальсифікації результатів президентських
виборів викликали бурхливу реакцію в колах європейських політиків. До вирішення
внутрішньополітичної кризи приєдналися керівники низки держав та міжнародних
організацій. Безпосередньо в Київ для примирення ворогуючих сторін приїздили президент
Польщі А. Кваснєвський, колишній президент Польщі, екс-лідер “Солідарності” Л. Валенса,
президент Литви В. Адамкус та представник ЄС Х. Солана [135, с. 40].
Перемога на повторних президентських виборах В. Ющенка та прихід до влади
опозиційних до “режиму Кучми” сил розгорнули нову сторінку в історії України та
ознаменували початок змін у її зовнішній політиці. Відтепер її пріоритетними напрямами
визначалися вступ у НАТО і ЄС, розвиток якісно нових відносин зі США та Росією,
інтеграція у світовий економічний простір [135, с. 41]. Оцінюючи успіхи України у справі
реалізації стратегії вступу в євроатлантичні та європейські структури, президент України
В. Ющенко заявив, що протягом 2005 р. українським політикам вдалося досягти значно
більшого, аніж за всю історію незалежності держави [135, с. 45]. Так, протягом року Україна
отримала статус “спеціального сусіда” ЄС, скасувала візовий режим для громадян ЄС,
отримала право відповіді на зовнішньополітичні заяви Євросоюзу, набула статусу країни з
ринковою економікою. Питання вступу України до НАТО протягом 2005 р. було предметом
конфронтації в середовищі як політичних сил, так і широкої громадськості, проте, з огляду
на їх неспроможність досягти консенсусу та напругу в міжнародній політиці щодо військовополітичного вибору України, воно і досі залишається відкритим.
Глибокі політичні, економічні та суспільні трансформації, а також проголошення
Україною європейського вектора визначальним напрямом її зовнішньої політики були
схвально зустрінуті у Польщі. Активну підтримку новому політичному курсу Української
держави надав польський президент А. Кваснєвський [327, с. 63]. Зміни в Україні вітали
вище державне керівництво та фактично всі політичні сили РП. Відповідно до комюніке,
прийнятого в червні 2005 р. на Четвертій Зустрічі голів обласних державних адміністрацій
України, голів обласних рад України та маршалків воєводств Республіки Польща, сторони
заявили, що “після вступу Польщі до ЄС та визнання Україною європейської інтеграції
однією з цілей її зовнішньої політики” обидві країни є переконаними у необхідності
“зміцнення існуючого співробітництва як у двосторонньому, так і в європейському вимірі”, а
також “реалізації українсько-польських проектів в різних сферах взаємного інтересу” [43].
Цій меті було підпорядковано проект створення тристороннього консультативного органу
Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та
Сейму Республіки Польща [1].
На сьогодні, оцінюючи роль Польщі в здійсненні Україною європейського напрямку її
зовнішньої політики, маємо відзначити, що з приходом до влади в Україні В. Ющенка та
політиків з його оточення, воно дещо змінилося. Незважаючи на те, що урядова Варшава і
надалі продовжує залишатися активним представником українських інтересів на Заході,
офіційний Київ власними зусиллями почав здійснювати практику політичних контактів з
керівництвом НАТО і ЄС, а також провідних європейських країн та їх об’єднань. Така
самостійність української дипломатії на міжнародній арені, на наше переконання, хоча і є
цілковито прогнозованою з огляду на попередні події в Україні, проте сприймається в
Польщі з певною упередженістю.
Президентські вибори та обрання наприкінці 2005 р. новим президентом Польщі
Л. Качинського корінним чином не позначилися на польсько-українських відносинах.
Зважаючи на стратегічність геополітичного зміцнення вісі Варшава – Київ, польський
президент продовжує підтримувати демократичні перетворення в Україні, практику
регіонального співробітництва двох держав та представлення українських інтересів у НАТО
та ЄС [123; 205, с. 40]. Наявність взаємних інтересів та необхідність розв’язання спільних
проблем покликані надавати відносинам двох Таким чином, прослідкувавши динаміку
становлення та здійснення польсько-українських відносин протягом 1989–2005 рр., маємо
підстави стверджувати про наявність прямого зв’язку між реалізацією Польщею стратегії
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інтеграції до євроатлантичних та європейських структур та характером її взаємин з
Україною. До найбільш принципових висновків, зроблених внаслідок аналізу специфіки
польсько-українського партнерства, зумовленої долученням Польщі до структур НАТО та
ЄС, нами було віднесено наступне:
Польща відіграла і продовжує відігравати важливу роль у процесі встановлення
контактів України з провідними європейськими та світовими організаціями, а також
досягнення членства в них;
• завдяки активній підтримці Польщі українськими дипломатами було налагоджено
відносини з державами, які здійснюють переважаючий вплив на хід світової та
європейської політики – США, Німеччиною і Францією;
• інтеграція Польщі в НАТО та ЄС наблизила до України кордони Європи з гарантіями
військово-політичної безпеки та стабільності, а також економічного добробуту;
• входження РП у структури НАТО супроводжувалося активним польсько-українським
військово-політичним співробітництвом у рамках реалізації програми “Партнерство
заради миру”, спільною участю в миротворчих операціях у Югославії та Іраку, а
також численних програмах миротворчих навчань;
• інтеграція Польщі в ЄС зумовлювала поглиблення регіональної та прикордонної
польсько-української співпраці;
• після вступу в євроатлантичні та європейські структури Польща з власної ініціативи
та за погодженням з керівництвом цих структур взяла на себе роль протектора та
активного лобіста українських інтересів на Заході;
• польський досвід європейської та євроатлантичної інтеграції є надзвичайно цінним
для України, а тому скористатися ним є одним із першочергових завдань її зовнішньої
політики.
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З КНИГИ МУШИНКИ М. ВОЛОДИМИР ГНАТЮК. ЖИТТЯ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ
В ГАЛУЗІ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА /
М. МУШИНКА. – ВИД. 2-ГЕ, ДОП. ТА ПЕРЕРОБЛ. – ТЕРНОПІЛЬ: НАВЧАЛЬНА
КНИГА – БОГДАН, 2012. – 384 С.
ПЕРЕДМОВА

К

нижка, яку читач тримає в руках, родилася в дуже складних і “нетрадиційних”
умовах. Почав я її писати в пастушій колибі рідного села Курова у східній
Словаччині, де я, будучи кандидатом наук та доктором філософії, змушений був
працювати пастухом колгоспної худоби. Писати монографію я почав з ініціативи дочки
Володимира Гнатюка Олександри, що жила в Парижі, котра підказала мені цю думку після
виходу першої моєї книжки про її батька – “Володимир Гнатюк і
Закарпаття” (Париж, 1975). Та коли після п’яти років (1978) райком
компартії в Бардієві заборонив мені пасти худобу (мовляв, у моїй
пастушій колибі в горах часто перебувають “підозрілі” люди, навіть
з-за кордону, за якими органам державної безпеки важко стежити), я
повернувся до сім’ї в Пряшів, де умови для наукової праці були
сприятливіші, ніж у селі.
Працюючи кочегаром у котельні новопобудованого кварталу, я
продовжував роботу над монографією про В. Гнатюка, користуючись
понад 700 томами видань Наукового товариства ім. Шевченка у
Львові, які я в 1964-65 роках офіційно спровадив із обмінного фонду
Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника в бібліотеку Дослідного кабінету україністики
при кафедрі української мови і літератури Університету ім. П.Й. Шафарика у Пряшеві. Та
коли про це довідався шеф кафедри М.Р., він заборонив бібліотекарці М.Б. позичати мені
будь-яку книгу. Для мене це була справжня катастрофа. По книжки, які знаходилися в кілька
десятків метрів від моєї квартири, я змушений був їздити в
Слов’янську бібліотеку в Прагу, там вивчати й робити з них виписки на місці (бо
старші видання додому не позичали), а потім виписки опрацьовувати на кочегарці під гучну
“музику” черпалок, вентиляторів та іншої техніки.
Та працю я завершив і машинопис вислав до видавництва НТШ в Сарселі біля Парижа,
а його гарно переплетену копію – замовниці Олександрі Гнатюк в Париж, котра тоді була
вже важко хворою (манія переслідування). Вона категорично відмовилася фінансувати
видання книжки, вимагаючи її скорочення бодай на половину. Не допомогли ні
переконування голови НТШ Володимира Кубійовича та генерального секретаря Аркадія
Жуковського, що скорочення праці було би збідненням публікації і не представило би батька
в повній величі. Вона стояла на своєму, мовляв, таке об’ємне видання її фінансово зруйнує
(що не було правдою, бо грошей у неї було досить). Врешті-решт видавництво звернулося до
найавторитетнішої інституції – єпископа Української греко-католицької церкви та Секретаря
Синоду ієрархів УГКЦ Михайла Гринчишина, який переконав пані Олександру, і вона
погодилася профінансувати видання без скорочень1.
332-сторінкова книжка вийшла друком 1987 року як 207-й том “Записок Наукового
товариства ім. Шевченка”. Згідно з договором, я мав одержати 20 авторських примірників.
В. Кубійович листовно запитав мене, на яку адресу НТШ має вислати ці примірники,
підкресливши, що видавництво безкоштовно може вислати мені для власного розпорядження
50, 100 або й більше примірників.

1

Пишу про це тому, щоб читач зрозумів, у чому полягали «делікатні обов’язки посередника між фундаторкою
й редакцією», за які редактор книжки А. Жуковський дякує владиці Гринчишину у передмові.
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Мені стало зрозуміло, що книжку, видану чотирма центрами “українського
буржуазного націоналізму” (Париж, Нью-Йорк, Сідней, Торонто) політична цензура не
пропустить ні в Україну, ні в Чехословаччину, тому я попросив НТШ вислати призначених
мені 20 примірників на адреси наукових бібліотек України. Будучи обізнаним із системою
радянських бібліотек, я надіявся, що там вони потраплять у засекречені “спецфонди”, які
колись буде розсекречено, і моя книжка стане доступною і читачам в Україні. Видавництво
так і зробило. Та жодна книжка в Україну не потрапила. Всіх 20 примірників було
затримано... в Москві й призначено на фізичну ліквідацію2.
Оскільки мені відомо, в Україну навіть до наукових бібліотек не потрапив жоден
примірник моєї монографії про В. Гнатюка. Та й примірники, вислані на мою адресу
поштою, цензура не пропустила. Єдиний примірник своєї книжки я одержав через рік після її
виходу через... Африку3.
Про своє зацікавлення життям і діяльністю українського вченого до 1986 року я
написав у післямові до першого видання своєї книжки “Стежками життя з Володимиром
Гнатюком”. Там само я подав і бібліографію своїх праць про В. Гнатюка, опублікованих з
1963 по 1987 рік. Обидва матеріали передруковані і тут.
***
У наступних рядках я би хотів розповісти про свій внесок у гнатюкознавство після
виходу цієї книжки в Парижі.
У тому ж 1989 році в Новому Саді (Сербія) вийшла моя монографія “Фольклор русинів
Войводини”, а в ній – окремий розділ про внесок В. Гнатюка в дослідження фольклору цього
регіону. Дані про внесок В. Гнатюка в дослідження культури русинів-українців Словаччини
містить і моя монографія “Народна культура південних лемків”, опублікована у другому
томі збірника “Лемківщина” (Нью-Йорк, 1988, т. 2. – С 22, 345, 391–392, 396, 404–405 та ін.).
У вищенаведеній післямові до першого видання я розповів, як органи влади в останній
момент скасували підготовлену мною конференцію до 100-ліття з дня народження В.
Гнатюка 1971 року. Я очікував, що мене – як дослідника життя і діяльності В. Гнатюка, що
2

Про це я довідався від правнучки Володимира Гнатюка Марини Лисициної (1954 року народження), яка в
1979 році розповіла мені таку історію. До її матері Ради Юріївни Гнатюк (1928 р. народження), яка жила і працювала в Москві, підійшов хтось із її знайомих і показав їй мою книжку: «Не буде це хтось із твоїх родичів?».
Вона ознайомилась із змістом та з великим здивуванням з’ясувала, що це монографія про її діда, в якій є біографія її батька і навіть його фотографія. Для неї це викликало нервове потрясіння. Справа в тому, що після
арешту батька в 1935 році мати Ганна Снурцина (1906-1976), щоб не стати «членом сім’ї ворога народу» (існував такий офіційний термін), відреклася від нього і переселилася із Харкова в Москву, а дитині, коли ця підросла і питала, де батько, відповіла: «Загинув на фронті». Рада так і писала в усіх анкетах й автобіографіях: «Батько загинув у Великій Вітчизняній війні», і як дочка загиблого героя, закінчила технічний вуз, стала кандидатом
наук і працювала в одному з інститутів АН СРСР. Слідами матері пішла і її єдина дочка Марина, що працювала
інженером-математиком конструкторського бюро «Салют» у Москві. Довідавшись із моєї книжки, що її дід
Юрій Володимирович був у 30-х роках репресований, вона почала шукати його сліди і встановила, що після
відбуття терміну покарання в ҐУЛАҐу, він жив у засланні в селі Маршанськ Тамбовської області в подружньому зв’язку з жінкою-переселенкою Євгенією Швейкіною (1926-1976), на 26 років молодшою за нього, і мав з
нею трьох синів – Гнатюків: Володимира (1946), Леоніда (1947) та Віктора (1949). Батьки померли, а сини там
живуть по сей день. З дочкою Радою, внучкою Мариною та сином Віктором я в 1991 році зустрівся на конференції до 120-ліття з дня народження В. Гнатюка у Львові. Коли я про цю історію написав дочці Володимира Гнатюка Олександрі в Париж, вона не повірила: «Мій брат не був одружений. Це хтось на прізвище «Гнатюк» видає себе за нащадка мого батька і брата. Щоб переконатись у цьому, вона вислала в Москву свою племінницю
Лолу Ґардесман (дочку сестри Ірини). Ця, зустрівшись із нащадками, підтвердила достовірність моїх досліджень. Детальніше про це див.: Мушинка М. Доля нащадків Володимира Гнатюка. Народна творчість та етнографія, 1972, № 5–6. – С. 16–19; його ж: Виїмки з дискусії. В кн. «Від НТШ до УВУ». – Київ, 1992. – С. 390–
394.
3
Мій син Олесь вчився у Празі зі сином журналістки Павли Джазайрі, яка летіла задля репортажу до Африки
через Париж. На летовище привезли їй мою книжку, вона взяла її до Африки і, повернувшись у Прагу, передала
її моєму синові через свого сина.
Влітку 1989 року чехословацькі державні органи дозволили мені відвідати стрия Петра в Канаді. В Торонто я
летів через Париж, де мені дали кілька примірників моєї книжки, які я згодом подарував науковим бібліотекам
України.
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про нього захистив кандидатську дисертацію в празькому Кардовому університеті, видав про
В. Гнатюка дві книжки та кільканадцять наукових статей, зберіг значну частину його
рукописної спадщини, спричинився до побудови меморіального музею В. Гнатюка у
Велесневі та пам’ятника на його запущеній могилі у Львові в 1971 році – запросять на
святкування століття від дня народження В. Гнатюка до Ужгорода, Львова, Тернополя або
Києва. Не запросили, хоча в кожному з цих міст проходили міжнародні наукові конференції,
приурочені до цього ювілею.
В Ужгороді тричленну делегацію “гнатюкологів” Словаччини очолював директор
Інституту марксизму-ленінізму Університету ім. П.Й. Шафарика в Пряшеві Іван Байцура, а її
членом був голова партійної організації цього університету Михайло Роман. Жоден із них
про В. Гнатюка не написав ні рядка.
На тернопільську конференцію я обіцяв привезти оригінал портрета Володимира
Гнатюка пензля їхнього земляка Михайла Бойчука й подарувати його Меморіальному
музеєві В. Гнатюка у Велесневі, де знаходилася (і досі знаходиться) первісна рамка цього
портрета з його репродукцією. Про це було повідомлення навіть у київській “Літературній
Україні”. Не допомогло. І туди мене не запросили.
Найповажніша конференція до 100-ліття з дня народження В. Гнатюка проходила у
Львові. Збірник документів і матеріалів, підготований до цієї конференції групою львівських
вчених під керівництвом Олега Купчинського, тодішня цензура забракувала. Він появився
друком лише через 28 років4.
Ці три випадки красномовно ілюструють атмосферу, в якій проходило святкування
століття найвизначнішого фольклориста України.
Будучи 1990 року реабілітованим, я вирішив урочисто відзначити 120-річчя з дня
народження цього вченого на міжнародній конференції. Цей ювілей ми об’єднали з
наступаючим століттям заснування Наукового товариства ім. Шевченка (незмінним
секретарем якого був В. Гнатюк) та 70-річчям Українського вільного університету в Празі та
назвали конференцію “Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного
університету”. Чотириденна конференція величаво пройшла у Пряшеві (12–13 червня)
та Свиднику (14-15 червня) 1991 року. її організаторами, крім пряшівського університету
ім. П.Й. Шафарика, були: Український вільний університет у Мюнхені, Наукові товариства
ім. Шевченка в Європі, США та Канаді, Асоціація україністів Словаччини, Рада Союзу
русинів-українців Чехословаччини та Музей української культури у Свиднику.
Організаційно забезпечував її Науково-дослідний відділ україністики філософського
факультету. В конференції взяло участь понад 80 науковців, з яких понад 50 – з-за кордону,
переважно з України, та понад двісті гостей. Тернопільщину на конференції представляли:
Ігор Герета з дочкою Наталкою, Зиновій Матусякевич та Остап Черемшинський. Матеріали
конференції було опубліковано в 420-сторінковому збірнику, надрукованому в Києві5.
Наукові конференції до 120-ліття з дня народження відбулися в Ужгороді, Львові,
Тернополі та Новому Саді. На кожній з них мені доводилося виступати з доповідями
здебільшого на пленарних засіданнях. До ужгородської Гнатюківської конференції я видав
окремою брошурою бібліографічний покажчик праць В. Гнатюка про Закарпаття6.
У Тернополі для учасників конференції була влаштована екскурсія по слідах
В. Гнатюка, в рамках якої ми відвідали Меморіальний музей В. Гнатюка у Велесневі,
Бучацьку середню школу, де навчався В. Гнатюк, та інші місцини. На заключному засіданні
я запропонував назвати іменем В. Гнатюка тодішній педагогічний інститут, нині
4

Володимир Гнатюк. Документи і матеріали / Упорядники: Я. Шашкевич, О. Купчинський, М. Кравець,
Д. Пельц, А. Сиценький; відп. ред. О. Купчинський. – Львів, 1998. – 466 с.
5
Мушинка М. (упорядник): Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету.
Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ–Львів–Пряшів–Мюнхен–Париж–Нью-Йорк–Торонто–
Сідней, 1992. – 420 с.
6
Мушинка М. (упорядник). Слово колиски нашої. Володимир Гнатюк про Карпатську Русь-Україну. Бібліографічний покажчик. Вступне слово П. Федака. – Ужгород, 1991. – 32 с.
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Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка. Про тернопільську Гнатюківську
конференцію я опублікував прихильну статтю в американському журналі “Українське
православне слово”, що його редагував митрополит Мстислав7. В Новому Саді я опублікував
першу статтю В. Гнатюка про Закарпаття8 та невідомий лист В. Гнатюка до свого учителя
Михайла Грушевського, в якому він інформує про хід і результати своєї експедиції до
русинів Воєводини 1897 року9. Цей самий лист я опублікував і в Києві10.
На сторінках київського журналу “Народна творчість та етнологія” я розповів про
складну долю дітей В. Гнатюка – Ірини, Олександри та Юрія – після смерті батька11.
Скорочена версія цієї статті появилася і на сторінках львівської газети “За вільну Україну”12.
У Львові передрукували і мою едмонтонську бібліографію публікованих праць В. Гнатюка,
доповнену кількома позиціями та покажчиками одним із кращих українських бібліографів
Мирославом Морозом13.
У 1991 році, році проголошення незалежності України, мені часто доводилося
виступати в пресі та по телебаченні України, причому я ніколи не забував підкреслити, що
основним об’єктом мого зацікавлення є Володимир Гнатюк.
Після серії Гнатюківських конференцій 1991 року та моїх виступів у пресі, мій друг і
земляк професор Олекса Мишанич сказав мені: “Миколо, ти стільки зробив для увіковічення
пам’яті Володимира Гнатюка як ніхто інший. Подавай заяву та документи на захист звання
доктора наук на основі своїх опублікованих праць”. Така пропозиція для мене була значною
несподіванкою, бо після майже двадцятирічної перерви в науковій кар’єрі мені і в голову не
приходило таке високе звання. Та після численних консультацій я подав заяву з
документами, опублікував14 автореферат та 21 квітня 1992 року я успішно захистив
докторантуру перед Спеціалізованою радою Інституту мистецтвознавства, фольклористи та
етнології ім. М. Рильського того ж інституту, в якому було скасовано моє аспірантське
стажування 28 років тому15.
Читаючи рішення ради про успішний захист, її учений секретар О. Микитенко
зауважив: “Наше рішення повинна ще затвердити Всесоюзна атестаційна комісія в Москві,
бо в нас ще всеукраїнська атестаційна комісія не сформована”. Я обурився: “Як так? Я майже
ціле життя боровся за самостійну Україну, а тепер, коли вона стала реальною дійсністю, маю
одержати диплом із серпом та молотом?!” “На жаль, це так. Інакше доведеться Вам чекати
доволі довго”. “Я чекав на цю хвилину років двадцять-тридцять. Почекаю ще два-три”. І
через рік я одержав диплом доктора філологічних наук № 1 – з тризубом16.
7

Мушинка М. Тернопільщина гідно вшанувала пам’ять свого славного земляка. Наукова конференція до
120-річчя з дня народження В. Гнатюка. Українське православне слово. – Бавнд-Брук (США), 1991, № 8-9. –
С. 16-17.
8
Мушинка М. Перша стаття Володимира Гнатюка про Закарпаття. Studia Ruthe-піса. – Нови Сад, 1990-1991,
№ 2. – С. 115-118.
9
Мушинка М. Листи В. Гнатюка до М. Грушевського. Шветлосц. – Новий Сад, 1992. – С. 11.
10
Мушинка М. Невідомий лист Володимира Гнатюка. Народна творчість та етнографія. – 1992, № 1. – С. 2425.
11
Мушинка М. Доля нащадків Володимира Гнатюка. Там само. – № 5-6. – С. 16-19.
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3 моїм захистом пов’язана ще одна цікава і весела пригода. Після успішного захисту я хотів, як годиться, запросити членів комісії та інших гостей на урочистий обід (фуршет) в ресторан. Та Олекса Мишанич (один із
трьох опонентів) каже мені: «Нічого з цього не вийде, бо після короткої обідньої перерви в нас ще є два захисти. Якщо хочеш нас погостити, збігай на ринок, купи якусь закуску і пиття; наші дівчата в сусідній кімнаті накриють столи – фуршет буде готовий. Зручно і дешево!». Я так і зробив. На Басарабському ринку накупив сала,
ковбаси, шинки, банку оселедців, сира, помідорів, огірок, перцю. Обвішаний торбами, ледве рухаюся Хрещатиком, шукаючи горілки і вина. Бо який же фуршет без випивки! Заходжу в один магазин з напоями – нема, в дру-
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Кращим інформатором, якого В. Гнатюк зустрів на “Угорській Русі” під час своїх п’яти
експедицій у цей край (1895–1903), він вважав Михайла Пустая зі Збоя на Пряшівщині, від
якого у 1896 році протягом шести днів записав 42 казки, легенди та народні оповідання
виняткової художньої вартості. Сам В. Гнатюк вважав цього інформатора кращим казкарем,
з яким він у житті зустрівся. На жаль, він подав про нього лише найосновніші дані. Хоча
казки Пустая було опубліковано вже 1898 року17, ніхто з дослідників не займався
дослідженням подальшого життям цього казкаря. Я вирішив заповнити цю прогалину.
Відвідавши село Збій, я знайшов людей, які добре знали Пустая, не підозрюючи, що йдеться
про виняткову людину. В архівних метриках мені вдалося встановити дати його народження
(5 вересня 1857), хрещення (6 вересня 1857) та смерті (22 березня 1944). На підставі зібраних
матеріалів я написав статтю для пряшівської “Дуклі”18, присвятивши її 130-літтю з дня
народження і 75-літтю з дня смерті В. Гнатюка. На четвертій сторінці журналу, де цю статтю
поміщено, я опублікував кольорову репродукцію портрета В. Гнатюка, намальованого
М. Бойчуком. У Словаччині це була єдина публікація, присвячена круглому ювілею
В. Гнатюка.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка до
130-річчя народження свого патрона у 2001 році видав 514-сторінковий науковий збірник19,
що містить 76 статей, з яких 25 безпосередньо пов’язані з особою В. Гнатюка та його
фольклорним доробком. Інші є продовженням фольклористичних досліджень В. Гнатюка на
ділянці історії та теорії фольклору, міфології, фольклорно-літературних зв’язків,
етнопедагогіки тощо.
Із наукових розвідок на увагу заслуговують, зокрема: вступна стаття Ольги Куцої про
В. Гнатюка як творця нового українства, Романа Гром’яка – про історико-порівняльний
метод у працях Гнатюка, Оксани Дербаль – про Гнатюка як дослідника пам’яток Закарпаття
XVII-XVIII ст., Сніжани Новак – про листування В. Гнатюка з В. Бірчаком, Олесі Шутак –
про колядки і щедрівки в дослідженнях Гнатюка, Орисі Шутак – про колядки і щедрівки в
дослідженнях Гнатюка, Орисі Голубець – про Гнатюка як дослідника гаївок, Оксани
Кузьменко – про стрілецькі пісні в архівах і дослідженнях Гнатюка тощо. Декан
філологічного факультету ТНПУ Микола Ткачук вважає цей збірник “новим етапом у
вивченні творчого доробку академіка В. Гнатюка, новим прочитанням й новим осмисленням
його як фольклориста, народознавця, літературознавця20.
У 2005 році редакція “Енциклопедії сучасної України” надіслала мені для “внутрішньої
рецензії” коротку статейку про В. Гнатюка. Я її не рекомендував до друку, обґрунтовуючи
відмову фактом, що вона занадто стисла і зовсім не відповідає багатогранній діяльності
найвизначнішого українського фольклориста й громадського діяча кінця XIX – першої чверті
XX століття. Відповідальний секретар ЕУС М. Желєзняк за дорученням співголови І. Дзюби
гий, третій – немає ні краплі. Сухий закон. 1992 рік. Що тут робити? Катастрофа! Крокую далі Хрещатиком,
обвішаний торбами, і раптом в невеличкому кіоску бачу за склом... Коньяк... Вірменський... П’ятизірковий...
Одягаю окуляри, щоб зблизька подивитися на етикетку, а продавець – молодий парубок, каже: «Дяденька, не
смотрите, это не для вас – колхозников! Он стоит...» – і назвав суму, яка, мабуть, у десять разів перевищувала
вартість горілки. «Будь ласка, синок, дай мені п’ять пляшок!». Продавець засміявся та одразу перейшов на
українську: «Ви, дядечку, спочатку гроші покажіть!». Ідучи по покупки, я поміняв, здається, двісті доларів, і
мені за них дали повну сумку купонів. Відкриваю сумку, а продавець аж очі витріщив: «Як бачу, прийняв я вас
не за того, ким ви є! На жаль, в мене є лише ця одна півлітрова пляшка; її ніхто не купує, бо дорога!». «Тоді дай
хоча би цю одну!». Фуршет вийшов знаменитий. Дівчата з моїх продуктів зробили «шведський стіл», нічим не
гірший за ресторанський. А коли я розповідав пригоду з коньяком, учасники заливалися сміхом, а голова
комісії зауважив: «У своїй автобіографічній довідці ви подали, що після звільнення з університету працювали
пастухом колгоспної худоби. Бачите, цю вашу професію навіть на Хрещатику розпізнали».
17
В. Гнатюк. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Етнографічний збірник НТШ, т. 4. – Львів, 1898.
18
Дукля, 2001. – Ч. 2. – С 35.
19
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія:
Літературознавство 2 (ІО) 2001. Вип. X. До 130-річчя народження Володимира Гнатюка. Науковий редактор
Микола Ткачук. – Тернопіль, 2001. – 514 с.
20
Лист М. Ткачука до М. Мушинки від 2 липня 2011 року.
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попросив мене опрацювати статтю про В. Гнатюка довільного розміру, з чим я охоче
погодився. Моя стаття появилася на шістьох полосах ЕУС21. Там само я вперше подав статті
про дочку Володимира Гнатюка Олександру Гнатюк-Піснячевську (1898-1991) та сина Юрія
(1900-1961) з їхніми фотографіями22.
Невеличку біо-бібліографічну статтю про В. Гнатюка я опублікував у найвизначнішій
словацькій енциклопедії – “Encyklopaedia Beliana”23. Нею я, по суті, привітав 140-річчя з дня
народження В. Гнатюка.
Наприкінці передмови до другого видання моєї книжки розповім ще про один випадок,
пов’язаний із В. Гнатюком.
Після виходу монографії в Парижі я там кілька разів відвідав дочку В. Гнатюка
Олександру. Мені дуже хотілося роздобути від неї листування В. Гнатюка з дружиною та
дітьми, яке вона мені показала ще при першому візиті 1968 року, однак на моє прохання
подарувати це листування в Україну, наприклад, у Велеснівський музей В. Гнатюка,
відповіла: “Передам, як приїдете наступного разу, бо я ще не встигла все прочитати”. А
наступного разу історія повторювалась.
Доля Олександри Володимирівни була трагічною. Навчаючись у Празі, вона закохалась
у свого земляка Олександра Бадана-Яворенка (1894-1937), студента юридичного факультету
Кардового університету в Празі. Пізніше, працюючи на Закарпатті, він став чільним
представником тамтешньої Комуністичної партії, від якої 1925 року був делегатом 9 з’їзду
КПУ(б) у Харкові. В тому ж році Олександра стала його нареченою. їхньому шлюбу
перешкодила смерть батька Олександри та вимушений виїзд Бадана в Радянський Союз 1926
року. Там його після успішної політичної кар’єри арештували, а в 1937 році розстріляли. В
1927 році Олександра Гнатюк після закінчення медичного факультету Кардового
університету в Празі переселилась у Францію. Диплом не нострифікувала і працювала на
парфумерній фірмі. Вийшла заміж за економіста Дмитра Піснячевського (1898-1966), який
трагічно загинув – замерз на вулиці в центрі Парижа24. Після смерті чоловіка її недуга (яка
проявлялася і раніше) пульсувала все більше й більше. Останні роки вона провела в
приватній психіатричній лікарні, де й померла 27 лютого 1991 року25. Поховали її у спільній
могилі членів НТШ на міському цвинтарі в Сарселі. Всі її фінансові заощадження забрала
психлікарня. Залишки архіву26 разом з особистими речами успадкувала племінниця Лола
Ґодерсман, з якою я був особисто знайомий ще з 60-х років. До неї я також звернувся з
проханням передати листування В. Гнатюка з сім’єю в Україну. І тут повторилася давня
історія: “Я не можу цього зробити, поки не ознайомлюся зі змістом цих листів. Що, коли там
буде щось, що дискредитуватиме нашу сім’ю? На жаль, української письмової мови я не
знаю (живучи в німецькому середовищі, я ніколи не ходила в українську школу) і мушу
знайти когось, хто мені ці листи прочитає”. Я послав до неї в Гамбург редактора
“Християнського голосу” Павла Головчука. Він прочитав їй листи, вона мені прислала їх
разом із напівзнищеним альбомом вирізок статей про В. Гнатюка з преси та деякими
дрібними речами з квартири тітки (вишивки, кераміка). Все це вона дала в моє особисте
розпорядження: “Робіть з цими матеріалами що хочете – залишайте в себе або передайте
туди, де їх буде надійно збережено і використано”. Найціннішу частину спадщини – 180
листів В. Гнатюка та його дружини Олени до дітей – я негайно передав обласному архіву в
Тернополі (директору Богдану Ховарівському). Там із них дуже скоро зробили машинописні
21
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Там само. – С. 711.
23
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24
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копії, одну з яких прислали мені, другу (разом із ксерокопіями оригіналів) – в Меморіальний
музей В. Гнатюка у Велесневі27. Альбом та інші речі я передав у велеснівський музей лише у
2010 році.
У значній мірі за праці про В. Гнатюка і його внесок у культуру Закарпаття мене було
обрано Почесним доктором Ужгородського національного університету, а праці про
В. Гнатюка грали вирішальну роль і при обранні мене іноземним членом НАН України та
нагородженням мене Почесною відзнакою Президента України “За заслуги”.
Я радий, що моя монографія, видана майже чверть століття тому у Франції, нарешті
потрапляє і до читачів в Україні. Я переконаний, що за 24 роки вона не зістаріла та має що
сказати і сучасному читачеві. Ще з 1991 року я пропонував свою книжку для перевидання
кільком видавництвам України. Безрезультатно. З порозумінням я зустрівся лише 2011 року
в тернопільському видавництві “Богдан”. Мене тішить, що книга виходить саме на вузькій
батьківщині Володимира Гнатюка – Тернопільщині, яка дала українській культурі багато
славних імен. Між ними одне з перших місць займає постать Володимира Гнатюка.
За перевидання книжки висловлюю щиру подяку директорові видавництва Богдану
Будному, “посередникові” Ігорю Дітчуку та іншим людям, причетним до цієї справи.
Насамкінець я хочу згадати тих людей в Україні, які допомагали мені, але подяку яким
я не смів висловити в передмові до першого видання монографії, щоб не нашкодити їм... В
першу чергу це старший науковий працівник Інституту мистецтвознавства, фольклору та
етнографії АН УРСР Михайло Яценко, який першим заохотив мене до написання
кандидатської монографії про Володимира Гнатюка, дав у моє розпорядження свою
рукописну бібліографію праць Гнатюка про Закарпаття і був моїм частим консультантом.
Далі – це директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею В. Гнатюка Остап
Черемшинський – перший рецензент моєї монографії (публікуємо її в “Додатках”), хто
регулярно надсилав мені вирізки статей про Гнатюка з преси України, головним чином, своїх
власних статей. Науковий працівник Тернопільського краєзнавчого музею Ігор Герета, який
супроводжував мене по гнатюківських місцях на Тернопільщині. Художник Григорій
Смольський, його дружина Оксана та тесть Іван Боднар зі Львова, які часто приймали мене у
своїй гостинній хаті та знайомили з гнатюкіаною в їхньому помешканні. Директор
Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника Євген Іванців та працівники її рукописного
відділу Заклинський, Томашівський, Лучук, Баб’юк та інші, які всебічно йшли мені
назустріч. Із українських вчених Чехії – це науковий працівник Інституту чеської та світової
літератури ЧСАН у Празі Орест Зілинський, з яким я обговорював майже кожен розділ праці.
Марта Дольницька-Панькевич, котра дала в моє розпорядження гнатюкіану з архіву свого
батька. Зі Словаччини – мій колега по роботі Йосиф Шелепець, кращий знавець мовознавчої
спадщини В. Гнатюка. Їм та багатьом іншим я висловлюю подяку. На жаль, більшості
посмертно.
Пряшів, 7-го квітня 2011 р.
Професор Микола Мушинка, доктор
філологічних наук, академік НАН України

27

У зв’язку з тим виникло непорозуміння між мною і директором Велеснівського етнографічно-меморіального
музею Остапом Черемшинським, який був ображений, що я передав листування в архів, а не в його музей, як
було домовлено ще з покійною пані Олександрою Гнатюк. Справа в тому, що, ведучи затяжні переговори з пані
Олександрою про листування, я обіцяв передати його у Велесневській музей В. Гнатюка (до державного архіву,
керованого КДБ вона довір’я не мала). Та за десятки років ситуація змінилася. У сільському музеї немає
надійної охорони цінних документів, а в державному архіві така охорона є. Та й доступ до них дослідникам в
Тернополі буде легшим, ніж у Велесневі. Мої аргументи О. Черемшинський не визнав. «Помирились» ми лише
влітку 2010 року.
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