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підстав для наступного етапу боротьби. На теперішньому етапі наших 
відроджень враховані більш-менш і питання союзників, співробіт
ництво зі старою елітою, долається власне антиколоніалізм. Реаль
ною загрозою залишається розчленування держави. Національно- 
демократичні сили не зуміли виробити стратегії і програми, що 
об'єднала б весь люд України на грунті все-таки українських 
проблем. Культура і мораль піддаються значним спокусам, мають 
великі труднощі, а на цьому грунті є величезні можливості для 
поєднання держави, народу. Можемо знову отримати чергове 
національне відродження в державі з назвою «Україна». Творити ж  
треба не за системами і моделями світовими, а з допомогою них 
відроджувати і творити українську націю.

М. Ф. Дмитрієнко,
О. В. Ясь (Київ)

«ПРОСВІТИ» ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО ТА СОЦІАЛЬНО- 
ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Кожна історична епоха залишає помітний слід в історії людської 
цивілізації, який у різній мірі закарбовується в історичній пам'яті 
народів. Впродовж будь-якої історичної епохи соціальний прогрес 
висуває ряд проблем, від того чи іншого їх розв'язання залежить 
історична доля цілих народів та держав. У свою чергу це потребує 
напруженої праці людської думки, титанічних зусиль багатьох 
поколінь, — результатом яких є ідеї, що стають символом, втіленням 
конкретної історичної епохи. Доля цих ідей, умови, місце та час, 
протягом якого вони можуть бути реалізовані, визначають 
спрямованість процесу історичного розвитку. Водночас ідеї стають 
однією із форм спадкоємності між різними генераціями та історич
ними епохами, впливи яких на історію людства важко переоцінити.

В історії знайдеться небагато епох, протягом яких було висунуто 
стільки ідей, скільки їх з'явилося в епоху просвітництва, яку іноді 
називають «епохою ідей». Саме в цю історичну епоху були закладені 
світоглядні засади сучасної цивілізації та принципи нинішнього 
соціального буття. Термін «просвітницька епоха» зустрічаємо у 
Вольтера та І. Гердера, проте входження його у науковий вжиток 
безпосередньо пов'язано з працею І. Канта «Що таке просвітництво?» 
(1784). Останню німецький філософ визначав як «вихід людства із 
стану неповноліття». Тому не дивно, що епоха просвітництва мала
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наслідком внесення ідеї раціоналізму замість ідеї релігійної схолас
тики, ідеї особистої свободи та природних прав людини замість ідеї 
особистої залежності, — тобто тієї ідейної основи, якою керувалися 
головні соціальні рухи та політичні течії нового часу. Вона висунула 
якісно відмінну від попередньої епохи історичну особистість грома
дянина — людини з високорозвинутим почуттям власної гідності та 
усвідомленням своїх прав і обов'язків як представника конкретного 
суспільства. Просвітницька епоха розпочалася у Західній Європі в 
XVII ст. і завершилася наприкірці XVIII ст. французькою революцією 
1789 року. Епоха, що прийшла на зміну просвітницькій, — розпоча
лась під знаком активного формування та становлення «громадянсь
кого суспільства» у ряді європейських країн. Традиційно «грома
дянське суспільство» визначається як сукупність суспільних відносин, 
що розвиваються у позадержавній сфері.1 Проблема походження, 
історичної долі, етапів розвитку та хронологічних меж громадянсь
кого суспільства й досі залишається відкритою та дискусійною.2 У 
ХІХ-ХХ ст. ступінь розвинутості громадянського суспільства стає 
однією із загальновизнаних ознак суспільного прогресу нового часу.

Нерівномірність процесу історичного розвитку зумовила поширен
ня ідей просвітництва у формі «політики верхів», яка отримала назву 
«просвітницького абсолютизму» у гігантському територіальному про
сторі Східної та Центральної Європи, значна частина якого перебу
вала під владою Російської та Австрійської імперій. Проте, проблеми 
соціального розвитку, які висунула епоха просвітництва, залишили
ся невирішеними, а ідеї просвітництва — нереалізованими для 
народів, що перебували під імперським гнітом. Навпаки, зростаючі 
темпи соціального прогресу у XIX ст., «машинна революція» у 
країнах Західної Європи висунули проблему «наздоганяючого ро
звитку» для поневолених народів, Її ідейним підгрунтям стало 
синтетичне поєднання ідей просвітництва з національним романтиз
мом, який у західноєвропейських держав заступив місце перших.

Традиції просвітництва має будь-який народ. Різне місце та 
хронологічні проміжки часу займають вони у національній історії 
народів, різні форми просвітницької діяльності мали місце впродовж 
сторіч, однак, не зважаючи на різноманіття форм реалізації 
просвітницьких ідей, саме їх наявність свідчить про втілення тенденцій 
світового розвитку. Просвітницькі традиції існували і в Україні, 
виходячи своїми коренями з XVIII ст. На межі XVHI/XIX ст. 
просвітницька діяльність в Західній Україні була цілковито зосеред
жена у колі українського духовенства, що було зумовлено ступенем
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соціальної диференціації та типом соціальних відносин.З Реформи 
австрійських Габсбургів, зокрема скасування кріпосницької системи 
відносин (хоча і в урізаному виді) створили мінімально необхідні 
умови для розвитку національного руху: поширення соціальної 
диференціації та певний простір для громадської ініціативні В той 

.ж е час, як у володіннях австрійських Габсбургів, так і у східних 
територіях, що перебували під владою династії Романових, перед 
українським суспільством поряд з проблемою національно-держав- 
ного та культурного самовизначення постала проблема формування 
«громадянського суспільства».

Національний рух в обох імперіях розвивався за неймовірно 
важких умов, раз у раз зазнаючи переслідувань під час чергової серії 
контрреформ з боку австрійського або російського поліційно-бюрок- 
ратичного апарату. Такі передумови розвитку і зумовили створення 
«Просвіти» — форми національно-культурної організації українського 
народу на західноукраїнських землях, де умови були спрятливішими 
для громадської діяльності. Найважливішою рисою нової організації 
став такий синкретичний характер діяльності, який надав змогу 
поєднати традиційну просвітницьку роботу (поширення нових 
суспільних ідей, працю в царині народної освіти, видавничу діяльність) 
з національним вихованням народних мас та активною працею щодо 
формування наступної генерації національної еліти українського 
суспільства. На жаль, більшість дослідників історії «Просвіти» звер
тають увагу здебільше на національно-культурницькі та політичні 
аспекти діяльності цієї організації, часто забуваючи про велетенську 
роль останньої у пестуванні та поширенні паростків громадянського 
суспільства. Працюючи в найнижчих верствах та прошарках 
суспільства, просвітяни, мабуть, як ніхто раніше, зрозуміли, що 
виховання національної самосвідомості народних мас неможливе без 
виховання людини-громадянина, а значить без становлення та 
формування громадянського суспільства. Тільки вільна особистість, 
з високорозвинутим почуттям громадянської свідомості, яка осягну
ла свою приналежність, своє місце у великому соціальному організмі, 
може мати широкі національно-культурні інтереси та усвідомити 
свою національну окремішність та своєрідність. Саме таке поєднання 
головних напрямів і змісту діяльності просвітян зумовило той нечу- 
ваний успіх «Просвіти» серед широких соціальних верств українського 
суспільства.

Історичний феномен «Просвіти» полягав у спрямуванні і поєднанні 
завдань національно-культурницького руху з конкретними пробле
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мами становлення і формування громадянського суспільства. У XIX 
ст. форма просвітянської організації стала фактично чи не єдино 
можливою формою реалізації національних інтересів та вирішення 
ряду проблем соціального розвитку. Ця історична форма була 
покликана до життя особливостями процесу історичного розвитку, 
його нерівномірністю та наявністю напівкріпосницьких залишків, які 
призвели до певної консервації соціальних відносин. До того ж  усяка 
політична або суспільна діяльність була суворо обмежена та 
детермінована імперською владою. Такий стан речей зумовив 
необхідність поєднання кількох напрямів діяльності, оскільки 
українському суспільству одночасно довелося вирішувати не тільки 
проблеми просвітницької епохи, а й нового часу, що й становило 
історичний феномен просвітянської форми організації національно- 
культурного розвитку.

Історичний досвід просвітницького руху у Російській імперії 
безперечно довів вірність такого поєднання. Введення російським 
імператором Миколою II навіть жалюгідної подоби європейських 
конституцій XIX ст. — жовтневого маніфесту 1905 року, що у 
мінімальній мірі сприяв поширенню процесів становлення та форму
вання громадянського суспільства, надало можливість зорганізованим 
просвітянам протягом відносно короткого терміну розгорнути широ
ку національно-культурницьку роботу та досягти неабияких успі
хів.5 Громадянське спрямування організації дозволило залучити до 
просвітянської діяльності представників найрізноманітніших 
політичних сил та осіб з різними світоглядними переконаннями, що 
мало величезне значення для розвитку національної свідомості 
найрізноманітніших верств населення.

Минулого року відновлена «Просвіта» відзначила свій 125-річний 
ювілей. Впродовж кількох років існування відновленої «Просвіти» 
несприятливі умови підневільної боротьби і праці змінилися на 
сприятливі, проте, разом з тим, відродження «Просвіти» не принесло 
очікуваного злету просвітянського руху. Не виправдалась більшість 
надій та сподівань. Сьогодні вже для кожного просвітянина, кожного 
громадянина нової держави зрозуміло, що суверенну Україну чекає 
тернистий, важкий і довгий шлях входження у світову цивілізацію. 
Останні роки проминули під знаком втрачених можливостей та 
тотальної деградації. Час, відпущений для палких заяв, гасел і 
лозунгів вичерпався, залишилося складне сплетіння проблем і пи
тань, серед яких як ніколи гостро постала проблема концепції 
національного розвитку, зокрема новітньої концепції просвітянської 
діяльності.
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У 70-80-ті роки XX ст. людство вступило до нової стадії розвитку
— стадії інформаційного суспільства (ІС). З огляду на сучасні 
фактори розвитку, а саме: 1) надзвичайно високі темпи соціального 
прогресу; 2) «інформаційну революцію» та приєднання ряду західних 
країн до постісторичної частини людства; 3) збільшення частки 
професіоналів (професійних управлінців) у найрізноманітніших га
лузях, тобто професіоналізація суспільства® — стає зрозуміло, що 
керуватися сьогодні у громадській діяльності тільки усталеними 
стереотипами «національного романтизму», незалежно від ступеня 
його ідеологічної привабливості, вже неможливо. Зазначені проблеми 
суспільного розвитку знову висувають на порядок денний проблему 
відродження громадянського суспільства в Україні Чільне місце у 
цій велетенській праці повинно належати і відновленій «Просвіті». 
Потрібно об'єднати просвітянську роботу щодо формування 
національної самосвідомості з діяльністю щодо відновлення грома
дянського суспільства України, використавши історичний досвід та 
надбання наших великих попередників Ідея поєднання просвітницької 
роботи і виховання національної самосвідомості разом з формуван
ням громадянського суспільства повинна стати головним положен
ням, наріжним каменем новітньої концепції просвітянської діяльності
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І. В. Вертіль (Київ)

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ 
ТА НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ

Надзвичайно складна духовно-культурна ситуація в сьогоднішньому 
українському суспільстві визначається великою мірою двома 
взаємопов'язаними культуротворчими процесами: державного тво
рення та національного самоусвідомлення. Національна реальність — 
це результат досить довгого розгорнутого в часі і в просторі інтег
рального процесу саморозвитку споріднених поколінь. Об'єднані 
землею своїх страждань і своєї любові, вони витворюють ідеальну 
космічну модель, свій власний живий і неповторний Всесвіт. Перетво
рюють свій світ на Всесвіт, надаючи йому космічного змісту в просторі 
власної любові Вони, звичайно, ідеалізують цей світ, як і все любе й 
кохане, але ж  тим самим і довершують його красою власної душі, 
добудовують до невичерпної космічної гармонійності, безконечної 
живої Всесвітності У спільному світотворенні душі поколінь стають 
єдиною духовною реальністю, духом народу, простором його спільного 
сенсу, який належить тепер усім їм разом в міру того, як усі вони, 
колишні, сущі і майбутні, об'єднані між собою та із своєю землею 
спільним світотворенням, і в цьому розумінні один без одного 
недостатні

Також і сам цей світ, «національний Всесвіт», набуває реальної собі 
рівної дійсності, за умови існування специфічного суб’єкта, національно 
свідомої особистості, яка актуалізує його якістю самої себе. Щоб 
повною мірою зрозуміти, поцінувати і засвідчити національну 
реальність, треба бути її внутрішньою субстанцією, суб'єктом, що 
ініціює її існування. В цьому розумінні, національна гідність є 
добровільно взята і здійснювана відповідальність за цю реальність, 
за цю землю, за ті колишні, сущі і майбутні покоління, які об'єднані 
спільним із тобою культуротворчим сенсом. Таким чином, виявляється, 
що національна свідомість тією мірою засвідчує дійсність національного, 
якою сама його створює, особливим чином організує той культурний 
простір, в якому національне стає живою сутністю.
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