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ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА
Слова П.Чубинського, 
Мелодія М. Вербицького

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля! 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у  своїй сторонці!

Приспів:

Душу, тіло ми положим за нашу свободу 
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, 
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у  нашій Україні доленька наспіє.

Приспів.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні пісенька розляже.
За Карпати відіб'ється, згомонить степами, 
України слава стане поміж народами.

Приспів.
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СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

З  надією і сподіваннями на кра
ще людство вступило у  третє т и
сячоліття.

Початок нової ери для українст
ва є визначальним. У цьому році гро
мадяни України і наш і земляки на  
ус іх  обш ирах зем н о ї кулі в ід зн а 
чають десят иріччя незалеж ності 
Української держави.

Немає моря глибшого, ніж час. Че
рез століття страждань, неймовір
них, нераз болісних зусиль, звитяж
н и х  злет ів і гіркот у поразок наш  
мудрий народ виборов свою незалеж

ність. Історія у  людській пам'ят і надійно зберігає прадавні 
духовні скарби. До таких по праву належить тернистий шлях 
досягнення української державності.

Нинішній випуск щорічника «Історичний календар» стисло й 
змістовно, науково виважено і популярно відтворює сторінки 
минулого нашої країни, її щедрого на добро і багатого на талан
ти, волелюбного і мужнього народу, його нестримне прагнення 
бути повноправним господарем на своїй споконвічній землі.

Легендарна спадщина попередніх поколінь надихає нас. Від 
роду до роду, від віку до віку продовжуймо звитяжну славу нашого 
народу, працею, добрими справами примножуймо могутність 
України!

О лександр  О м ельченко, 
К и ївськи й  м іський  голова
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ШАНОВНА УКРАЇНСЬКА ГРОМАДО!

М аю за честь зі сторінок зна 
ного в  Україні видання «Іст орич
ний календар» звернут ися до Вас 
усіх на зламі тисячоліть з віт аль
ним словом.

2001 рік увійде в історію Украї
ни  п ід  знаком  свя т к ува н н я  10-ї 
річниці з часу відновлення нашої дер
жавності, піднесення її економічно
го та культурного рівня, створення 
умов для формування відкритого гро
мадянського суспільства. Це стало 
можливим завдяки славним історич
ним здобуткам багатьох поколінь на

ших предків, їхнього природного прагнення до миру і незалеж
ності, до праці й добра.

Український народ дав світові чимало визначних учених, дія
чів культури, мислителів і педагогів. Імена багатьох із них за 
десятиліття існування тоталітаризму в нашій країні замовчу
валися. «Історичний календар» продовжує знайомити нас з кра
щими представниками нашого народу у  зв 'язку з ювілейними  
датами їхнього життя. Згадаймо, як у  2000 році, згідно з рішен
ням 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, світ відзначав 
сторічні ю вілеї з дня народження наш их великих земляків  —  

видатного фізика Олександра Смакули родом із Тернопілля, який 
свої найбільші відкриття в оптиці та електроніці здійснив у  
Німеччині, США, і відомого співака Івана Козловського, якого 
подарувала Київщина. А  вже у  2001 році людство відзначатиме 
200 років від дня народження визначного математика Михайла 
Остроградського зі славного козацького роду.

Ми зобов'язані переконувати світ і виховувати наш у молодь 
на славних звершеннях у  нашій історії, а не тільки на історії 
наших втрат і руїн.

Великі імена минувшини повинні єднати всіх нас на шляху 
творення нової України.

Я р о сла в  Я цків,
перший заступник міністра освіти 
і науки, голова Українського міжна
родного комітету з питань науки 
і культури при НАН України, 
академік
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1 — Новий рік
— 135 років тому вийшов друком 
український літературно-художній 
тиж невик «Русалка» за редакцією 
Володимира Ш ашкевича.
— 105 років від дня народження 
українського художника, мистецт
вознавця Василя Касіяна. Помер 26 
червня 1976 р.
2 — 180 років від дня народження 
українського громадського діяча, 
цукрозаводчика, мецената Платона 
Симиренка. Помер 26 січня 1863 р.
— 160 років від дня народження 
українського етнолога, громадсько
го діяча Тадея Рильського. Помер 7 
жовтня 1902 р.
— 160 років від дня народження 
українського вченого-мовознавця 
Костянтина Михальчука. Помер 20 
квітня 1914 р.
3 — 130 років від дня народження 
українського сходознавця Агатанге-

ла Кримського. Знищ ений комуніс
тичним режимом 25 січня 1942 р.
4 — 80 років тому у Відні відбулися 
установчі збори Всеукраїнської На
ціональної Ради.
5 — 125 років від дня народження 
німецького державного діяча Кон- 
рада Аденауера. Помер 19 квітня 
1967 р.
6 — Надвечір'я Різдва Христового. 
Святий вечір.
7 — Різдво Христове.
8 — 80 років тому помер українсь
кий скульптор Леонід Позен. Наро
дився 22 липня 1849 р.
1 2 — 140 років тому в Петербурзі 
вийшов перший номер щомісячно
го суспільно-політичного й літера
турного журналу «Основа» україн
ською мовою. Припинив існування 
1862 р. Загалом вийшло 22 числа 
часопису.
1 3 — 155 років від дня народження

.............................................. Сі'тіьСіївнь



українського етнографа та фольк
лориста Василя Милорадовича. По
мер 1911 р.
— 145 років від дня народження іс
торика української і російської літе
ратури Василя Мочульського. По
мер 21 січня 1920 р.
14 — Святого Василія Великого. Но
вий рік за старим стилем.
15 — 180 років від дня народження 
українського історика, археографа, 
філолога Антона Петрушевича. По
мер 23 вересня 1913 р.
— 175 років тому помер російсь
кий державний діяч, бібліограф, ко
лекціонер документів з історії Укра
їни М икола Румянцев. Народився 
14 квітня 1754 р.
16 — 10 років тому відновлені в 
Україні греко-католицька і католи
цька церковні конфесії, які пере
слідувалися радянським комуніс
тичним режимом.
17— 100 років тому відбулася інт
ронізація на галицького митропо
лита Андрея Ш ептицького.
— 80 років тому створено Україн
ський Вільний Університет (УВУ) у 
Відні. З літа 1945 р. перебуває у 
М юнхені.
18— 115 років тому помер польсь
кий письменник, автор художніх 
творів з історії України Михаль 
Чайковський. Народився 19 верес
ня 1804 р.
19 — Хрещення Ісуса Христа. Водо
хреща.
20 — День Автономної Республіки 
Крим.
— 45 років тому в Луцьку засудж е
но комуністичним режимом відомо
го публіциста, історика, правозахис
ника Володимира М ороза.
21 — 150 років від дня народження 
українського історика, архівіста 
Івана Павловського. Помер 27 
травня 1922 р.
22 — День Соборності України.

— (1919 р.) Д иректорія Української 
Народної Республіки проголосила 
на Софійській площі у Києві акт 
злуки всіх українських земель (за
хідних і східних) в одну Українську 
державу.
2 3 — 80 років тому трагічно заги
нув український композитор, фоль
клорист М икола Леонтович. Н аро
дився 13 грудня 1877 р.
2 4 — 100 років тому помер україн
ський хоровий диригент, громадсь
кий діяч Йосип Вітошинський. На
родився 15 червня 1838 р.
2 5 — 195 років від дня народження 
українського філософа, богослова 
Ореста Новицького. Помер 4 черв
ня 1884 р.
— 95 років тому помер українсь
кий письменник М икола Сторо- 
женко. Народився 22 травня 1836 р.
27 — 110 років від дня народження 
українського поета Павла Тичини. 
Помер 16 вересня 1967 р.
— 160 років від дня народження 
російського та українського худож
ника Архипа Куїнджі. Помер 24 
липня 1910 р.
— 100 років тому помер військовий 
діяч Йосип Гурко (Ромейко-Гурка). 
Народився 28 липня 1828 р.
2 9 — День пам'яті Кругів.
— 135 років від дня народження 
французького письменника Ромена 
Ролана. Помер ЗО грудня 1944 р.
31 — 105 років тому помер автор 
пам 'ятника Богдану Хмельницькому 
в Києві Михайло М икешин. Н аро
дився 21 лютого 1835 р.
— 90 років від дня народження 
болгарської провидиці Ванги. По
мерла 10 серпня 1996 р.

У 2001 році виповнюється:
1040-річчя прибуття до Києва німе
цького посольства на чолі з єписко
пом Адельбертом.
950-річчя заснування Києво- 
Печерського монастиря.

Сііень 7 Сііень



Етапи українського державотворення

УТВОРЕННЯ ПРАУКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

оходження української державності є однією з найменш 
розроблених і водночас найбільш дискусійних проблем в 
історіографії. Радянська історична наука взагалі відмовля

ла українському народу в праві на власну державу аж до почат
ку XX ст.

В основу відповідних наукових розробок радянських вчених 
лягли свідчення батька руського літописання чернеця Києво- 
Печерського монастиря Нестора, який на початку XII ст. уклав 
перший історичний твір під назвою «Повість минулих літ». Його 
повідомлення про взяття варязьким князем Олегом Києва у 882 р. 
і наступне об'єднання Київської та Новгородської земель і стало 
головною підвалиною теорії про визначальну роль норманів у ство
ренні першої держави східних слов'ян — Київської Русі.

Але, як схильні вважати більшість істориків, концепція літо
писця про те, «звідки пішла Руська земля, хто в Києві став пер
шим княжити і як виникла Руська земля», потребує критичного 
підходу з зіставленням з даними інших давніх авторів, а також 
досягнень археології. У творі літописця Нестора багато суб'єкти
вного, неточного і суперечливого при викладі насамперед тих 
подій, які передували появі Олега у Києві. Вони подані у вигляді 
розрізнених повідомлень, вирваних із загальноісторичного кон
тексту тих часів. Однією з головних ідей твору було обґрунту
вання права варязької династії Рюрика на владу в Київській 
Русі, а тому й історія «Руської землі» подана ним як історія дина
стії Рюриковичів.

Перший власне український митрополит Київської митрополії 
Іларіон, що жив у першій половині XI ст., виступав твердим по
борником самостійності Київської Русі. У своєму творі «Слово про 
закон і благодать» серед прямих предків князя Володимира жод
ного разу не згадує Рюрика. Серед них він називає тільки Свято
слава й Ігоря. Якби Рюрик дійсно був засновником нової династії 
київських князів, то навряд чи митрополит, живучи за часів Воло
димира і Ярослава, міг пропустити його ім’я у своєму творі.

Об'єктивному розгляду проблеми зародження української дер
жавності багато в чому перешкоджали умови, в яких перебува
ли українські землі після монголо-татарської навали. В більшос
ті випадків їх історія в часи литовсько-польського панування роз
глядалася через призму визначальної ролі в ній литовського і 
польського елементів, а в часи російського — російського. Ви
знання існування держави українців у Середньому Подніпров'ї
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Кий, Щек, Хорив та сестра їх Либідь. 
Художник Олександр Данченко

ще до утворення Київської Русі завдавало нищівного удару по 
офіційній теорії єдиної давньоруської народності та формування 
з неї в XIV—XVII ст. трьох «братніх народів». Розгляд цієї про
блеми тільки з національних позицій, без політичної зашоренос- 
ті, може дати дійсно об'єктивні наукові результати.

Держава з'являється тоді, коли для цього склалися необхідні 
умови, окремі особи можуть тільки прискорити чи загальмувати 
відповідні державотворчі процеси. Зародки української держав
ності сягають останнього етапу існування антського об'єднання 
племен, який припадає на VI ст. До цього століття відносяться і 
перші достовірні дані про суспільний устрій праукраїнських пле
мен — антів і склавінів.

Вони дозволяють визначити і ті його елементи, що з повним 
правом можна відносити до регулятивних норм, властивих влас
не державі на початковому етапі її формування. З поверненням 
князя Кия з Дунаю на Подніпров'я започатковується спадкова 
династія київських князів Києвичів. Цю думку відстоюють як 
давні літописці-антинорманісти, зарубіжні тогочасні й пізніші ав
тори, так і абсолютна більшість сучасних вчених. Це вже є ваго-

Сіїень 9 Сіїет



мим свідченням безперервності державотворчих процесів» у Се
редньому Подніпров'ї.

Існування спадкової влади було б неможливим без апарату 
примусу, оскільки поява князя означала початок ломки тради
ційного інституту управління в антському суспільстві — народні 
збори, рада старійшин, жреці, племінні вожді. Безумовно, що на 
перших порах князівська влада значною мірою залежала від тра
диційної форми управління, а навколо князя почало формувати
ся найближче оточення у формі дружини, на яку він спирався 
при вирішенні найважливіших не тільки воєнних, а й внутріш
ньо-управлінських задач. Тобто порушується традиційна струк
тура суспільства і з'являється соціальна група людей, яка прете
ндує на виняткове місце у племені. Роль народних зборів як 
звичаєвого правового інституту самоуправління починає посту
пово поступатися місцем сходці озброєних воїв.

Переломний етап у державотворчих процесах на українсь
ких землях настав у VII ст. У цей час антське об'єднання племен 
розпалося, племена розійшлися на південний захід і до Дніпра, й 
анти вже не згадуються стародавніми авторами. Зате на перше 
місце у державотворчих процесах і взагалі в житті праукраїнсь- 
ких племен висувається племінне об'єднання дулібів, яке жило 
північніше антів і входило до склавінського союзу племен Пра
вобережної України. Незабаром воно розпалося на племена воли- 
нян і бужан. Сучасний дослідник В. Д. Баран робить обережне 
припущення про те, що великі етнополітичні об'єднання літо
писних племен становили собою «своєрідні напівдержавні струк
тури» 1.

Приблизно на рубежі VI—VII ст. дуліби (волиняни) утворили 
на Волині, у Верхньому Подністров'ї та верхів'ях Західного Бугу 
державу волинян, яку східні автори називали «Валінана». Най
імовірніше її столицю було укріплене городище Зимно (непода
лік від Володимира-Волинського), а серед князів згадується 
Маджак, якого деякі візантійські автори ототожнюють з Мусо- 
кієм. Держава «Валінана» підтримувала союзницькі відносини з 
Візантією у боротьбі проти аварів. Приблизно у середині VII ст. 
дуліби зазнали поразки від аварів, а їх держава припинила своє 
існування, хоч окремі дослідники пишуть про існування дулібсь- 
кого об'єднання племен і в наступному столітті.

Набагато успішніше проходили державотворчі процеси у Се
редньому Подніпров'ї, головною рушійною силою в яких висту
пали місцеві праукраїнські племена. На їх чолі стояла верхівка 
племінного об’єднання: полян, серцевина якого знаходилась у ме
жах Дніпра, Росі, Ірпеня та Прип'яті.

У Середньому Подніпров'ї швидше, ніж в інших місцях, від
бувався соціально-економічний розвиток, а відповідно і склада
лись умови для створення держави. Виняткову роль в цьому про
цесі відігравали Дніпро і Київ, які дозволяли не тільки підтриму
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вати торговельні зв'язки із Заходом, Сходом, Північчю і Півднем, 
а й контролювати життя племен, що мешкали в басейні Серед
нього і Верхнього Подніпров'я.

Необхідність захисту власної держави від агресії кочових на
родів прискорила завершення державотворчих процесів на укра
їнських землях. Наприкінці VIII — у першій половині IX ст. утво
рилась Праукраїнська держава, яку літописець Нестор під 652 р. 
назвав «Руською землею»2. Характерно, що літописець назвав 
її безпосередньо після викладу історії князя Кия, його братів і 
сестри та племінного об'єднання полян. Тобто ця назва стосується 
Середнього Подніпров'я і аж ніяк не території ільменських 
словен. Тому цілком правомірним виглядає назва цього держав
ного об'єднання «Середньодніпровська Русь», яку вживають ряд 
істориків.

Тут сформувалася панівна верхівка суспільства, представле
на князями, боярами, дружинниками і частково купцями. Вели
кий князь стояв над іншими князями і мав назву «хакан» за 
прикладом титулювання правителів Хазарського каганату. В ро
зумінні сучасників він був рівнозначним імператорському титу
лу, що явно вказувало на державний рівень очолюваного ним 
утворення. Причому перша згадка про нього міститься в Бер- 
тинській хроніці під 839 р., що додатково свідчить про існування 
у цей час Середньодніпровської держави.

Посилення Середньодніпровської Русі у першій половині IX ст. 
супроводжувалось її зовнішньополітичною активністю. Праук
раїнська держава вступає у протиборство з наймогутнішими сво
їми сусідами — Хазарським каганатом і Візантійською імпері
єю — за сфери впливу на Євразійському континенті. В основі 
таких конфліктів лежала боротьба за ринки збуту товарів, на
самперед чорноморські, де здавна схрещувались різновекторні 
торгівельні шляхи, на які претендували країни середземно
морського і чорноморського басейнів.

Про державний рівень Середньодніпровської Русі свідчить 
характер її зовнішньополітичних акцій наприкінці VIII — у 30-х 
роках IX ст. У творі візантійського автора «Житіє св. Стефана 
Сурожського» повідомляється про напад на початку IX ст. на 
Крим війська русів князя Бравліна. Думка окремих дослідників 
про те, що Бравлін був новгородським князем, не відповідає дійс
ності, оскільки Новгорода тоді не існувало, він з'явиться тільки 
через століття. Цей напад не був простим набігом племен за 
військовою здобиччю. Він переслідував мету оволодіти всім Кри
мом, яким на той час володіла Візантія і який був головним по
стачальником зерна імперії. Саме з цією метою рать Бравліна 
не обмежилась нападом на якесь одне місто, а пройшла фактич
но увесь Крим. Тривалий час після цього відносини між Руссю і 
Візантією залишались неврегульованими.

Середньодніпровську Русь першої половини IX ст. визнали
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рівноправною державою уряди Візантії та Франкського коро
лівства.

Значно зміцніло становище Середньодніпровської Русі за ча
сів князювання Діра і Аскольда. Брати були далекими нащадка
ми князя Кия, про що написав ще укладач найдавнішого київсь
кого зводу 1039 р.: «...після цих братів княжили у Києві Аскольд 
і Дір і володіли полянами»3. Про це писалося у творі польського 
історика XV ст. Яна Длугоша і в Ніконовському літопису XVI ст. 
Тільки літописці — норманісти та їх послідовники вважали Діра 
й Аскольда варягами. Чотирисотлітня тяглість князівської ди
настії Києвичів є переконливим свідченням безперервності дер
жавотворчих процесів, які відбувалися в Середньому Подніпро
в'ї. Більшість дослідників схиляються до думки про те, що вони 
правили Середньодніпровською Руссю в різний час. Спочатку 
правителем держави був Дір. Арабський автор X ст. Аль-Масуді 
називав його найвидатнішим з усіх слов'янських князів, який 
володів багатьма містами і значними територіями, в столицю якого 
часто приїжджали арабські купці.

Похід русів на Візантію у 860 р. підтверджує думку про існу
вання Середньодніпровської держави. Навряд чи розрізнені пле
мена могли б набрати 200 моноксил (видовбаних з дерев човнів, 
які були аналогом пізніше козацьким чайкам), на кожному з яких 
розміщувалось по 40 воїв, а все військо нараховувало 8 тис. чо
ловік, якби в них не було державної організації.

Згадаймо при цьому сумну долю князя Святослава у 972 р. 
Без стабільної, централізованої влади, розгалуженого управлін
ського апарату і вже певного міжнародного авторитету, що мог
ло бути властивим тільки державі, така міжнародна акція, що 
сколихнула всю Європу, була б неможливою.

Порівняно з навколишнім світом Середньодніпровська Русь 
мала високий рівень правової культури, яка активно використо
вувалась у стосунках з іншими країнами. На початку X ст. пра
вові норми «Закону Руського», що сформувались у попередньо
му столітті, були визнані законодавчим актом наймогутнішої на 
той час держави — Візантійської імперії, що є безперечним свід
ченням існування не тільки Середньодніпровської праукраїнсь- 
кої держави, але й стрункої, давньодержавної системи регулю
вання суспільного життя громадян та її правової рівності з інши
ми державами.

Правові норми «Закону Руського» були настільки гармонізо
вані з життям праукраїнців і живучими в їхній свідомості, що не 
зникли навіть за часів Київської Русі. Вони трансформувалися, 
збагатилися новими нормами місцевого і візантійського права, у 
своїй основі не тільки увійшли до писаного збірника законів, але 
і дали йому свою назву. Лінгвістично-правовий аналіз термінів 
«Закон Руський» і «Руська Правда» свідчить про ідентичність 
цих понять.
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Окремо стоїть питання про національність Праукраїнської дер
жави. Безперечно, що вона виникла на місцевому етнічному грун
ті, а її творцями були праукраїнські племена полян, древлян, час
тини сіверян, на яких значний вплив у цей час справили склаві- 
ни. Можна погодитися з В. Бараном, що в той час у Середньому 
Подніпров'ї не існувало окремого племені чи племінного об'єд
нання під назвою «Русь», які б належали до неслов'янського сві
ту. Вважаємо, як і багато інших дослідників, що цей термін був 
запозичений від іраномовних сарматських племен, але аж ніяк 
не від варягів, і став етнічною назвою праукраїнців.

Цілком правомірним виглядає припущення названого дослід
ника, що самоназва місцевих народів походила від слова «анти» 
(окраїни), яка згодом трансформувалась у назву «Україна», «ук
раїнці». Але навряд чи можна назвати антів жителями «окраї
ни». Дотримуємось трактування С. Шелухіним терміну «Украї
на» як «край», «країна», тобто окрема, «вкраяна», «украяна», 
відрізана частина землі, окрема територія. В цьому випадку ет
нонім «анти» повинен означати «краяни», «окраяни», «україня- 
ни», тобто жителі «краю», «країни», «украйни».

Це щось подібне до українського слова «окраєць», який озна
чає відрізану, «украєну», «окраяну» частину цілої хлібини.

Проведемо аналогію з етнонімом «хорвати». Костянтин Баг- 
рянородний для середини X ст. виводить назву «хорвати» від 
грецького слова «хора» — край, земля. Відповідно «хорвати» — 
це жителі певного краю, окремої землі, але ніяк не окраїни. Пів
нічно-Карпатський регіон, де мешкали хорвати, ніколи не вхо
див до складу Візантійської імперії й тому не міг бути її окраї
ною, так само, як і землі антів на час їх згадки не були окраїною 
іраномовних кочовиків.

Старослов'янські назви «край», «країна» були сприйняті як 
іраномовними, так і грекомовними авторами, а похідні від них 
етноніми «окраїняни», «україняни» застосовувались для позна
чення жителів українських земель. Старослов'янські поняття 
«край», «країна», «окраїняни», «україняни» органічно вписались 
у національну свідомість предків українців, використовувались 
ними як у повсякденному житті, так і у відносинах із зарубіж
ним світом, видозмінювались, але ніколи не переривались, і піз
ніше набрали звичних для нас форм «Україна», «українці». 1

1 Баран В.Д. Давні слов'яни. — К., 1998. — С. 119.
2 ПВЛ по Лаврентиевской летописи 1377 г. (далі ПВЛ). — С. 214.
3 Шахматов А. А. Разнскание о древнейших русских летописних сводах. — СПб, 
1908. — С. 322—323, 477.
4 Баран В.Д. Вказана праця. — С. 250.

Володимир Борисенко, 
доктор історичних наук
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Т)уховн.і святині

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА В КОНТЕКСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ

Н
а майже тисячу років існування Києво-Печерської лаври 
мільйони селян, міщан, купців, князів, митців України, об'
єднаних містким поняттям «прочани», віддавали шану цьо
му священному місцю. Саме для цього переважно й ходили до 

Києва — вклонитися святим мощам, спокутувати гріхи, відроди
ти свій дух. Києво-Печерська лавра — символ духовного єднан
ня України, уособлення душі українця, найголовніша святиня 
його віри.

Вона виникла в часи піднесення українсько-руської держа
ви, за князювання Володимира — Ярослава і вже першими де
сятиліттями свого існування ствердила правдивість пророцтв свя
того Андрія Первозванного, що «засяє на сих горах Благодать 
Божа». Згаданий уперше в літопису 1051 р. Печерський монас
тир уже в 70-х роках XI ст. стає провідним інтелектуальним 
центром України-Русі. Святі преподобні Антоній, Феодосій, Ні- 
кон, Аліпій та інші отці монастиря своїми духовними подвигами 
й праведним життям вказували народові шлях до вершин мора
лі, правди, віри. 118 канонізованих ченців спочивають у Ближ
ніх і Дальніх печерах лаври — такої кількості святих поховань 
не має жодна східнослов'янська обитель.

Печерська лавра стала зразком організації чернечого життя 
на Русі. Її студитський общежительний статут згодом був при
йнятий усіма монастирями; головна Успенська церква Печерсь- 
кого монастиря слугувала архітектурним взірцем для багатьох 
церковних споруд; шістдесят насельників лаври стали єписко
пами й архімандритами по всіх східнослов'янських землях.

У келіях Печерського монастиря запалав світильник рідної 
культури. Ченці лаври започаткували багато видів мистецтва й 
науки в Україні: Нестор-літописець — перший історик України- 
Русі, автор «Повісті минулих літ», що є головним джерелом ви
вчення нашої стародавньої історії; Агапій — перший відомий лі
кар; Аліпій — перший живописець, і це далеко не повний пере
лік.

Але до останніх часів значення лаври в українській культурі 
згадувалося дедалі менше. Все частіше лунали твердження, що 
Печерська лавра — це визначний центр російської культури, 
максимально підкреслювалася «общерусскость» Печерської оби
телі. Не заперечуючи внесок цього київського духовного центру 
в скарбницю всіх східнослов'янських культур, ми одночасно му
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симо пам’ятати, що лавра — це передусім феномен української 
культури, її органічна й дорогоцінна частка. Попри всі незгоди 
лавра стояла на сторожі національної єдності, за припинення 
князівських усобиць, пропагувала ідею рівності всіх людей пе
ред Богом, зробила найзначніший внесок у виховання мораль
них, етичних ідеалів народу. Не випадковим тому бачиться вчи
нок чернігівського князя Святослава Давидовича, який, прийшов
ши в монастир, довгий час служив тут воротарем, віддаючи свої 
гроші на будівництво Троїцької надбрамної церкви та на влаш
тування при ній шпиталю, який фактично став першою в нашій 
історії лікарнею і притулком для немічних.

Печери — місце духовних подвигів перших ченців лаври — 
перетворилися на своєрідний національний пантеон. Тут похо
ваний один з найулюбленіших героїв давньоруських билин Ілля 
Муромець, поряд спочивають літописці Нестор, Яків, Никон, Іван, 
укладачі першого «Києво-Печерського патерика». Симон і Полі- 
карп, маляри Аліпій і Григорій, лікарі Агапіт і Дем’ян. Не всі з 
них померли в Києві, багато з них перепоховані у лаврі пізніше. 
Так, мабуть, потрапив у Ближні печери колишній печерський 
чернець Симон, який в останні роки свого життя був єпископом 
Володимиро-Суздальським; сюди був перенесений прах першо
го Київського митрополита Михаїла, а також місіонера Кукші, за
мордованого язичниками на Білому озері. Все це свідчить, що вже 
в домонгольській Україні-Русі розуміли значення пантеону духов
них сподвижників незалежно від їх станової приналежності.

У наступні століття, в литовсько-руський період українької 
історії, поховання в печерах стало одним з найвищих привілеїв 
української еліти. В XV—XVI ст. тут було поховано трьох князів 
з роду Острозьких.

Відбудований у 1470 р. удільним Київським князем Семеном 
Олельковичем, Успенський собор ознаменував новий етап у від
родженні духовного значення монастиря після монголо-татарсь- 
кої навали, він стає головним українським пантеоном лаври.

У козацькі часи свій вічний спокій тут знаходять Є.Плетене- 
цький (1624), З.Копистенський (1626), П.Беринда і Т.Земка (1632), 
П.Могила (1647), І.Гізель (1683), В.Ясинський. Останніми україн
ськими діячами, похованими в криптах собору у XVIII ст., були 
лаврські архімандрити — Роман Копа, Лука Білоусович, Зосима 
Валькевич, митрополит тобольський Павло.

У наступні століття контингент похованих змінюється під впли
вом цілеспрямованої русифікаторської політики Росії. Верхня те
риторія, а також кладовища Дальніх і Ближніх печер наприкінці 
XVIII — на початку XX ст. стають місцем поховання царської 
служилої еліти — відвертих русифікаторів краю: намісника Кате
рини II П.О.Румянцева-Задунайською, генералів Гудовича, Єлча- 
нінова, Леонтьєва ховають під підлогою головною храму, царсь
ких намісників генерал-губернаторів І.Васильчикова й О.Безака —
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на території Ближніх печер, фельдмаршала Остен-Сакена— в 
Дальніх печерах, прем'єр-міністра П. Столипіна— під стіною 
трапезної. Надзвичайно ідеологічно шкідливим для України ста
ло перепоховання біля Успенського собору страчених І. Мазе
пою полковників В Кочубея та П. Іскри. Ці історичні постаті 
правили за зразок для кожного «порядного українця», бо довели 
свою відданість Москві, на їх прикладі виховувалися десятки 
поколінь вірнопідданих малоросів. Таким чином, українцям при
щеплювався ген покори, другорядності, зневаги до своєї нації. У 
Період занепаду православного життя, наступу католицизму, опо
лячення, втрати феодальною верхівкою національних і держав
них пріоритетів лавра стає тією об'єднуючою силою українсь
кого духу, що дозволила Україні вистояти в жорстокій борні 
XVII ст. за своє існування. За часів архімандрита Захарії Копис- 
тенського лавра дуже прихильно ставиться до козацтва, часто 
вдається до його підтримки в боротьбі проти спроб поляків та 
уніатів захопити її численні маєтності. Лавра знаходилась у від
вертій опозиції до польської держави, войовничо демонструючи 
свою православну непохитність і стійкість.

Ситуація дещо змінюється, коли архімандритом Печерської оби
телі стає Петро Могила (1628—1632). Син молдавського господа
ря, він мав зв'язки не тільки з православною українською шлях
тою, а й з представниками королівського двору. Петро Могила 
провадив угодовську політику, що принесла тоді добрі результа-

16



ти, хоча й дещо віддали
ла монастир від Запоріж
жя. Провідною ідеєю йо
го діяльності було утвер
дження думки про нероз
ривність зв'язку тогочас
ної України, що знаходи
лася в тяжкому занепаді 
під гнітом чужої культу
ри, з давньоруським пе
ріодом матеріального і ду
ховного розквіту дотатар- 
ської України-Русі. З ці
єю метою пропагувався 
культ святого рівноапос
тольного князя Володими
ра, його останки були пе
ренесені з руїн Десяти
нної церкви до Успенсь
кого собору.

Нездійсненною зали
шилась ідея Петра Мо
гили об'єднати уніатську 
і православну церкви в 
Україні й створити укра
їнський патріархат. Ця 

ідея, що й досі не втратила своєї актуальності, визріла на печор
ських горах уже у XVII ст.

Українська визвольна війна XVII ст. і подальші державні зма
гання української еліти кінця XVII — початку XVIII ст. справля
ли помітний вплив на життя монастиря. Лавра брала безпосере
дню участь у тогочасних подіях. Печерський архімандрит Йосип 
Тризна (1647—1656) займав відверто автономістичні позиції, під
тримуючи київського митрополита Сільвестра Косова в його бо
ротьбі зі спробами московського уряду підпорядкувати собі укра
їнське релігійне життя. Він так само, як і Сільвестр, дуже нега
тивно поставився до Переяславських угод Б. Хмельницького з 
московським царем. Його наступник Інокентій Гізель (1656—1683) 
довгий час продовжував політику свого попередника, але схили
вся на бік Москви тоді, коли поразка козацької старшини в бо
ротьбі за незалежність стала очевидною.

У другій половині XVII — першій половині XVIII ст. Києво- 
Печерський монастир переживає своє останнє і найбільше підне
сення. Цей час можна порівняти хіба що з XI—XII ст., коли коли
шні ченці й архімандрити монастиря очолювали 60 єпархій в усій 
Русі включно з Володимирсько-Суздальським князівством.

Духовна влада монастиря мала підтримку світської влади в
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особі гетьманів українсь
кого козацтва. Послаб
лення гетьманщини по
значилося й на стійкості 
ченців у захисті своєї не
залежності.

Лаврський архіманд
рит Варлаам Ясинський 
(1684—1690 рр.) був од
ним із найпослідовніших 
захисників незалежності 
київської митрополії від 
московського патріарха.
Під час виборів 1685 р. у 
київські митрополити 
Гедеона Святополка-Чет- 
вертинського, який напе
ред погоджувався визна
ти владу Москви, В. Ясин
ський був головним про
тивником такого підпо
рядкування. Зображення Дальніх печер, укл. Інокентієм

Київські митрополи- Гізелем у 1674 р.
ти — формально екзархи
константинопольського патріарха, фактично були цілком незалеж
ними, рівними з московськими патріархами. Вони обирались на 
соборі і лише затверджувалися в Царгороді. Титулувалися київсь
кі митрополити «митрополитами Всієї Русі» і їм підлягали також 
православні всієї Речі Посполитої. Вони мали право видавати книж
ки і засновувати школи. Цим видавничим правом лавра активно 
користувалася, її видання поширювалися й у Московії, а за кіль
кістю перевищували відповідну продукцію московської патріар
хії. І все це втрачалося б із підпорядкуванням Москві.

Існувала також досить суттєва обрядова різниця між росій
ськими і українськими церковними відправами. В обряді хре
щення, приміром, за українськими канонами святою водою змо
чували лише голівку дитини, а за московськими — дитину треба 
було занурювати у воду з головою. Коли від київської митрополії 
відійшла білгородська єпархія і там були введені московські об
ряди, почали траплятися смертні випадки під час хрещення ді
тей, бо українські священики були зовсім не призвичаєні до 
такої російської практики. В російських єпархіях вважалося нор
мою хабарництво за рукоположення священиків.

Відчувши впертий опір, московський царат, як вже часто бу
вало, пішов на певні поступки українському духовенству. Мос
ковський патріарх погоджувався на деякі особливі переваги ки
ївського митрополита. Він залишав соборну виборність остан
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нього, особливу зовнішню атрибутику (жезл, митру з хрестом), в 
принципі не забороняв друкарство і шкільництво, але водночас 
не підтвердив існуючих привілеїв київського митрополита управ
ляти своїми єпархіями і монастирями, вимагав його присутності 
у Москві на офіційних заходах, заборонив користуватись титу
лом «митрополита Всієї Русі».

Перешкоди, які виникли через небажання Константинополь
ської патріархії віддати свою духовну владу над Україною, Мос- 
ковія подолала завдяки політиці хитрощів. У цей період поліп
шилися стосунки Росії з Туреччиною, і московський уряд вдав
ся до політичного тиску на константинопольського патріарха Ді- 
онісія через турецького візиря. Останній залякував патріарха 
утисками православних у Греції, якщо Діонісій не погодиться на 
пропозиції Москви. Царат спробував також підкупити констан
тинопольського патріарха, який отримав від московського посла 
200 золотих й три сорока соболів. Цього виявилося замало, бо 
Діонісій застеріг, що треба підкупити всіх найвищих грецьких 
церковних сановників. Москва не поскупилася і на додаткові 
витрати. Так «канонічно», «за тридцять срібняків» українська 
церква була продана Росії. Зрештою це окошилося й на Діоні- 
сії — за хабарництво його було усунуто з патріаршої посади. У 
1685—1686 рр. Москва врешті отримала згоду Константинополя 
і прилучила до себе київську митрополію.

Після поразки І. Мазепи становище Києво-Печерського мо
настиря почало змінюватися. У виданій тут книзі «Про богоми- 
сліє» були, як вважали у Москві, допущені розкольницькі дум
ки, а в «Місяцеслові» 1718 р. на першому аркуші було зазначе
но, що він виданий у монастирі, який є ставропігією вселенсь
кого константинопольського патріарха. І саме цього року в ніч 
з 21 на 22 квітня о 5-й годині ранку в лаврі сталася страшна 
пожежа, що вмить знищила монастир. За свідченнями очевид
ців пожежі, які зберігалися у відомого києвознавця протоієрея 
Петра Лебединцева, лавру підпалили посланці з Москви, які 
були одягнені, як ченці. Жахливі наслідки пожежі наводили 
багатьох дослідників ще в XIX ст. на думку про спланованість 
цієї акції. Згоріли величезний архів і бібліотека, де зберігалися 
книжки й рукописи ще князівських часів. Жалюгідні рештки 
лишилися від численних документів XI—XVII ст. Загинули гра
моти і пожалування литовських князів і польських королів, укра
їнських феодалів і гетьманів. Пожежею була знищена писемна 
пам'ять про незалежне українське політичне і духовне життя 
лаври.

За свою багатовікову історію Києво-Печерська лавра пере
жила і не один напад, витримала не одну облогу, багато разів 
руйнувалася, горіла, проте жодне з цих нещасть не завдавало 
такої шкоди унікальним лаврським писемним пам'яткам. Це зму
шує думати про невипадковість трагедії, її спланованість. У 1717 р.
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згорів й інший український духовний центр — козацький Спа- 
со-Межигірський монастир.

Києво-Печерська лавра була відбудована на царські гроші, і 
Петро І став одним з її найшанованіших «благодійників». З цього 
часу починається поступовий перехід лаври на службу імперсь
кій ідеології, чому сприяла й заборона 1720 р. друкувати в мона
стирській друкарні книжки мовою, відмінною від московської. 
Це загальмувало процес зародження на основі давньоукраїнсь
кої книжної нової літературної мови.

Від кінця XVIII ст. до 1917 р. лавру не очолював жодний украї
нець (до 1754 р. неукраїнець не міг обіймати найвищі духовні 
посади). Протягом XIX ст. Печерський монастир— осередок ви
щої духовної влади в Україні — виконував функції провідника 
ідеї єдиної неподільної Росії в широкі українські маси. Занепа
дає значення лаври в культурному житті України. За 125 років 
вона не дала практично жодного визначного національного гро
мадського або культурного діяча.

Упродовж перших двох третин XVIII ст. монастир ще живило 
оригінальне, самобутнє українське мистецтво, що поєднувало на
родні традиції з професіональною живописною майстерністю.

Етапом найвищого злету лаврського монументального мис
тецтва стали кінець першої чверті — середина XVIII ст. Печер
ський монастир одягся в шати українського бароко. Характер
но, що в цей час лавру очолювали архімандрити-українці: Іоани- 
кій Сенютович (при ньому був відновлений після пожежі Успен
ський собор), Роман Копа (родом з містечка Погар на Стародуб- 
щині, при ньому почалося будівництво величної лаврської дзві
ниці та була розмальована Троїцька надбрамна церква). При 
Тимофії Щербацькому, Луці Білоусовичу (з козаків м. Гадяча) та 
останньому виборному архімандритові Зосимі Валькевичу (з ко
зацької старшини с. Полтусів на Стародубщині) була добудова
на головна дзвіниця, одягнені в барочні шати будівлі пекарні, 
книгарні та друкарні, виготовлені іконостаси для Хрестовоздви- 
женської та Рождественської церков, збудовані дзвіниці над 
Ближніми та Дальніми печерами. У 60-ті роки XVIII ст. лавра 
набула такого вигляду, яким би ми милувалися й досі, коли б не 
втрати недавніх часів.

Проте лаврське господарство методично і цілеспрямовано руй
нувалося царатом. Почалося це 1706 р., коли Петро І під час 
Північної війни проти Швеції приїхав до Києва і саме район лав
ри вибрав для зведення нової київської фортеці. З притаманною 
Петрові безцеремонністю і безжальністю за короткий строк зни
щується Печерське містечко, де проживало кілька тисяч людей, 
а його мешканці переселяються в район сучасного Печерська.

Монастир став своєрідним фортечним заложником, його об
кладають пороховими льохами, і майже до початку XX ст. лавра 
перебувала під постійною загрозою у будь-яку хвилину бути зни
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щеною випадковим вибухом. Але це був лише початок її митарств. 
Остаточним ударом став наказ Катерини II 1786 р. про секуляри
зацію церковних маєтків і земель України в царську казну.

На початку XIX ст. починається архітектурна деградація Ки
єво-Печерської лаври.

Кінець 70-х—90-ті роки XIX ст. — це період масової еклек
тичної забудови територій так званих прочанських («странно- 
приимниц») — місця під Воскресенською парафіяльною церк
вою і південним відтинком мазепинсьокї стіни. Еклетичні корпу
си з'являються й на території між Ближніми та Дальніми пече
рами, між Ближніми печерами і горою.

За кількістю чужорідних келійних і послушницьких двопо
верхових корпусів, лікарень, домових церков, готелей на поча
ток XX ст. стало більше, ніж церков і будинків цивільної архі
тектури, створених в українському архітектурному стилі.

Як відбувалося зросійщення лаврського мистецтва, можна про
стежити на прикладі знищення українського монументального 
живопису. Говорячи про знищення, легше назвати, що зберегло
ся з тих часів, ніж перелічувати численні втрати. Через випадко
вий щасливий збіг обставин зберігся живопис Троїцької над- 
брамної церкви. Вона слугувала релігійним потребам лише вузь
кого кола лаврських старців і не призначалася для прочан, бо 
була дуже маленькою. Саме тому збереглися унікальні фрески 
середини XVIII ст., мальовані видатними українськими монас
тирськими малярами, якими керував Аліпій Галик.

Живопис Рождественської, Аннозачатіївської, Хрестовоздви- 
женської, церкви Всіх Святих, на жаль, втрачений назавжди. 
Тільки втручання петербурзького археологічного комітету вря
тувало на певний час живопис українського художника Квят- 
ковського початку XIX ст. (на жаль, він остаточно загинув у ча
си радянського лихоліття). Решта церков були розмальовані в 
академічному російському дусі.

Знищення в 90-х роках XIX ст. українських фресок Успенсь
кого собору викликало запальну дискусію, доцільність цього акту 
заперечувалася українською громадськістю. Українські вчені- 
історики І. М. Каманін та М. П. Істомін доводили неприпустимість 
знищення старого живопису собору, що мав не тільки мистецьку, 
а й історичну цінність. Але під приводом візантизації, невідповід
ності старої іконографії православним канонам російські церков
ники, попри протести науковців і громадськості, ліквідували старі 
фрески. В результаті Україна втратила, очевидно, найцінніші зраз
ки монументального образотворчого мистецтва пізньобарокових 
часів. Серед постатей, зображених на стінах собору, були порт
рети майже всіх українських гетьманів, які щедро жертвували на 
розбудову лаври. Там були зображення І. Самойловича, І. Скоро
падського і навіть І. Мазепи, котрого упродовж 200 років за нака
зом царів проклинали з амвонів усіх церков. Протягом століть у
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Києво-Печерській лаврі були зосереджені кращі зразки україн
ського мистецтва, тут працювали найвидатніші його представни
ки. Більшість імен майстрів, які творили в перші віки існування 
монастиря, залишилася для нас невідомою. Тому зупинімося на 
пізніших часах, а саме на XVIII ст., мистецькі пам'ятки якого ма
ють відомих нам конкретних авторів.

На величезних монастирських будівлях другої третини XVIII ст. 
працювали видатні майстри, зокрема українські архітектори: ки
янин І. Григорович-Барський і С. Ковнір з Васильківщини, чу
жоземні майстри Й. С. Шедель, Де-Боскет, росіяни Д. Аксами- 
тов, І. Каландін, Й. Старцев. Такий різний склад архітекторів у 
цілому не відбивався на характері архітектури лаври, яка зали
шилася українською. Бо, по-перше, загальний вигляд споруд 
визначався їх замовниками (в ті часи ними виступала козацька 
старшина й українське духовенство), а, по-друге, могутній по
тенціал української культури ще не був придушений одержав- 
леною культурою Росії.

Кінець XVIII — початок XIX ст. стали для лаврського мис
тецтва кроком назад. Архітектура і живопис набувають не ха
рактерних їм рис. Малярство стає звичайнісіньким ремісницт
вом, у розписах починає панувати бездуховний академізм. Ха
рактерно, що серед митців-професіоналів переважають росій
ські монументалісти.

На зламі XIX—XX ст. на тлі загальноукраїнского культурно- 
національного піднесення нове українське лаврське мистецтво 
почало поволі відроджуватися, хоча і в дещо нетипових для себе 
формах. У цей час лаврську іконописну майстерню очолив ви
датний український художник І.С.Їжакевич. Зі своїми учнями 
він бере участь у розписах трапезної церкви та надбрамної церкви 
Всіх Святих. У цих розписах вже досить відчутні риси українсь
кого модернізму.

У XIX — на початку XX ст. у своєму духовному житті лавра 
керувалася цезаропапизмом, урядовою відданістю, релігійним 
формалізмом. Поглиблювалася відірваність монастиря від життя 
українського народу. Печерські святині лаврська адміністрація 
почала відверто експлуатувати для свого матеріального зба
гачення.

Більшовизм взагалі ліквідував усі релігійні течії, для нього бу
ли однаково ворожими і тихонівська, і українська автокефальна 
церкви. Оскільки найбільшою духовною цитаделлю міста була 
лавра, саме сюди червоні війська спрямували свй перший удар. 
Під час січневих боїв 1918 р. між українськими військами Цент
ральної Ради і більшовицькими загонами під проводом колиш
нього царського підполковника Муравйова лавра протягом двох 
тижнів була піддана нищівному артилерійському обстрілу.

Жодної військової необхідності у цій варварській акції не 
було — української військової залоги монастир не мав. Пояс-
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нення може бути тільки одне — параноїдальна жага тотальної 
руйнації «старого світу». Вже ця прелюдія подальших руйнацій, 
які лавиною звалилися на Печерський монастир у 20 — 40-ві 
роки XX ст., мала страшні наслідки. Гармати з лівого берега Дніп
ра, з Робітничої слобідки систематично обстрілювали всю тери
торію лаври. Особливо постраждав східний відтинок мазепино- 
го муру з так званою Келарською палатою — вежею-церквою 
св. Онуфрія — кілька набоїв вирвали з муру цегляний шмат пло
щею в кілька квадратних метрів. Була пошкоджена й будівля 
просфорні. Осколками було попсовано тинкування й ліплення 
Успенського собору. Найнебезпечнішим виявився набій, що по
цілив у верхню частину центральної апсиди. Він пробив стіну в 
цьому місці, пошкодив край даху й влетів у середину собору, у 
вівтар, де, на диво, не вибухнув. Були пошкоджені й бані голо
вного храму.

Більшовицька артилерія також завдала шкоди церкві Всіх 
Святих, будинку митрополита, чотири набої влучили в головну 
дзвіницю. Тут було знищено кілька колон і капітелів.

Захопивши Київ, більшовики лавру пограбували, влаштували 
в ній і кілька п'яних бешкетів і на останок «пожартували» — 
залишили гранату в митрополичому будинку. Але й цього вияви
лося замало. Вони вчинили страшне злодійство — розстріляли 
останнього київського митрополита Володимира. Цей злочин зго
дом безпідставно приписувався автокефалістам.

У 20-х роках почався ретельно спланований державою на
ступ на церкву. Монастир одразу зачинили, а його майно пере
дали міському комунгоспу. Кілька років ще продовжувала існу
вати чернеча громада, діяло кілька церков. Та з кожним роком 
під приводом господарської необхідності одна за одною зачиня
лися церкви. Відбирали їх також для влаштування музеїв з від
вертим антирелігійним спрямуванням.

У цей же період робилися спроби повернути лавру в лоно 
українства. Відроджена українська автокефальна православна 
церква зверталася до влади з проханням передати їй для відпра
ви храми закритого монастиря. Це викликало обурення російсь
ких ченців. Києво-Печерська лавра має «загальноросійське зна
чення» — втовкмачували вони урядовцям. Ні одна, ні друга сто
рона дозвіл не отримали. 1923 р. остаточно закриваються остан
ні лаврські храми, а в 1926 р. на території монастиря заснову
ється музейне містечко.

Нова назва, на жаль, не відповідала фактичному змісту пере
творень. У звільнені приміщення почав активно вселятися чис
ленний київський люмпен. В розрахунок не бралася спромож
ність житлового фонду лаври умістити всіх бажаючих. Загальна 
господарська розруха в Україні, наступ на селянство і його роз
орення спричинили неконтрольоване переселення людей до Ки
єва. Велике число їх осіло у колишніх прочанських келіях, гос-
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подарських помешканнях. Наслідки такого перенаселення дали 
про себе знати дуже швидко. Нищився житловий фонд, багаті 
сади і виноградники вирубувалися й захаращувалися, безкарно 
розкрадалося накопичуване століттями.

Музейна політика на терені лаври в 20-ті роки проводилася в 
умовах так званої українізації. Тому сам по собі негативний факт 
закриття монастиря певною мірою пом'якшувався роботою укра
їнських музейників, які в умовах тотальної ідеологізації проводи
ли фахову музейну роботу, зберігали як експонати колишні ла
врські цінності, охороняли від пограбування монументальні па
м'ятки.

Користуючись прихильністю ще не репресованих націонал- 
комуністів в уряді, в церквах та корпусах переважно горішньої 
лаври була заснована низка музеїв. 1923 р. був відкритий музей 
культів та побуту. Основу його склали зібрання церковно- 
археологічного музею Київської духовної академії, частково місь
кого музею, музеїв університету св. Володимира, коштовності з 
монастирських скарбів Києва, і передусім лаври. Музей вів та
кож велику наукову роботу, що була зосереджена у секціях порі
вняльної історії, культів, шиття і тканини, металу й каменю, пись
ма й друку, історії лаври, станкового малярства, нумізматики.

У ті ж часи в лаврі функціонував відомий центр дослідження 
друкарської продукції, історії книги і друкарського мистецтва — 
Український науково-дослідний інститут книгознавства під керу
ванням видатного книгознавця і бібліографа Юрія Меженка. Таким 
чином, Києво-Печерська лавра, не спромігшись стати українським 
релігійним центром, у 20-ті роки XX ст. стала своєрідним вогни
щем української музейної справи та гуманітарної науки.

Однак випробування і втрати лаври на цьому не скінчилися. 
Під час голоду 1921 —1923 рр. з лаврської ризниці та церков 
було вилучено сотні кілограмів виробів з дорогоцінних металів і 
каменів, які мали величезну історичну цінність. Акція по вилу
ченню лаврських скарбів відбувалася вночі. Весь монастир бу
ло оточено озброєними армійцями. Вранці народ намагався зу
пинити навантажені скарбами автомашини на виїзді з лаври, 
лягаючи їм під колеса, але все було марним. За одну лише ніч 
було конфісковано 3 пуди 9 фунтів виробів із золота та 683 пуди 
виробів зі срібла, 2417 штук діамантів, 1106 смарагдів, 1345 рубі
нів; 40 сапфірів і понад півтисячу інших дорогоцінних предметів.

Перетворення лаври на музейне містечко ніяк не сприяло її 
збереженню. У Ковнірському корпусі було розміщено хлібоза
вод, наслідком чого стала пожежа 1928 р. Один із численних 
орендарів монастирських приміщень (технікум для інвалідів) 
влаштував дощові відводи під фундаменти розташованих поряд 
споруд. Постраждали фундаменти й стіни мазепинської вежі, 
дзвіниці тощо. У 1933—1936 рр. знищено майже всі лаврські 
дзвони, в 1933 р. з Успенського собору зникла особлива святи-
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ня — череп св. рівноапостольного князя Володимира, 1936 р. бу
ло зачинено практично всі лаврські музеї й репресовано майже 
всіх їх працівників. У 1938 р. без попередніх досліджень було 
зруйновано гробовець Антонія Печерського. З музею культів, 
секції шиття і тканини тисячу експонатів було продано як анти
кваріат на «індустріалізацію» країни, частина килимів опинила
ся в оперному театрі як реквізит, ще три тисячі загинули під час 
вибуху Успенського собору. Вироби зі срібла здали на пере
плавку, частину розпродали за кордон. Серед речей, які опини
лися на Заході, назвемо золотий з діамантами потир гетьмана 
І. Самойловича.

Власне, з початком війни 1941 р. німцям у лаврі вже не було 
чого грабувати— це зробили за них більшовики. Війна 1941 — 
1945 рр. стала найстрашнішим часом для лаври, здавалося, що 
неповторний архітектурний ансамбль буде назавжди знищено. 
Довершували руйнацію київські підпільники. Очевидці згадують 
про три вибухи — спочатку біля лаврських мурів, потім — біля 
воріт і третій, яким було зруйновано Успенський собор. Цей 
останній вибух складався, власне, з двох: перший з них храм 
витримав, але наступний був настільки потужним, що шматки 
цегли летіли по всьому Печерську, а вся територія лаври вкри
лася уламками фресок, іконостасів, палаючими рукописами. Со
бору не стало. Німців заздалегідь попереджали про підготовку 
цієї акції, однак не поспішали з розмінуванням. Адже ця акція, 
власне, цілком збігалася з їх намірами по нищенню української 
культури, національним символом якої був Успенський собор, і 
дискредитацією більшовицької влади в очах населення. У вибу
хах і вогні згоріли практично всі монастирські споруди, лишили
ся лише покопчені пожежею стіни.

Післявоєнна відбудова, нетривале відновлення життя монас
тиря, нові втрати лаврських коштовностей, обводнення печер, 
сповзання грунтів, спричинені тим, що засипали Антонієву кри
ницю, — все це сталося в 40—70-ті минулого століття.

Сьогодні, здається, ми багато що зрозуміли і почали спокуту
вати свої гріхи. Знову розгортаються лаврські музеї, діє монас
тир, з'явилася надія, що труднощі будуть подолані заради за
гальної мети — відродження святині в її колишньому блиску. 
Постала з руїн наша національна гордість — величавий Успен
ський собор, планується відновити поховання визначних діячів 
навколо нього.

Здійснення цих мрій стало нашими кроками на шляху від
родження української духовності, який пролягає через повне єд
нання Києво-Печерської лаври з народом, творінням і духовним 
творцем якого вона є.

Ігор Гирич, 
кандидат історичних наук
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іст орія  світового українства

ОСЕРЕДОК ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

еред освітніх та наукових інституцій, заснованих українсь
кими емігрантами в Європі у XX ст., чільне місце посідає 
Український Вільний Університет, який об'єднав навколо 

себе визначних діячів української науки та культури. Необхід
ність заснування української високої школи за кордоном була 
обумовлена поразкою визвольних змагань українського народу 
1917—1920 рр. та неможливістю вільного розвитку національної 
освіти й науки в Україні, землі якої перебували під владою кіль
кох держав.

Урочисте відкриття УВУ відбулося 17 січня 1921 р. у Відні, 
але вже восени того ж року університет перенесено до Праги, 
де були створені найсприятливіші умови для функціонування 
громадських, культурно-освітніх та наукових закладів українсь
кої еміграції1. Це стало можливим завдяки прихильному став
ленню уряду Чехо-Словаччини до представників різних слов'ян
ських народів, які внаслідок Першої світової війни та повоєнних 
соціальних потрясінь опинилися на чужині. Велике значення мала 
й моральна та матеріальна підтримка президента Чехо- 
Словаччини Т.Масарика, яка дала можливість УВУ розгорнути 
широку педагогічну, наукову та видавничу діяльність і дістати 
визнання у світі.

У структурі університету діяли два факультети — філософічний 
і правничий, які налічували в першому семестрі понад 700 слу
хачів2 . Філософічний факультет «з особливим узглядненням укра
їнознавства» складався з двох відділів — історично-філологічного 
і природописно-математичного, а офіційною назвою правничого 
була «факультет права і суспільних наук»3. Організаційними та 
адміністративними справами УВУ керував Сенат на чолі з рек
тором. Першим ректором університету було обрано відомого укра
їнського філолога Олександра Колессу.

Виклади відбувалися у стінах Карлового університету — од
ного з найстаріших навчальних закладів Європи. Серед дисцип
лін, які читалися в УВУ, були: «Українська історіографія» (чи
тав— Д.Дорошенко), «Історія української літератури» (О.Колес- 
са), «Історія української етнографії» (З.Кузеля), «Історія україн
ського мистецтва» (Д.Антонович), «Українська мова в сім'ї сло
в'янських мов» (С.Смаль-Стоцький), «Історія українського пра
ва» (С.Шелухин), «Історія публічного і приватного права» (С.Дні
стрянський), «Український кооперативний рух та його економі
чні підстави» (І.Ганицький), «Виклади з органічної хімії» (І.Гор-
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бачевський), «Вибрані проблеми географії українських земель» 
(С.Рудницький) та ін.4 Упродовж празького періоду УВУ відіграв 
велику роль у підготовці значної кількості науковців високої ква
ліфікації, які згодом викладали в університетах різних країн, гід
но репрезентуючи українську науку.

Плідною була й науково-організаційна та видавнича діяль
ність УВУ. Зокрема, у 1923 р. заходами його професорів та ви
кладачів було засновано Українське правниче товариство в Че
хії та Українське історично-філологічне товариство в Празі. Упро
довж 1922—1931 рр. було видано 27 назв університетських під
ручників і монографій, які не втратили свого наукового значен
ня й нині (серед них: «Органічна хімія» І.Горбачевського, «Зага
льна наука права і політики» С.Дністрянського, «Огляд україн
ської історіографії» Д.Дорошенка» та ін.)5.

Празький період в історії УВУ, як й інших емігрантських уста
нов у Чехо-Словаччині, закінчився зі вступом до Праги Радянсь
кої армії у травні 1945 р. Університет припинив своє функціону
вання, а ті з його професорів, що не виїхали на Захід, були де
портовані до СРСР і зазнали репресій. Серед них був і останній 
ректор УВУ в Празі та президент Карпатської України Августин 
Волошин.

Восени 1945 р. розпочався третій — «мюнхенський» — період 
в історії УВУ, коли його діяльність було перенесено до столиці 
федеральної землі Баварія. У 1947 р. на двох факультетах УВУ 
працювало близько 80 професорів і викладачів, серед яких були 
такі відомі вчені, як В.Доманицький, П.Зайцев, Б.Крупницький, 
В.Кубійович, З.Кузеля, О.Кульчицький, І.Мірчук, О.Оглоблин, Н.По- 
лонська-Василенко, В.Щербаківський, а пізніше Ю.Старосоль- 
ський, В.Янів, Я.Рудницьций та ін. У Мюнхені відновилась освіт
ня, наукова та видавнича діяльність УВУ. В 1950 р. він дістав офі
ційне визнання баварського уряду.

Однак у середині 1950-х років через фінансову кризу та пе
реселення значної кількості українців з Німеччини на північно
американський континент регулярні виклади в УВУ було припи
нено. Внаслідок цього університет реорганізував свою діяльність 
і з 1965 р. почав працювати як вищий навчальний заклад з підго
товки магістрів і докторів філософії та права. Заняття відбували
ся двічі на рік — упродовж зимового (листопад-березень) та літ
нього (червень-серпень) семестрів. У 1978 р. новим баварським 
законом про вищу освіту було підтверджено право промоцій та 
габілітацій УВУ (право надавати наукові ступені магістра, докто
ра і габілітованого доктора)6. Фінансування університету відбу
валося з бюджету федерального уряду Німеччини, земельного 
уряду Баварії та пожертв української діаспори.

Новий етап в історії УВУ розпочався у 1990-х роках, після 
проголошення України незалежною державою. У цей час нау
ковці з України отримали можливість пройти стажування в уні-
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верситеті, прослухати курси відомих істориків, літературознав
ців, політологів, юристів та економістів з Франції, Німеччини, Анг
лії, СІЛА, Канади — А.Жуковського («Українська історіографія»), 
В.Косика («Новітня історія України»), Л.Рудницького («Українсь
ка література в контексті літератур світу»), Д.Штогрина («Літе
ратурознавство в діаспорі»), О.Субтельного («Теорія імперіаліз
му і націоналізму за часів Радянського Союзу і сучасної України 
та Росії»), Б.Футея («Американська правова система і українсь
кий конституційний процес»), З.Соколюка («Адміністративне пра
во в галузі економіки»), Я.Розумного («Системи вартостей у по
езії Нью-Йоркської групи»), П.Цимбалістого («Українська поле
мічна література XVI—XVII ст.»), І.Качуровського («Українська 
поетика»), В.Ісаїва («Основні питання соціології») та ін.

Сьогодні у структурі університету діють філософічний факу
льтет та факультет права і суспільно-економічних наук, а також 
Дослідний інститут німецько-українських відносин та Педагогіч
ний інститут; праці професорів і викладачів друкуються на сто
рінках «Наукових записок УВУ», «Наукових збірників УВУ», «Бю- 
летеней Українського Вільного Університету». Діючим ректором 
УВУ є відомий літературознавець проф. Леонід Рудницький.

Процес демократизації українського суспільства та розвиток 
науки і освіти в умовах незалежної суверенної держави об'єк
тивно привів до необхідності реорганізації основних напрямів 
діяльності університету. Уряд Німеччини порушив питання про 
доцільність переорієнтації діяльності УВУ з переважно педаго
гічного напряму на дослідницький — розробку проблем україн
сько-німецьких відносин.

Як значний інтелектуальний осередок зарубіжного україн
ства УВУ, безумовно, здатний багато зробити не тільки для роз
витку української науки в діаспорі, а й для дослідження україн
сько-німецьких відносин, наукової розробки таких актуальних 
для України проблем, як європейська безпека, інтеграція но
вих незалежних держав в європейські економічні та політичні 
структури7. 1

1 Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між 
двома світовими війнами. — Прага, 1942. — С.120—121.
2 Universitas Libera Ucrainensis: Index Lectionum. — Munchen, 1994. — S.7.
3 Віднянський C. Перетворення УВУ в Празі в повноцінний і науково спроможний 
університет західноєвропейського зразка / /  Неопалима купина. — 1994. — № 1. — 
С.92.
4 Український В. Університет в Празі в роках 1921—1931. — Прага, 1931. — С.73—77.
5 Віднянський С. Наукова і культурно-освітня діяльність УВУ / /  Неопалима купи
на. — 1995. — № 3/4. — С.107—116.
6 Universitas Libera Ucrainensis: Index Lectionum. — Munchen, 1994. — S.7.
7 Трощинський В.П., Шевченко A.A. Українці в світі. — К., 1999. — С.168.

Марина Палієнко, 
кандидат історичних наук
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Л Л и т ц і

ДИВО КАСІЯНА

ажкими і крутими шляхами водила Василя Касіяна доля — 
від порога батьківської хати через окопи, фронти першої 
світової війни, бараки концтабору Кассіно в італійському 

полоні, через голодомор і сталінські репресії, через подвижниц
тво в праці й мистецтві до всесвітнього визнання.

Він ішов цим шляхом рівно — не дав зламати себе жорстоким 
обставинам, бо оберігало його слово Шевченка.

Вісімдесят років прожив Василь Касіян — ровесник двадця
того віку. Його життя — це епоха в духовному світі народу, доля 
якого стала долею художника.

Назву тільки віхи життєвого подвигу митця — і ми побачимо, 
як з окремих штрихів вимальовується монументальна постать в 
українському поступі.

«Є два майстри слова в нашій літературі, яких я не можу 
читати без сліз, — це Шевченко і Стефаник», — зізнався на 
схилі віку Василь Касіян.

Касіянівська «Шевченкіана», ця велична мистецька епопея, 
творенню якої віддано усе життя, — явище в світовій культурі. 
Вона бачиться мені дужим, крислатим деревом, яке коренем і 
кроною невіддільне від землі й неба України. Щедрі плоди йо
го — вінець одержимої праці художника впродовж усього жит
тя. Це — п'ять великих циклів ілюстрацій та оформлень до «Коб
заря» і до окремих видань «Наймички» та «Гайдамаків»; серія 
портретів Тараса, які збагатили іконографію поета, показали йо
го як велетня духу і пророка; десятки видатних станкових творів, 
а серед них — офорти «Тарас Шевченко», «Шевченко і Йор
дан», гравюри на дереві «Тарас Шевченко», «Портрет Тараса 
Шевченка», «Тарас Шевченко на засланні», літографії «Шевчен
ко на Україні», «Шевченко серед селян», «Шевченко-офортист», 
ліногравюри «Тарас Шевченко», «Шевченко з казахським хлоп
чиком», «Народ і слово Шевченка», «Шевченко і народ», які 
увійшли до скарбниці вітчизняного мистецтва; цикл плакатів «Гнів 
Шевченка — зброя Перемоги!», які митець кинув на священну 
битву з фашизмом; плакати і листівки до 150-річчя з дня наро
дження і 100-річчя з дня смерті Тараса Шевченка; ілюстрації до 
роману Оксани Іваненко «Тарасові шляхи» і повісті Степана Ва- 
сильченка «В бур'янах», до наукових розвідок Євгена Шабліов- 
ського; цикли газетних та журнальних малюнків, присвячених 
великому синові України; рисунки, зроблені в пам'ятних шев
ченківських місцях; книги «Мистецтво Тараса Шевченка» і
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«Офорти Тараса Шевченка», наукові статті й дослідження, які є 
вагомим внеском у шевченкознавство і могли б скласти окрему 
книжку; впорядкування та робота відповідального редактора ака
демічного видання чотирьох томів мистецької спадщини геніаль
ного поета і художника у п'яти книгах.

Подвижництво митця високо оцінене народом: навесні, коли 
світ відзначав 150-річчя Кобзаревого народження, Василеві Касі- 
яну першому з українських художників було присуджено Шев
ченківську премію. Знаменно і те, що дипломи, які вручалися 
першим лауреатам цієї найвищої премії, прикрашав портрет Коб
заря роботи Касіяна... Художник з самого дитинства ішов до Шев
ченка, доля подарувала йому Тарасові шляхи, і вони вивели се
лянського сина в люди...

Чутливе серце художника ще з малих літ прийняло на себе 
весь біль і всю любов слова Василя Стефаника, і цикли його 
ілюстрацій до новел «володаря душ селянських» стали класич
ними в мистецтві.

Сотні гравюр книжкової графіки художника постало зі слова 
Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Гоголя, Михайла Коцю
бинського, Архипа Тесленка, Ольги Кобилянської, Марка Че
ремшини, Панаса Мирного.

Велика портретна галерея видатних діячів української і сві
тової культури — скарбниця талановитої касіянівської іконо
графії.

П'ятдесят років життя віддав професор Василь Касіян вихо
ванню мистецьких кадрів: викладав у Київському та Харківсь
кому художніх інститутах, Українському поліграфічному інститу
ті, а в роки Великої Вітчизняної війни — в Українському відді
ленні Московського художнього інституту, потім — об'єднаного 
інституту Всеросійської академії мистецтв. Він — творець графі
чної школи і плакатної майстерні. Кожен український графік 
може назвати себе його учнем.

Учений (Державна премія України за участь у виданні Україн
ської енциклопедії), академік, автор книг про мистецтво і україн
ську графіку, редактор і член редколегій багатьох солідних ви
дань, громадський діяч і борець за мир, голова Спілки художни
ків України, депутат Верховної Ради республіки — все це було 
поєднано в одній людині і все це єднало його з людьми.

Ярема Гоян
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Василь Касіян. Кобзар
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ТВОРЕЦЬ ДЕМОКРАТИЧНОЇ НІМЕЧЧИНИ

дин з найвизначніших політиків XX століття Конрад Аде- 
науер народився в родині секретаря апеляційного суду в 
Кельні над Рейном. Він студіював право в університетах 

Фрайбурга, Мюнхена та Бонна, потім працював в органах юсти
ції, а 1906 року став помічником міського голови рідного міста. 
1917 року Аденауер стає обер-бургомістром Кельна і залиша
ється на цій посаді до 1933 року. Перша світова війна, фран
цузька окупація Рейнської області і Руру, руйнація економіки, 
небачена гіперінфляція, посилення впливу радикальних політич
них сил — все це дестабілізувало німецьке суспільство. Те, що 
Конрада Аденауера земляки знову і знову обирають на посаду 
міського голови, засвідчує його вміння бути відданим інтересам 
загалу керівником. У часи кризи йому доводилося навіть самому 
складати рецепти ерзац-хліба для міських пекарень. Як актив
ний діяч християнської партії, Аденауер очолював також прусь
ку Державну раду у 1921—1933 роках. На цій посаді він докла
дає чимало зусиль до недопущення посилення впливу радикаль
них політичних сил — комуністів та нацистів.

З приходом до влади Гітлера Аденауера позбавляють всіх офі
ційних посад. Він змушений переховуватися, якийсь час навіть 
у монастирі. Проте це не врятувало політика від арештів та кіль
камісячного ув'язнення. Втім, вважаючи Аденауера вже нездат
ним на активну політичну діяльність «пенсіонером», нацисти за
лишають його на певний час у спокої. 1937 року у містечку Вад 
Гоннеф, неподалік від Бонна, він будує для своєї чисельної роди
ни (мав Конрад Аденауер трьох доньок і чотирьох синів) буди
нок. Наприкінці війни Аденауер як політично неблагонадійний 
знову потрапив до нацистської в'язниці.

1945 року американська військова влада повернула Конрада 
Аденауера як легітимного обер-бургомістра на посаду міського 
голови Кельна. Однак уже в жовтні цього року, коли місто пере
йшло до британської зони окупації, його звільняють з посади у 
зв'язку з «невідповідністю» та забороняють займатися будь-якою 
політичною діяльністю. Справа в тому, що в цей час у Великій 
Британії при владі перебував лівий лейбористський уряд, який 
загравав зі Сталіним, і переконаний антикомуніст і антитоталі- 
тарист Аденауер видається цьому урядові ледь не «фашистом».

Проте Конрад Аденауер зумів домогтися скасування цієї аб
сурдної заборони і став одним з лідерів новоутвореного Христи
янсько-демократичного союзу (ХДС), очоливши організацію цієї
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партії у британській зоні окупації, членом парламенту землі Пів
нічний Рейн-Вестфалія та ради при британській окупаційній адмі
ністрації. Аденауер зумів зібрати потужну політичну коаліцію 
під гаслами християнського консерватизму, національної солі
дарності та відродження ринкової економіки у складі ХДС, ба
варського Християнсько-соціального союзу (ХСС). Вільної де
мократичної партії (ВДП) та Німецької партії. Парламентська ра
да, яка від вересня 1948 року працювала над Конституцією де
мократичної Німеччини, обрала Аденауера своїм головою. Цьо
го ж року парламент затвердив Конрада Аденауера главою уря
д у— бундес-канцлером.

Попри похилий вік, на посаді лідера демократичної Німеччи
ни Аденауер зробив стільки, скільки навряд чи міг зробити будь- 
хто інший. Перед керівниками оновленої держави стояли над
звичайно складні завдання. У східній частині країни була ство
рена маріонеткова, абсолютно залежна від Москви комуністич
на Німецька держава, яку, втім, намагалися зробити зразково- 
показовою вітриною «переваг» планової економіки та диктату
ри пролетаріату. Західні держави ставилися з недовірою до всіх 
німців, вважаючи їх носіями тоталітарного духу. У самій Федера
тивній Німеччині вистачало як прихованих нацистів, так і сим- 
патиків ліворадикальних ідей. Навіть соціал-демократи на той 
час захоплювалися планово-директивною економікою та «наро
довладдям» як засобами подолання кризи та встановлення соці
альної справедливості. Отож Аденауер мусив проводити політи
ку, яка б сприяла розвиткові демократичних інституцій, реаль
ній (а не показній, як у Східній Німеччині) денацифікації, інтег
рації німецького суспільства, утвердженню в ньому християнсь
ких цінностей тощо. Канцлер зробив рішучу ставку на розвиток 
ринкової економіки на принципах соціальної справедливості, 
участі трудящих в управлінні виробництвом, подолання міжкла- 
сових бар'єрів. І цього вдалося досягнути завдяки побудові соці
альної ринкової економіки, яка стала підгрунтям «німецького ди
ва» 50—60 років і виграшу в історичному змаганні з комуністич
ною Східною Німеччиною.

Для цього слід було подолати насамперед психологічні сте
реотипи — як у самого німецького народу, так і у сусідів Німеч
чини. За допомогою залучення кращих сил німецьких інтелекту
алів вдалося домогтися духовної детоталітаризації і демілітариза
ції ФРН, усвідомлення народом «німецької провини» перед тими 
націями, які стали жертвами нацистської агресії.

Конрад Аденауер у Москві вважався однією з головних пер
сон «холодної війни». І це до певної міри було справедливо. Адже 
канцлер ФРН ніколи не визнавав законної сили поділу Німеччи
ни на дві держави та легітимності так званої «Німецької демо
кратичної республіки». Він наголошував, що місія уряду ФРН — 
ніколи не забувати про співвітчизників на сході і докладати всіх
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зусиль для об'єднання країни. 1949 року Аденауер сказав, що 
«Азія зупинилася на Ельбі», і завдання всіх європейців— не 
допустити її подальшого просування, а за можливості — відкинути 
на попередні позиції. Ідеалом же для Аденауера було утвердження 
демократичних принципів у всьому світі, в тому числі і на радян
ських теренах. На німецькій території знайшли прихисток чима
ло українських політичних емігрантів та їх установ, зокрема, Укра
їнського вільного університету у Мюнхені. Там само було розта
шоване і «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода», чий внесок у 
знищення комуністичного тоталітаризму важко переоцінити. 1955 
року, приїхавши до Москви на запрошення тодішніх радянсь
ких лідерів Хрущова та Булганіна, Аденауер як умову встанов
лення стосунків СРСР та ФРН висунув звільнення всіх військо
вополонених і депортованих з території Німеччини та Австрії, 
що до того часу перебували на радянській території, і їх вільний 
виїзд на батьківщину. Радянське керівництво, яке потребувало 
економічної співпраці з ФРН, змушене було капітулювати перед 
Аденауером. Прикметно, що Микита Хрущов, витративши кіль
ка годин на ідеологічну суперечку щодо «переваг» комунізму та 
атеїзму з переконаним християнським демократом Аденауером, 
після того невимушено попросив про надання значного кредиту. 
І отримав цей кредит.

Розповідають, що Бонн був обраний тимчасовою (до майбут
нього переїзду у Берлін після об'єднання Німеччини) столицею 
ФРН саме тому, що вілла Аденауера знаходилася в десяти кіло
метрах від цього міста, і йому було зручно їздити «на службу». У 
Бад Гоннефі — «Рів’єрі над Рейном» — відбувалися неофіційні 
зустрічі німецького канцлера з провідними західними політика
ми — Дуйатом Ейзенхауером, Вінстоном Черчілем, Шарлем де 
Голлем, Джоном Кеннеді. Там він приймав англійську королеву 
та японського імператора. Там Аденауер до останніх тижнів жит
тя працював над розведенням своїх знаменитих троянд.

1963 року Конрад Аденауер пішов з посади бундес-канцлера. 
Своїм наступникам він заповідав проводити політику, спрямова
ну на інтеграцію Європи, входження Німеччини як повноправ
ного члена до європейської спільноти та на об'єднання всієї кра
їни на засадах демократії. Поховали творця ФРН, за його запові
том, на скромному лісовому цвинтарі, поряд із дружиною. А в 
історії Конрад Аденауер залишився як один із найвизначніших 
діячів Німеччини, власне, людина, що створила сьогоднішню Ні
мецьку державу і звільнила німецьку націю від тоталітарних умо
настроїв.

Сергій Грабовський, 
кандидат філософських наук
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З ПАСТИРСЬКОГО ЛИСТА МИТРОПОЛИТА 
ШЕПТИЦЬКОГО ДО ВІРНИХ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ТА КАМ'ЯНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЙ 
27 СІЧНЯ 1901 РОКУ

Значення Церкви — р ізн і роди Церков*

к би я Вас спитав, що значить те слово «церква», — то 
кожний із Вас знав би сказати, що церква — це Божий 
дім; тому, вступаючи в церкву, ми поклони перед Богом 

били, бо Всевишній Бог неначе в тім святім домі живе.
Але як живе? Бо вже ж не так, як ти, мій брате, в твоїй хаті. 

Бог є на небі, і на землі, на кожнім місці. Всюди є Він присутній, 
не мешкає Він у домах, зроблених рукою людей.

Коли ціла земля, і небо, і небеса небес не можуть Його помі
стити, то на скільки ж більше не може Він поміститися в малій 
церковиці, що її Ви Йому в селі своїм поклали.

Ця церква в Вашому селі, вона є лиш образом правдивого хра
му Божого, тої святої палати, де Бог у Тройці живе та мешкає. 
Церковиця мурована чи дерев'яна у Вашому селі чи місті, вона 
лише для того церквою, домом Божим називається, бо зроблена 
так, що в дечому і подібна до святого Божого Храму. Так само, як 
коли в церкві покажу тобі ікону святого Миколая і спитаю, а то 
що? Скажеш: «Святий Отець Миколай». Але ж хіба не самий о. 
Николай, тільки його ікона, образ. Але ти добре сказав, що св. 
Николай. Бо то значить стільки, що оцей образ представляє свя
того Николая. Так само і в церкві. Оця будова, що вона є? Обра
зом Божої церкви; і для того називають її люди просто: церква!

Тепер розповім Вам, який то є правдивий храм Божий та в 
чім церковиці наші до нього подібні.

Храмом Божим правдивим є цілий світ, і земля, і небо: на 
небі Бог свій престіл, а земля, то так як підніжжя Його ніг; себто 
там у небі Бог наче б сидів на троні, а ноги на землю спирав. Так 
представляє Св. Письмо Божу велич, хоч ясна річ, що Господь 
не сидить і ніг не має, бо є чистим духом, без тіла. Щоб ми могли 
хоч трохи малим нашим і слабеньким розумом Бога пізнати, та
ким образом Св. Письмо нам Бога представляє і ми так Бога 
малюємо.

* За книгою: Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність// Церква і 
церковна єдність. — Т. І. — Львів, 1995. — С. 18—22.

36 Сгіень



Ось подивіться, там високо 
в гору, як наші малярі на іко
ностасі Бога представляють.

У дійсності воно так є, що в 
небі Господь Бог цілковито від- 
слонюється й уділяє Себе сво
їм сотворінням. Ангелам і свя
тим людям, тому скажемо, що 
там є Божий Престіл, бо Бог 
відбирає там від своїх сотворінь 
найбільшу славу. А ми тут на 
цьому світі, гей би у ніг Божих 
покланяємося; але Його облич
чя, себто предвічної слави, Йо
го природи не бачимо.

Іще Вам треба і те знати, що 
цілий світ ми не для того хра
мом Божим називаємо, що Бог 
у нім мешкає, як чоловік у хаті. 
Знаємо, що і цілий світ Бога по
містити не може, є для Бога за
малий і не може бути такого со

твореного світу, який би був досить великим на поміщення Бога. 
Бог такий безконечний, такий вищий над усе, що між Богом та 
сотворінням ніколи не може бути жодного порівняння.

Але для того світ цілий, небо і землю називаємо храмом Бо
жим, бо на цім світі мешкають розумні сотворіння Божі, Ангели 
й люди, котрих Бог хоче за своїх дітей приняти і неначе в Себе, 
у своїй палаті, в своїй хаті як дітей гостити.

Мітрополіт Шептицький

Божі гостини

Отже, свята церква, Божий храм, то так сказати, наче гости
на в Бога.

І цей голос Божої ласки, що до церкви кличе, кличе так, як 
би на гостину до Господа Бога.

Але є всякі гостини в Господа Бога, одна одній не рівна.
Ми на тій землі живемо, що до Бога належить, і все їмо і чим 

життя утримуємо, все воно Боже. Але по правді та по справедли
вості, то воно ще ніяка гостина у Бога. Ніхто не каже, що гостить 
у себе худобу, коли вона на його пасовищі пасеться. Ба, і челядь, 
служба через те в газди ще не гостить, що від нього страву має 
та в його хаті спить. Гостять у газди щойно ті, яких він сам до 
себе приймає та сам гостить. Подібний спосіб і в Господа Бога.

Не всі в нього гостями, що Його дарів на землі вживають.
Гостять у Нього лише ті, котрих Він хоче угостити, котрих на 

гостину кличе, а вони на Його запрошення йдуть.
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На тій гостині, на яку Бог запрошує людей, Він відслонюєть- 
ся перед ними і Сам їх гостить, уділяючи їм своїми дарами.

Для того то є дві різні гостини у Бога, а в обох різні місця — 
вищі та нижчі, як різна є міра, з якою Бог перед людьми себе 
відслонює і людей гостить. Найбільша, бо повна гостина є там 
на небі, між Ангелами і Святими, бо Бог перед ними вже цілком 
відслониться і, як господар своїх гостей угощає, так і Бог перед 
Святими всякі свої добра заставляє, різні, залежно від того, на 
які собі хто заслужив і Сам їм служить.

Направду, кажу вам, що підпережеться Господь і посадить їх 
і підійшовши, стане послуговувати їм (Лук. 12, 37).

Але і на цьому світі є також Божа гостина, не така велика і 
повна, як та в царстві небеснім, але все ж правдива гостина у 
Господа Бога; а тією Божою гостиною на світі є віра свята, в 
якій Бог себе перед людьми відкриває, своїм святим об'явлен
ням, і свої дари перед них заставляє.

А ця гостина віри є в святій Католицькій Церкві.
Церква свята для того є храмом Божим, бо Бог у ній, наче в 

Своїй палаті, справляє для людей пир, дає їм Свою правду і 
ласку Свою. В тій гостині гостям служить іще не сам Господар, 
але Його Син, не сама Свята Трійця, але Божий Син Ісус Хрис- 
тос, і Сам через Себе і через Своїх слуг.

Всі дари й ласки уділює Ісус Христос на тій гостині на те, 
щоб тією меншою частиною приспособити нас до більшої.

Тепер уже знаєте, що таке церква, бо думаю, що Ви мене 
зрозуміли.

Подивіться тепер на Вашу церковицю, а зрозумієте ще ліп
ше.

Іконостас — образ Божої Церкви і Божої гостини

Чи видите іконостас, що ділить церкву на дві частини, а на 
ньому всякі гарно вимальовані образи. Що ж той іконостас зна
чить і нащо він є в Божій церковиці, та що означають ті дві 
частини, на котрі він ділить церкву?

Ті дві частини церкви означають і ті два степені Божої гости
ни, про котрі я Вам щойно розповів. Гостина царства Божого в 
небі і гостина царства Божого на землі; Церква торжествуюча, 
всі святі в небі, і Церква воююча — християни на землі.

Та частина, що за іконостасом, де стоїть престіл і відправля
ється Сл[ужба] Божа, це образ неба; а та частина, де стоять 
люди, це образ церкви на землі. Іконостас же, то якби двері до 
вічного Божого царства.

Тому то в нас така установа, що головними дверима в іконо
стасі, що їх «царськими» називаємо, ніхто з християн не сміє 
перейти, і самі отець духовний лише тоді через ті двері сміють 
перейти, коли у святі ризи вбрані. А давніше то і бічними двери-
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ма в іконостасі не переходив хто-небудь, лише самі диякони, 
найвищі по священиках служителі в церкві, осібно на те єпис
копом посвячені.

Подивіться ж тепер на ті образи в іконостасі. Чому то власне 
такі образи в іконостасі мають бути намальовані? Чому не сміє 
маляр за своєю вподобою які-небудь образи там вималювати? 
Подивіться: при самих царських дверях іконостасу вимальова- 
ний Ісус Христос по правій руці, а Пречиста Діва по лівій. Над 
ними вгорі багато тих малих образів, що один біля одного разом 
стоять, що представляють? Празники! Себто за порядком цілу 
історію життя Ісуса Христа, яку ми в празниках щороку цілу 
переходимо. Від хвилини, коли Ангел із неба звістив Пречистій 
Діві Марії, що мала стати Божою Матір'ю, що мала народити 
Ісуса Христа, — це празник Благовіщення; а дальше йде Різдво 
Ісуса Христа, Його хрещення на річці Йордані від Івана Хрести
теля, і празник Обрізання за Старим Законом, і Стрітення, як 
Пречиста Діва Ісуса Христа до церкви занесла, щоб Його Богові 
посвятити, та стрітилася в церкві зі св. Симеоном старцем, що 
як побачив Ісуса Христа і взяв Його на руки, зараз пізнав, що це 
є Бог, і уложив оту пісню: «Нині отпущаєши раба твоєго, Влади
ко», що ми її під час вечірні ще співаємо. А дальше йде празник 
Світлого Воскресіння Христового, Вознесіння і Зіслання на Апо
столів Святого Духа.

При Господських празниках стоять із ряду Богородичні праз
ники, які представляють життя Пресвятої Богородиці Діви. А 
над празниками стоять рядом святі Апостоли, і то по однім боці 
шість та по другім боці шість, а всередині Ісус Христос — пред
ставлений як Цар слави. А над ним знов ідуть пророки, що то 
прихід Ісуса Христа на кілька віків предсказували.

На самім верху іконостасу вимальований Ісус Христос роз
п'ятий на хресті, а під хрестом Пречиста Діва і св. Йоан Апос
тол, що написав св. Євангеліє.

До того на долині по боках той святий, на котрого маєте в селі 
храм, «празник». А на бічних дверях, то всяко буває. Часом ви- 
мальовані Ангели, що ніби дверей до неба стережуть та не допу
скають кому-небудь увійти. Або знов святі диякони: Св. Стефан 
і Лаврентій; бо ті двері «дияконські», як я вже Вам згадував.

А на самих царських дверях звичайно вимальовані Євангелі
сти, що то науку Ісуса Христа списали і оповіли Його життя в 
тій книзі, що називається «Євангелія».

Чому те все на іконостасі вимальоване? На те, щоб христия
ни і оком своїм виділи, через які двері треба перейти до Божого 
царства в небі.

Мають християни стільки разів пригадувати собі небесне цар
ство та дорогу, яка до нього веде, скільки разів споглянуть у 
церкві на іконостас.

Мають учитися, що лише через Ісуса Христа і Пречисту Ді-
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ву, що у дверях стоять, наче запрошують християн до себе, та 
через виповнення науки Євангелія, через християнське життя, 
що має бути подібне до Христового життя, представленого у пра- 
зниках, можуть дістатися до неба.

Одним словом, на тім іконостасі мов зібране все те, що в 
святій Церкві Ісус Христос християнам дає все, що для них Він 
зробив. Усе там на малюнках представлене, чого свята Церква 
вчить людей, і ціла дорога, якою людей до неба веде.

Господар Церкви

Розповім Вам іще, хто в церкві господарем. Бо вже без госпо
даря не може бути ще більший лад та кращий порядок, як у 
якій-небудь хаті.

У всіх тих родах церков, про які я Вам сказав, у кожній є 
господар, що має в ній порядок усякий утримувати, так як газда 
в своїй хаті.

Ісус Христос найстарший господар 
у  ц ілім  Божім Царстві

Всі церкви є Божим домом, де Бог людей усякими способами 
гостить; то ж усюди найвищим господарем у них є сам Господь 
Бог, бо вони всі є Його домом, Його палатою. Але Бог сам через 
Себе в тих усіх церквах не рядить, а поставив Ісуса Христа по 
Собі найстаршим господарем у цілім Своїм Храмі Церкви свя
тої, храмі, що обнимає всі ті церкви. Своєму єдинородному Си
нові віддав Бог Отець усяку владу на небі й на землі; посадив 
Його «одесную себе», по правій Своїй руці, як кажемо у «Віру- 
ю», зробив Його царем людей і небесних Янголів.

Але і Христос сам через себе газдує лише в тій частині храму 
Божого, що в небі; а тут на землі, то хоч і з нами перебуває під 
видом хліба у Св. Тайні Євхаристії, і нас через те гостить своїм 
Тілом і Кров'ю та цілий живий у наших церквах із нами меш
кає, — то однак до ніякого порядку сам через себе не мішаєть
ся, і цілий заряд своєї Церкви на землі здав на людей.

Порядок, установлений Ісусом Христом у  Св. Церкві

Коли по трьох літах праці над людьми Ісус помер, а по воск
ресінню Своїм вознісся на небо, то свою святу науку і цілу власть, 
яку від Отця свого Небесного мав, лишив людям, щоб через лю
дей спасти людей.

Хотів самих людей покликати тим способом до співуділу в 
праці Своїй на землі. Це була дуже мудра установа, бо таким 
способом люди собі ще більше мали цінити те, що Христос для 
них зробив. Маючи разом із Ним працювати над спасінням сво-
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їм і інших людей, могли люди і ліпше зрозуміти, про що Ісус 
Христос найбільше дбав, чого поміж людьми найбільше шукав. 
Не міг Ісус Христос показатися щедрішим для нас, ніж як коли 
не задержав у своїх руках цілої користи Своєї праці і Своєї 
смерти, а віддав її нам, людям, щоб ми самі нею орудували. Лю
дям віддав владу відпускати гріхи, людям дав владу приносити 
жертву (а та жертва мала бути відновленням Його жертви, що 
приніс на хресті). Людям передав і свою святу науку.

Але тих усіх дарів не міг дати всім людям, і кожному зосіб
на — а мусів із-поміж людей вибрати собі лише декотрих, які до 
того діла були найвідповідніші. Якби був Свої дари і ласки ли
шив поміж людьми без того ладу, то люди не були б із них мати 
такої великої користи, а Христові найбільше йшло про той лад 
та про те добро. Не було б у Його Церкві ніякого ладу, якби всі в 
ній господарили. У всіх газдівствах мусить бути один господар, 
одна голова — а що вже в Церкві, домі Божому!

Для того читаємо в Св. Письмі, що Ісус вибрав собі з-поміж 
усіх людей 12 Апостолів і 70 учеників та зробив поміж ними 
такий лад: що над Апостолами й учениками, і всіми, які на його 
науку приняли, найстаршим головою поставив Христос тих 11 
Апостолів, що ще лишилися, знову ж старшими над усіма учени
ками а учеників знову старшими над усіми.

І такий зробив між ними порядок, що молодші старших мали 
слухати, бо такий уже в усіх речах Божий лад. І поміж них щой
но пороздавав свої ласки, і то так зарядом, що чим хто був стар
ший, але не конче віком, а старшинством Христового порядку, 
тим більше мав у руках тих ласк Божих до роздавання, і тим 
більшу мав владу над іншими.

Тому, хто був найстарший з усіх, голові Церкви — віддав у 
руки повноту всяких своїх дарів, ласк і науки. Поставив Його 
своїм намісником, себто сказав йому на Своєму місці над усіми 
стояти і всім правити; бути господарем на всю Церкву на землі.

Другим по ньому Апостолам дав знову таку владу, що мали 
кожний у тій країні, який де був, цю Божу ласку робити, а ще 
інших собі прибирати до помочі в тій роботі; поставив їх на Своєму 
місці господарями-головами поодиноких країн, — але все під най
старшим господарем головою цілої Церкви.

Вкінці казав Апостолам у святій роботі помагати ученикам, і 
дав їм усе, чого їм було до тієї помочі треба, себто дав їм власть 
проголошувати Боже слово та роздавати Святі Тайни.

І той самий Божий порядок, який Ісус Христос установив 
між людьми, лишався в святій Церкві аж до наших часів і ли
шиться до кінця світу, бо така Божа воля, така установа Хрис- 
та. А що є з Божої установи, це ніяким способом у Церкві не 
загине.
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З публікацій минулого

Л А В Л о Л и Ч И Н А

Малюнок Василя Касіяна

золотий гомін
ад Київом — золотий гомін,
І голуби, і сонце!
Внизу— Дніпро торкає струни ...

Предки.
Предки встали з могил;
Пішли по місту.
Предки жертви сонцю приносять —
І того золотий гомін.
Ах, той гомін! ...
За ним не чути, що друг твій каже,
Від нього грози, пролітаючи над містом, 
плачуть,
— Бо їх не помічають.
Гомін золотий!
У ночі,
Як Чумацький Шлях сріблисту куряву простеле, 
Розчини вікно, послухай:
Слухай:

Десь в небі плинуть ріки,
Потужні ріки дзвону Лаври і Софії !...
Човни золотії
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Із сивої — сивої Давнини причалюють.
Човни золотії.
...З хрестом,
Опромінений,
Ласкою Божою в серце зранений 
Виходить Андрій Первозванний.
Ступає на гори:
Благословенні будьте, гори, і ти, ріко мутная!
І засміялись гори 
Зазеленіли ...
І ріка мутная сповнилася сонця і блакиті — 
Торкнула струни ...
Уночі,
Як Чумацький Шлях сріблисту куряву простеле. 
Вийди на Дніпро!
... Над Сивоусим небесними ланами Бог

проходить
Бог засіває.
Падають
Зерна
Кришталевої музики.
З глибин Вічности падають зерна 
В душу.
І там, у храмі душі,
Над яким у недосяжній високости в'ються

голуби-молитви,
Там,
У повнозгучнім храмі акордами розцвітають, 
Натхненними, як очі предків!

Він був мов жрець, сп'янілий від молитви — 
Наш Київ, —
Який моливсь за всю Вкраїну —
Прекрасний Київ.

— буря!
Стихійно очі він розкрив —
І всі сміються як вино ...

— блиск!
— жах!

Розвивши ясні корогозки 
(і всі сміються, як вино),
Вогнем схопився Київ 
У творчій високости!
: здрастуй! здрастуй! — сиплеться з очей.
Тисячі очей ...
Раптом тиша: хтось говорить.
: слава! — з тисячі грудей.
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І над всім цим в сяйві сонця голуби.
: слава! — з тисячі грудей.
Голуби.
То Україну
За всі роки неслави благословляв хрестом 
Опромінений,
Ласкою Божою в серце зранений 
Андрій Первозванний.
І засміялись гори,
Зазеленіли ...
Алеж два чорних гроба,
Один світлий.
І навкруг 
Каліки.
Повзають, гуґнявять, руки простягають 
(О, які скорчені пальці!) —
Дайте їм, дайте!
їсти їм дайте — хай звіря в собі не плекають
— дайте.
Повзають, гуґнявять, сонце проклинають,
Сонце і Христа!
Проходять:
бідні, багаті, горді, молоді, закохані в хмари

й музику —
Проходять:
Чорний птах — у нього очі-пазурі! —
Чорний птах із гнилих закутків душі,
Із поля бою прилетів.
Кряче.
У золотому гомоні над Київом,
Над всією Вкраїною —
Кряче.
О, бездушний пташе!
Чи це не ти розпяття душі людської 
Століття довбав?
Століття довбав?
Століття.
Чи не ти виймав живим очі,
Із серця віру?
Із серця віру.
Чого ж тобі тепер треба 
В години радости і сміху?
Чого ж тобі треба тепер, о, бездушний пташе? 
Говори!
Чорнокрилля на голуби й сонце —

Чорнокрилля.
— Брате мій, пам'ятаєш дні весни на світанню

волі?
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Київські святині (колаж).

З тобою обнявшись ходили ми по братніх 
стежках,

Славили сонце!
А у всіх тоді (навіть у травинки) сміялись

сльози...
— Не пам'ятаю. Одійди.
— Любий мій, чом ти не смієшся, чом не

радієш?
Це ж я, твій брат, до тебе по-рідньому

промовляю,
— Невже ж ти не впізнав?

— Відступись! Уб'ю!
Чорний птах,
Чорний птах кряче.
І навкруг 
Каліки.
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В години радости і сміху 
Хто їх поставив на коліна?
Хто простягнуть сказав їм руку,
Який безумний бог — в години радости і сміху?
Предки з жахом одвернулись.
: виростем! — сказали тополі.
: бризнем піснями! — сказали квіти.
: розіллємось! — сказав Дніпро.
Тополі, квіти і Дніпро.

Дзвенить, дзвенить, дзвенить 
І б'ється на шматки ...
— Чи то не золоті джерела скресають під

землею?
Леліє, віє, ласкавіє,
Тремтить неначе сон ...
— Чи то не самоцвіти ростуть в глибинах гір?
: виростем! — сказали.
: розіллємось! — Дніпро.

Зоряного ранку припади вухом до землі —
... ідуть.
То десь із сел і хуторців ідуть до Київа —
Шляхами, стежками, обніжками. І б'ються в їх серця у такт
— ідуть! ідуть! —
Дзвенять немов сонця у такт
— ідуть! ідуть! —
Там над шляхами, стежками, обніжками.
Ідуть!
І всі сміються як вино:
І всі співають як вино:
Я — дужий народ,
Я молодий!
Вслухався я в твій гомін золотий —
І от почув.
Дививсь я в твої очі —
І от побачив.
Гори каміння, що на груди мої навалили,
Я так легенько скинув —
Мов пух ...
Я — невгасимий Огонь Прекрасний,
Одвічний Дух.
Вітай же нас ти з сонцем, голубами.
Я дужий народ! — з сонцем, голубами.
Вітай нас рідними піснями!
Я — молодий!
Молодий!
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Свята

РІЗДВЯНИЙ ВЕЧІР — СВЯТИЙ ВЕЧІР

И
ерез морок десятиліть замовчувань і заборон, що супрово
джувалися жахливим етноцидом і формуванням бездухов
ності і безбатченківства, повертається те, що становить іс
торичну пам'ять нації, її історичне коріння. І як не намагалися 

творці «нової історичної спільноти — радянського народу» ви
корчувати це коріння, їм цього не вдалося. Бо такий важливий 
пласт духовної культури, як споконвічні народні свята й обряди, 
наче неопалима купина, горів, але не згас у часи духовної заду
хи. Ще свіжі в пам'яті «впровадження» тодішніми ідеологічними 
керманичами «соціалістичних обрядів» на кшталт «дня отриман
ня паспорта» чи «проводів до армії», які закінчувалися, як води
лося, пиятикою і бійкою. Та, попри все, люди тягнулися до пра
батьківського.

А воно сягає своїм корінням сивої давнини — часів язичницт
ва. Тоді найголовнішим святом у зимовому циклі було свято Ко- 
рочуна. Достеменне походження цього слова невідоме. Проте 
згадки про нього в Іпатіївському та Новгородському літописах 
свідчать про те, що Корочун — давня назва Коляди. Вважалося, 
що природа в цей час завмирала, а сонце нібито з'їдав злий 
Корочун — темне слов'янське божество. Всесильна богиня неба 
Коляда народжувала нове сонце — маленького Божича. Язични
ки, намагаючись захистити новонародженого, виконували різні 
магічні дії, які стали основою народного свята Коляди. І досі ко
лядники ходять із сонцесяйною «звіздою», що символізує небес
не світло.

Походження самого ж слова «Коляда» має різні тлумачення. 
Найпоширеніше з них пов'язане з латинським словом «calendae» — 
першим днем кожного місяця, назви Нового року у римлян і гре
ків. Також існує думка, що «Коляда» символізує «коло сонця».

З прийняттям християнства церква повела наступ на язич
ницькі звичаї і замінила свято Корочуна-Коляди на народження 
Ісуса Христа. З того часу Різдво Христове величне свято всіх 
народів. Українці вклали в нього чи не найбагатші зміст, форму 
та ідею, що відзначаються високопоетичною уявою образів при
роди, пісенними традиціями і лексичним колоритом.

Святе Різдво, Святого Василя та Святе Водохреще — саме ці 
три свята і становлять різдвяно-новорічну обрядовість українців.

Традиційно у кожній родині поіменно знали й шанували до 
сьомого коліна всіх прабатьків. Вважалося, що душі предків по
стійно контактують з членами родини, допомагають у господар-
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ській діяльності, 
сприяють підви
щенню родючо- 
сті ниви, обері
гають збіж ж я 
від пожеж. Тому 
в давнину чоти
ри рази на рік 
влаш товували 
сімейну вечерю, 
на яку запрошу
вали душі всіх 
своїх пращурів.

Для неї готували спеціальні обрядові страви— коливо та кутю, 
що вважалися їжею богів. Серед цих ритуалів найпильніше про
ходила новорічна вечеря.

Готуватися до Різдва починали ще задовго до цього великого 
зимового свята. Зараз ми не можемо уявити Нового року без 
красуні-ялинки. А наші пращури не святкували Різдва без Діду- 
ха. Господар зберігав сніп «Рай-Дідух» з обжинків у клуні. Дода
вав до нього, крім пшениці та жита, по кілька стебел інших 
хлібних злаків. Господиня, зі свого боку, завчасно купувала нові 
макітри, горщики, покришки, миски, ложки, нові чисті рядна, 
рушники на стіни та за образи, шила та вишивала білизну. Біли
ла хату, розмальовувала квітами комин. Закладала за образи руш
ники, а зверху заквітчувала зіллям — волошками, ласкавцями, 
кудрявцями, барвінком. За два-три дні до Різдва господар разом 
із господинею, промовляючи спеціальну молитву, «качали» свіч
ки з воску з власної пасіки.

В усій Україні на ці свята на столі обов'язково мали бути туш
коване або смажене м'ясо, окіст, сальтисон, холодець тощо. Але 
найважливішим святковим продуктом вважалися ковбаси, якими 
обов'язково годилося розговітися кожному членові родини.

Найкращим днем для обробки годованків вважали Анастасії. 
Особливо багато 
клопотів завда
вала «розробка 
нутрощів». Ко
жен орган мав 
своє призначен
ня. Наприклад, 
жовч викорис
товували для 
лікарських по
треб, шлунок — 
для сальтисону, 
копитки — для
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ІрШ І М іК О ЗА К И ЗК РП Я Д О Ю ІІ

холодцю, киш
ки йшли на ков
баси, навіть мі
хур після відпо
відної обробки 
міг стати дитя
чою іграшкою.
Сало і м'ясо або 
солили і склада
ли у діжки та 
бодні, або, як у 
Карпатах, коп
тили. Здір скру
чували у рулони 
і тримали для 
засмажування
перших страв. Ще його споживали як висококалорійний про
дукт під час важких сільськогосподарських робіт.

Чимало праці лягало на жіночі руки, коли виготовляли ковба
си. В Україні найпопулярнішою була кров'янка. Для неї викори
стовувалися найтовщі кишки. Середні йшли на м'ясні ковбаси, 
а найтонші заправляли вареною крупою— гречаною або пшо
няною. Пекли ковбаси в печі на великих сковородах або деках.

Починаються свята 24 грудня за старим стилем. До Святої 
вечері готували 12 пісних страв. На вілію, тобто у цей вечір ніко

му не дозволялося нікуди йти чи 
їхати з дому. Усі члени родини 
мали бути разом. Не можна у 
це свято нікому і нічого позича
ти чи давати, навіть заходити до 
іншої хати.

Напередодні пізно увечері го
сподиня повинна була спекти 
паляниці. Кутю (потовчену пше
ницю), намочену іще напередо
дні в новій макітрі, засипали в 
горщик, заливали «досхідньою» 
водою (принесеною до світанку, 
вночі) і ставили варити з таким 
розрахунком, щоб із сходом сон
ця її можна було вийняти з печі 
готову. Дрова у піч накладали го
сподар і господиня разом з осо
бливими церемоніями, бо саме 
найпершою готувалася «Божа 
їжа» та їжа для духів, святих і 
добрих душ покійників. Тому й
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воду для усіх страв цього вечора беруть найчистішу, освячену 
сонцем. Підпаливши дрова, господар з господинею також разом 
ставили у піч «Божу їжу» — кутю та вар (узвар із сушених фрук
тів). Місили разом діжу для книшів, разом робили їх і в піч саджа
ли. Книші виготовляли так: робили звичайний хліб, а зверху на
кладали маленьке хлібенятко, яке називали душею великого хлі
ба. Зверху книш змащували олією. Після цього господиня роби
ла голубці, і складала їх у новий череп'яний горщик.

Господиня мусила встигнути саме у час «сходу» вийняти з 
печі вар та кутю й поставити на лавку. Виймала з печі й книші 
та книшики, на розгорнутих рушниках розкладала хліб на лавці.

Господар у цей час дбайливо обходив худобу, вносив разом із 
сином у хату Дідуха.

Пращури вірили, що на багату кутю — Святу вечерю — при
ходять добрі духи. Тому застеляли усі лавки, а перед тим як 
сісти за стіл, продмухували місце, щоб не присісти на духа. Свя
ту вечерю сім’я їла із спільних мисок та макітри. Але на столі 
ставили ще дві мисочки, з яких ніхто не їв: одна — для духів- 
душ, а друга — для відсутніх членів родини.

Господиня повинна була зняти зі столу скатерку, а господар 
закласти тонким шаром сіна увесь стіл і застелити поверх нього 
чисту, білу скатертину. Господиня розкладала по всіх чотирьох 
кутках часник, промовляючи молитву. Поверх першої скатерти
ни — для добрих духів-душ господиня стелила другу — для лю
дей. Посеред столу господар клав книша, а господиня поруч па
ляничку. У кінці столу ставили повну велику миску з пиріжка
ми. Далі хазяїн пробивав дірку в паляниці й вставляв і запалю
вав воскову свічку власного виробництва. Потім господиня зні
мала з куті сухий верх і клала у покришку для домашньої птиці, 
щоб так рясно неслася й плодилася, як зерна у цій куті. Госпо
дар брав кутю, а господиня вар і урочисто, з молитвами та при
мовляннями, несли на покуття.

Свята вечеря починалася, як зійде Божа зоря.
Господар підходить до столу, посувається на покуття, прод

мухує місце, де має сісти, й сідає. За ним по старшині займають 
місця інші члени родини. Господиня сідає перед столом, бо лише 
вона може вставати під час вечері, подавати страви та міняти 
миски. Посеред столу стоїть макітра з кутею, книш, паляниця, 
пироги, горить свічка, по всьому столу розкладені шматочки кни
ша, паляниці та пиріжки.

Найстарший у сім’ї бере першу ложку куті, потім всі інші, далі 
господар наливає по чарці й найперше промовляє за покійників.

Господиня подає страву за стравою й усе це дуже смачно 
споживається, бо до зорі ніхто, за винятком дітей, нічого не їв.

Подають страви приблизно в такій послідовності: кутя, горох 
та капусняк (обидві страви споживаються водночас); борщ з 
грибами та рибою; голубці; холодець з риби; риба смажена; ва
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реники; млинці (їдять з борщем разом), каша (спеціально приго
товлена); пиріжки; вар (узвар).

У різних регіонах України страви різні, та й у порядку їх 
споживання теж чимало відмінностей.

Під час вечері, а тягнулася вона довго — 2—3, а то й 4 години, 
можна було говорити: поминати небіжчиків, вести мову про уро
жай, худобу.

Після вечері зі столу не прибирали кутю та ще деякі страви, 
не мили ложок, які також залишали на столі. Вірили, що вночі 
прийдуть духи-душі й сядуть за Святу вечерю вдруге. Для них 
на підвіконні чи на покутті ставили й склянку води.

Після цієї довгої Святої вечері дозволяється лише відпочива
ти, але не можна спати, зокрема батькові та матері.

Надзвичайним багатством змісту і форми відзначалося коля
дування — обхід дворів із вшануванням усіх членів родини. Все 
це супроводжувалось ігровими дійствами, танцями, музикою, жар
тами, у яких брали участь «береза», або «отаман» (він знав най
більше колядок), «звіздар» (ніс зірку, що нагадувала сонце), «мі
хоноша» (збирав дарунки), «ряджені» — переодягнуті в «козу» 
(звідси і вислів— «водити козу»), «цапа», «діда», «бабу», «запо
рожця», «цигана», «ведмедя».

Щедрий вечір

Якщо перед Різдвом готували Багату вечерю, то напередодні 
Нового року, тобто 13 січня, — Щедру. Вона не мала такої вели
кої кількості страв, але була вельми смаковитою: ковбаси, сма
жене м'ясо, печеня, локшина і обов'язково млинці. У деяких 
регіонах, зокрема на Поліссі, варили другу кутю, заправляючи 
смальцем. Від того вечеря називалася Щедрою, звідси й Щед
рий вечір.

В Україні не скрізь однаково відзначали Щедрий вечір, най- 
пишніше його святкували на Лівобережжі та Гуцульщині.

Щедра вечеря також була урочистою. Господар підіймав пер
шу чарку з побажанням щастя та здоров'я живим та царства 
небесного померлим. Розмова точилася лагідна, здебільшого про 
минулорічні господарські справи.

На столі лежав книш чи калач та горіла свічка, в інших міс
цях, як на Буковині, — три свічки й три калачі.

Сідаючи до святкової вечері, кожен одягав нову або свіжови
прану сорочку і користувався спеціально поміченою ложкою. 
Перед тим як почати трапезу, господиня просила дітей вийти з 
хати, а перед батьком, що сидів за столом, клала стільки хліба й 
пирогів, що його не було видно (подекуди ставили й житній сніп). 
Потім запрошувала дітлахів до світлиці, а батько з примовляння
ми роздавав усім хліб.

У цю ніч, як і у Святу, блукають душі померлих, вони повер
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таються на Святу вечерю, на господарські ниви, щоб стати їхні
ми охоронцями, сприяти урожаю та приплоду.

Цікаве пояснення Щедрого вечора. Ця назва походить від 
«Щедрого бога» — Сонця, що напередодні Нового року сходить 
до селянських осель і віщує щедрість — багатий урожай. Тож і 
вечеря мусила бути дуже смаковитою — щедрою. За християн
ським календарем це був день преподобної Меланії, а наступ
н и й — Василя. Звідси й друга н азва— «Меланки», «Василя». 
Від Щедрого вечора походять і «щедрівки» — магічні дії та сло
ва, якими просили Щедрого бога дати добрий урожай.

Завершують різдвяно-новорічні свята Голодна кутя (голодний 
Святвечір) і Водохреща. Походження назви «Голодна кутя» має 
декілька трактувань. Одні вважають, що походить вона від того, 
що в цей день люди говіли. Проте найімовірнішим виглядає те, що 
на цю вечерю вже не закликали святих душ, звідси — Голодна.

Отже, традиційні народні свята й обряди, які дійшли до нас з 
глибин віків, — це справжня духовна скарбниця нашого народу. 
Вона допомагає глибше зрозуміти його історичну самобутність, 
поетичне світосприйняття наших предків.

Свято коляди на Гуцульщ ині

З-поміж усіх свят найбільше сповнена обрядовості Коляда. 
Найкраще збереглися її обряди серед гуцулів. «Свято відкрива
ють, добуваючи вранці живий вогонь із двох потираних дере
вець» (Життя і Знання. — Львів, 1936. — Числ. 1). У піч кладуть 
12 полін, які почергово збирали протягом 12 днів для 12 страв. 
Увечері з першою зорею господар приносить до хати сіно, соло
му, снопи. Сніп, що зветься дідух, ставлять на покутті, підсте
ливши сіна. З кожної страви Святої вечері господар набирає 
трохи в корито, домішує муки, солить та дає худобі покуштува
ти. Він благословляє її, тричі доторкаючись хлібом до ніздрів, і 
маже хрестик медом між очима.

Увечері першого або другого дня починають свій обхід коля
дники. «Вони творять колядницькі табори на зразок «веселих 
людей» або давніх скоморохів, що ставили собі за мету «звесе
лити дім».

Колядники (їх, як правило, 12) починають свій обхід з церк
ви, потім відвідують пароха, а далі йдуть по селу. Попереду ви
ступають церемоніяльники, за ними танцюристи парами, по два, 
кожний має на плечах бартки (сокири) з підв'язаними дзвіноч
ками і співають:

Ци дома, дома сам пан господар?
Ми д' сему дому та веселому,
Що тепер робит так, як з первовіку?
Ци держат віру старозавітскую?
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Ци вни ся моля светому Різдву?
Ой, ми до тебе все в рік гостеве!
Одні ми гості — ясне сонечко,
Другі ж гості — сьвітлий місячок.
Треті ж гості — дрібний дощику...

Колядувати починали під вікнами. Добрий господар запро
шує колядників до хати. Як увійдуть до хати, цілу дружину час
тують (гостинність — це неодмінний атрибут гуцулів), вони спі
вають гуртом, оповідають, танцюють з домашніми — а тоді сіда
ють до столу і співають господареві, господині, дітям, родичам, 
живим та померлим і живому та мертвому інвентареві. До речі, 
поминання усопших — також важливий чинник свята коляди у 
гуцулів.

Коли господар має пасіку, то веде колядників до неї. Вони 
стають довкола вуликів, припадають на коліна, сокири кладуть 
хрестами. Господиня насипає в шапки пшениці, принесеної в 
запасці. Колядники беруться за руки і крутяться в один бік — 
за сонцем, приспівуючи веселу пісню бджолам. Після співу зно
ву припадають на коліна, творять хрест топірцями, а пшеницю 
зсипають назад із шапок господині у запаску, бажаючи, щоб 
пасіка була така велична, як свято Коляди.

Весною цією пшеницею посипають вулики.

Тарас Лехман

Стаття проілюстрована листівками львівського художника Осипа Озеркевича
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Мислителі планети

КОСТЯНТИН МИХАЛЬЧУК

7 квітня, другого дня ве
ликодніх свят упокоївся на 
74-му (народився 2 січня 1841 
року. — Peg.) році життя од- 
вічальний редактор «Украї
ни», Костянтин Петрович 
Михальчук, один з найвизна
чніших представників сучас
ного українознавства і за ра
зом один з останніх, а влас
тиво останній член тої стар
шої київської плеяди украї
нознавства, яка відкрила 
своєю діяльністю нову епо
ху не тільки в українських 
студіях, але й в українськім 
культурнім і національнім 
житю. Близький товариш 
Антоновича, Житецького, 
Драгоманова, Лисенка по 
університетській, київській 
громаді, з'язаний близькими 
науковими і громадськими 

зв’язками і з молодшою плеядою 1870-х рр., протягом цілих со
рока літ сливе безвиїздно живучи в Києві, К. П. Михальчук був 
невідмінним учасником всіх тих наукових і громадських почи
нів, котрими зазначили себе сі люде шістдесятих — сімдесятих 
років на українській науковій і громадській ниві і котрих осере
дком весь сей час був Київ. Праці київського етнографічного 
гуртка зосереджені якийсь час коло київського відділу геогра
фічного товариства, труди етнографічної експедиції в юго-запа- 
дний край, труди київського археольогічного з'їзду, нарешті «Кі- 
евская Старина» — сі монументальні стадії київської наукової 
роботи проходили при незмінній безпосередній участи Покійно
го, як ученого і громадянина.

Стративши всяку надію на науково-педагогічну діяльність ще 
в університеті, через політичні пригоди, навіт не подбавши че
рез се про університетський диплом, змушений до заробкуван-

‘ Передрук з журналу «Україна», 1914, кн. II. — С. 5—6.
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ня конторською бухгальтерською роботою, яка витягала з нього 
всю силу й енергію. Покійний, не вважаючи на се, не полишав 
наукових занять в своїй науковій спеціяльности — українській 
лінгвістиці, діалектольогії й історії мови і скоро зайняв дуже ав
торитетне становище в сій області, поборюючи силою духа всі 
недогоди, серед яких йому приходилося працювати. Поруч По
тебні й Житецького був він на протязі півстоліття найвизначні
шою фільольогічною силою, яку дала російська Україна. Його 
заслуги на сім полі будуть вияснені в статтях, що мали бути 
ювілейними — з нагоди п'ятдесятиліття його літературно-науко
вої діяльності, а тепер будуть заразом поминальними. Полишаю- 
чи їм сю оцінку, мусимо тільки підчеркнути ще громадську сто
рону в науковій діяльності покійного: ту готовність, з якою відзи
вався він всякий раз, коли треба було з наукового, фільольогіч- 
ного становища кинути світло на те чи інше питання біжучого 
українського життя. Пам'яткою її зісталися такі інформативно- 
декляративні роботи покійного, як «Открьітое письмо кь А. Н. Пьі- 
нину» або «Что такое малорусская речь»; але що важніше може 
було — на практиці, в самім ділі почувати сю готовність покій
ного в кожній науковій чи громадській українській справі по
служити своїм досвідом, працею і знанням. Давно вже підко
шений тяжкою хворобою, він до самих останніх днів своїх зіста- 
вався активним членом київської громади і ніколи не відмовляв 
своєї участи в ніякій справі.

З відкриттям у Києві Українського наукового товариства по
кійний від самого початку став одним з діяльних його членів, як 
учасник його організаційних плянів і наукових зібрань і співро
бітник його наукових видань; приняв на себе обов'язки одвіча- 
льного редактора «Записок», потім «України», став на чолі за
снованої минулого року комісії мови, що в останніх днях готовив 
розвідку про прикмети мови одної з грамот Олельковича, разом 
з тим працював над мемуарами, щоб заховати для історії україн
ського руху факти з українського життя Києва кінця 1850-х і 
початку 1860-х років. Та нагла смерть перервала се незвичайно 
діяльне і цінне житє. Ювілейний збірник «Записок», задуманий 
товариством рік тому, з нагоди п'ятидесятиліття літературної дія
льності покійного, вповні приготовлений, саме мав іти до друку 
по святах — але покійний не дожив до його виходу. Сей том 
буде вже посмертною пам'яткою заслуг нашого визначного чле
на, ученого і громадянина.

М. Грушевськпй
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ЧОГО ХОЧУТЬ ВІД НАС РОСІЯНИ?

Ш
еликороси притьмом закликають нас до єдності з собою — 
національної, літературної, мовної... Але заразом ті, що най
більше домагаються тієї єдності — як, наприклад, слов'яно
філи московські, — признають, що та єдість вже нібито є, та ще й 

у такій мірі, що бажати більшого нічого не зостається. Гаразд! 
Так для чого ж і крик підіймати? Коли наш полуденний «Русин» 
чи «Українець» все одно, що північний «Руський» чи «Велико
рос», коли малорусчина все одно, що великорусчина, коли мова 
Шевченка все одно, що мова Пушкіна, — то задля якої ж б речі 
не бажати однаково розвиватись індивідуальності малоруса як і 
великоруса, мові Шевченка, як і мові Пушкіна? «А задля того, — 
кажуть, що хоч малорусчина все одно, що і великорусчина, — але 
все-таки дечим відрізняється від цієї останньої, як різновидність, 
мовляв, від свого виду, тому-то, розвиваючись культурно, з часом 
вона може й геть-то відрізнитися від неї...».

До цього ще треба додати і ось що: процес радикального ви- 
народовлення і повної асиміляції цілої маси племенної без остат- 
ку ніколи, звичайно, не вдається. На це треба б було, щоб той 
процес за одним заходом обійняв собою однаково всі стани, всі 
верстви суспільності зверху до низу і відбувся надто швидко. 
Але чи це можлива річ? Розуміється, що ні. Отже, і виходить 
так, як було у нас з процесом ополячення. Спершу відривались 
живцем від народу заможнійші та інтелігентніші стани, опісля 
середні, а далі доходило діло і до самого люду — та тут і зупиня
лось, розбившись не стільки через його самосвідому опозицію, 
скільки через інертну міць ґрунтової самозаховуючої сили. А 
однак же стільки-то всіляких мук мусив визнати наш народ, ви- 
носячи всю оту тяжку і довгу, хоч і безплідну операцію? А яке 
добро, який зиск від тої операції стався самим полякам? В ре
зультаті дістали тільки багато всякої калічі: етнологічної, мораль
ної і інтелектуальної, котра більше наробила шкоди, ніж корис
ті, самій таки Польщі.

Ба, згодившись навіть на те, що великоросам далеко швидше 
і повніше вдалося асимілювати собі весь народ наш, — питає
мось: чи обійшлось би все-таки без такої ж калічі, без такого ж 
болю, який завдала нам польська операція винародовлення, — 
чи обійшлось особливо тепер, коли почуття і сомосвідомість своєї 
народної індивідуальності виросли і загострилися в такій мірі, в 
якій не було цього в старовину, за тих часів, і саму ідею «народ
ності» ледве ясно розуміли? І що придбали би великороси ціною 
такої понурої і безсердечної роботи? Хіба те, — кажемо, — що 
прибуло б на світі багато більше людей, схожих і мовою і народ
ністю. А чи ж і так їх ще мало? А які особливші наслідники, 
який-то незвичайний позитивний зиск з того, не кажемо вже
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для всеї людськості, але й хоч би для самих таки великоросів, 
що їх вельми багато, бо майже половина всього загалом слов'ян
ського племені?

Всі ті факти в очах російських «панславістів» не мають, ли
бонь, найменшого значення, бо вони все-таки не перестають 
вірити в одне, що для слов'янщини, крім «обрусєнія», нема спа
сіння ні племінного, ні культурного, ні політичного, а для Росії в 
цьому акті весь розум, все добро її історичного існування: що 
отже, що там не діялося б в слов'янщині, — все те діється собі 
тільки до слушного часу, а все-таки, сяк чи так, мусить довести 
до одного кінця, до «злиття всіх слов'янських рік в російському 
морі...» Деякі з них, навіть її вороги, котрі своєю безпутною по
літикою, замість нашкодити Росії, готовлять тільки їй широкий 
шлях до тріумфу, змушуючи морочені та дражнені ними народи 
звертати свої очі, симпатії та надії на одну Росію.

Припустимо, що все б справді сталось по думці і вірі російсь
ких панславістів, що вся слов'янщина склала б одну народність, 
одну державу, заговорила б од Адріатики до Тихого океану, від 
Балтики до Каспію однією російською мовою. Що би вийшло з 
такої колосальної нівеляції і об'єднання племен? Чи повна аси
міляція їх з великоруським плем'ям забезпечувала б вже навіки 
культурну, політичну, ба й національну цілість і єдність такого 
величного організму? Можна сумніватися. Ми ж пак бачили іно
ді, що як національний організм надміру розростеться, то з ним 
частенько буває й те, що діється звичайно з якими-небудь при
мітивними організмами в природі, — що такий однорідний орга
нізм розпадається, хоч і на подібні, але окремі організми...

Факт цей сам по собі вельми цікавий і повчальний, особливо 
для тих доктринерів всякого уніформізму, котрі наперекір осно
вній засаді живого руху в природі, за якою матерія і сила, захо
вуючи внутрішню єдність, розвивають нескінченну внутрішню 
різноманітність, — гадають собі, що тоді і рай буде на світі, як 
удасться весь рід людський натягнути на одне яке копито, злив
ши всі мови в одну мову, всі характери людські в один характер, 
всі національності в одну національність. Пуста мрія! Життя йде 
своїм природним ходом і ніщо його не спинить, — не тільки мар
ні вигадки кабінетних теоретиків-політиканів, але й сама брута
льна сила, ламаюча життя людське по своїй подобі, для своїх 
спеціальних цілей та інтересів, — бо одноманітність — то сим
вол мертвечини, а виразом життя і розвою — завжди була й 
буде нескінченна різноманітність. На цей закон не поможуть 
ніякі гноблення, бо що має жити і розвиватись, — то буде жити 
та розвиватись по-своєму, по своїй природній вдачі, наперекір 
всяким заборонам і перешкодам...

Ми, русини-українці, більше, може, як інші народи, зазнали 
на собі всю правду сказаного. Доля судила нам матися, як тому 
горохові, при битій дорозі... Хто не знущався над нами і не нама-
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гався переробити нас на свою подобу? Але ми все-таки відстоя
лись, бо у народі нашому був свій власний цілющий живець, 
свій самостійний геній, своя індивідуальна душа, котра не дава
ла, не дає і не дасть йому знівечитись і перестати бути самим 
собою!

Отже, скажемо по правді, що коли загрожує великоруській 
інтелігенції яка-небудь моральна небезпечність, то зовсім не з 
того боку, з якого вбачають її московські слов'янофіли, — не від 
західної цивілізації, а з того, з якого вони, либонь, і не здогаду
ються, так само як не здогадаються гаразд і досі про це поля
ки, — від сильної домішки до неї прозелітів, зраджуючих своїм 
власним національностям... Це не парадокс, а жива і щира прав
да. Хто має очі, тому не трудно вже й тепер бачити явні ознаки, 
віщуючі великоруській спільності сказане лихо. (Про них споді
ваємось поговорити ще іншим разом). Безперечно одно, що в 
тяжко понурів образі морального стану теперішньої російської 
суспільності, з таким талантом і правдою змальованим Щедрі- 
ним, якби придивитися до нього добре, не мала частина згнила, 
виявилась би витвореною спеціальними продуктами всякого ре
негатства, широко практикуючого в Росії...

Тепер минули вже ті часи, коли винародовлювання цілих пле
мен могло відбуватися собі віками безкарно, не визиваючи се
ред них ані особливішої реакції, ані глибокого зіпсування мо
рального. Разом з поступом цивілізації виросла також і самосві
домість національна всіх народів, загостривши кріпко почуття і 
спізнання моральних, соціальних і культурних хиб, зв'язаних з 
відступництвом від рідної народності.

Ми ж зі своєї сторони звернемо тільки увагу на те, в який то 
лабіринт суперечностей заходять російські «народники» і патрі
оти, протегуючи наших місцевих «обрусителів» і приймаючи їх 
облесливі слова за щиру правду. Піддаючись їх лукавим аргуме
нтам, російські «народники» незапримітно для самих себе усво- 
юють собі, разом з їх вивихнутими поглядами на наш народ, і їх 
загальне відношення до простого люду, ба таки нівроку, і їх не
завидну мораль...

Як ми вже натякнули спочатку, ніхто, бачимося, з росіян не 
домагається стільки од нас єдності національної з собою, як, 
власне, «слов'янофіли» московські, найбільше із всіх воюючи за 
націоналізм і народність... До кого ж властиво обертаються вони 
з своїм вимаганням? До простого народу? Ба ні! Бо скільки б 
вони не говорили про загальне своє поважання до нього, але з 
живою особистістю нашого зневіряного народу вони й не дума
ють числитись, мов той народ в їх очах такий справді яка-небудь 
«святая скотина», котра повинна собі за ласку вважати те, що її 
звеличають іменем «росіяни», немов правдивих великоросів, та 
порадять ще якомога перекручувати рідну мову на такий лад, 
щоб вона якнайбільше подобала на російську. Отже, з вимаган

Сііень 58 Сіїень



ням тим вони обертаються тільки до нашої народної інтелігенції, 
до так званих «українофілів». «Українофільство» не є народо
любство наше, вони якраз так само називають зі своєї сторони 
не чим іншим, тільки «полонофільством», як поляки зі своєї — 
«москалефільством», найздоровіші первістки рідної культури і 
цивілізації — та з гордістю величаючого навіть і свою державу 
«мужичою».

Отже, припустимо, що ми б як-небудь спокусились намовою 
«слов'янофілів» і щиро забажали послухати їх ради та зробити з 
собою те, що їм хочеться. Ми б опинилися тоді у безвихідному 
становищі. Вони бо вчать, що здорове зерно суспільності живе в 
одному народі, що інтелігенція, відрізнившись від народу, тим 
самим псується, нівечиться морально та інтелектуально, спілку
ється та забріхується навіки, — що саме таке б то неначе лихо 
сталось з російською інтелігенцією і що єдине спасіння тепер в 
тому, щоб повернутись до народу та злитись з ним мовою, зви
чаями, поглядами, духом, ба навіть одежею. Добре, згода на це! І 
ми гордимось тим більше, що коли чим великоруська інтеліген
ція й відрізнилась від свого люду та попсувалсь, — то все ж таки 
далеко не в тій мірі, як наша у себе... Отже, ми щиро охочі та 
готові направити той сумний блуд нашої дотеперішньої інтелі
генції та, згідно з радою «слов'янофілів», звертаємось до свого 
рідного люду, бажаючи злитись з ним усім, чим тільки вони ра
дять, щоб заходитись пильно працювати коло розвою мови та 
культури... І що ж? Московські «слов'янофіли» замість похвали 
нам сварять та ганблять нас за те, обзиваючи «полонофілами» 
і — без сорому казка— «зрадниками свого люду»! Мало того. 
Щоб не бути отакими несподіваними ’зрадниками, вони домага
ються, щоб ми не відрізнялись нічим від них — як вони її прози
вають: «попсованої, повної фальші та зрадившої своєму люду» 
інтелігенції... Ну, й розберіть тут, хто мудрий, таку логіку...

Тільки ж віддаючи данину честі і справедливості великорусь
кій інтелігенції, ми не бачимо ніякої доброї рації, задля якої б 
нам треба було і по-рабськи піддаватись все-таки чужій, хоч і 
близькій нам національності і культурі, занехаявши свої, при
роджені, хоч і бідніші, — в котрих ми росли й виховувались, з 
котрими ми нерозривно зв'язані найсвятішими почуттями серця, 
найдорожчими споминками життя, найпоетичнішими гадками, 
найживкішими нервами своїх уподобань, бажань та поглядів. 
Ми стоїмо за свою народну правду, котра каже: «Лучше своє 
латане, ніж чуже хапане». Отже, то не задля одних тільки виро- 
зумованих головою моральних та соціальних мотивів ми не мо
жемо призвести до такого легкодухого відбігання від свого роду 
та перероблювання себе на чужий лад. Нас зневолює залиша
тись самими собою перш за все щира органічна любов до свого 
рідного краю, люду, його історії, мови, пісні, складу його розуму 
та характеру, нам не дає ламати себе на чужий лад тверда свідо-
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мість свого власного національного Я, живе, немов фізичне по
чуття своєї психологічної самостійності та відокремленості від 
інших національних індивідуальностей. Тільки в сфері своєї вла
сної національності та культури ми почуваємо себе вільно і про- 
сторно, як пташка в повітрі: чуємо, що живемо всіма нервами 
життя — зугарні щиро і сміятись і плакати, любити і ненавидіти, 
почуваємо себе живими, правдивими людьми, здібними на са
мостійну творчу роботу в громаді з іншими народами, на ко
ристь культури та цивілізації загальнолюдської, всеслов'янсь
кої, спільно-руської та своєї власної. А до цього ще нас вражає 
сумний вигляд тих земляків наших, що по добрій волі чи по не
волі, по нетямності своїй чи по мудрствуванню лукавому, через 
безпорадність і безхарактерність свою, через лакейство, нещас
не — поперевертались хто до ляхів, хто до росіян, а хто й до 
інших «культурних» чужинців, мадярів, волохів... Навряд чи знай
деться тепер між ними людина, котра б мала безперечне право 
похвалитись одночасно високім цензором моральним і інтелек
туальним...

Були, щоправда, часи блаженної наївності і несвідомості на
шої народовленої інтелігенції, часи Богданів Заліських та Мико
лаїв Гоголів, часи також понурого мовчання, придавленого рабс
твом нашого люду, коли справді можна було думати, що разом 
можна бути щирим українцем і поляком або росіянином — і від
радно, широко та вільно буяти творчою фантазією понад істори
чними могилами нашими, співаючи патріотичні пісні українсь
кі — польською мовою... Але ті часи минулись безповоротно. 
Період дилетантського українофільства польських та російсь
ких панів віджив свій вік. Розлягся дзвінкий голос рідної, щиро- 
української пісні великого кобзаря Т. Шевченка, вірного сина 
нашого безталанного люду: затим народ наш вийшов на волю: 
нові покоління інтелігенції навчились серйозніше і поважніше 
дивитись на світ та на потреби людського життя, навчились глиб
ше думати, краще розуміти і оцінювати свій моральний борг 
перед краєм і людом, свої позиції і вчинки, — стародавні легень
кі компроміси з совістю і розумом нашої вивнародовленої інтелі
генції перестали витримувати критику, стали анахронізмом. Для 
більш-менш розвинутих і характерних людей лишились тепер 
до вибору тільки дві ясні і певні дороги йти вкупі з народом або 
проти народу. Ми вибрали першу дороги і на ній сподіваємось 
зустрітись та побратись з кращою частиною російської інтелі
генції, — щиріше і міцніше, ніж ті перевертні наші, що, видаючи 
з себе росіян — кращих, ніж самі росіяни, — самозванно з'яви
лись на службу одних російських шовіністів, в незаконно при
своєній собі ролі правдивих заступників нашого люду...

Звичайно в національному напрямку нашої народної інтелі
генції росіяни вбачають якийсь несподіваний і небезпечний «се
паратизм» від скомпонованої книжниками «общерусской» народ-
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ності, — не обмеженій до того культурними задачами, — дума
ють, що його вигадала й винайшла сама собі інтелігенція наша.

Культурного «сепаратизму» нашої інтелігенції росіяни не ма
ють найменшого поводу боятися, так само як не боятися і при
родного етнографічного сепаратизму. В чому народ — в тому й 
ми відрізняємось від росіян. Але в чому народ з нами сходить
ся — в тому й ми, безперечно, зійдемося. Наша національна куль
тура постає на твердому і певному грунті, на грунті народного 
духу, його історії, мови і вподобань — і щоб звалити нашу куль- 
туру — треба її знищити хіба разом з народним грунтом. Робота 
варта хіба часом стародавнього хижого варварства та лютої тем
ноти, а не теперішнього гуманного і цивілізованого XIX ст.!

Кожного разу, коли ми чуємо, що росіяни говорять про по
требу «обрусєнія» нашого народу, — тільки знизуєм плечима і 
ніяк не можемо гаразд зрозуміти: чого, власне, вони від нас 
хочуть?.. Хіба ж ми не Русь? Хіба ми споконвіку не були Рус
сю, — ще тоді навіть, як великоруського племені не було й на 
світі, а в краях, де воно потім склалося, сиділо ще тюрсько- 
фінське плем'я? Хіба ж не від нас великоруси взяли саме ім'я 
«Руси»? Хіба не від нас — говорячи словами літописця — «по- 
шла єсть руська земля»? Хіба потім ми не різалися з ляхами, 
відстоюючи свою «руську» народність, поки таки не відстояли 
її? Хіба й тепер не боремося з ними у Галичині за предковічні 
права нашої «руської» народності? Мало того, галицький «Ру
син», що навіть своє національне ім'я переховав досі в його 
первісній формі, в якій воно зустрічається ще в «Руській Прав
ді» та інших тогочасних документах, — так, отже, той Русин, в 
простоті свого серця, думає навіть, що тільки його народність і 
є справжня «руська», а інші руські народності називає і досі 
окремими іменами, — як воно колись було і на Україні, майже 
до самих часів Хмельниччини. Ба й самі предки великорусів 
ще до половини XIII століття справжньою Руссю вважали тіль
ки саму нашу батьківщину, називаючи цим іменем лише Київ
щину, Переяславщину, Чернігівщину, Волинь та Галичину. (Ди
вись про те в історичних працях Костомарова, Корсакова та 
інших). Тільки тоді вже, як Україна пристала до «Московщи
ни», швидко потім переіменованої в «Росію», та як народ наш 
почав чути від «Москалів», що й вони «руські» люди та ще б то 
кращі від нього, а він би то вже «хохол» якийсь, — аж тоді, 
кажемо, український люд наш, уступаючи силі, по приказці 
«хто дужчий — той і лучший», — і сам почав називати росіян 
«руськими», а сам, бачучи, що іншої від них породи, вже й не 
знав, як себе та свою мову й народність гаразд називати... Тим- 
то й занехаявши своє предковічне ім'я, присвоєне собі спеціа
льно росіянами, та вважаючи недоладним вигадане для нього 
книжниками прізвисько «Малоросів», — український люд наш
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почав жити собі безіменним... Одну тільки віру свою, спільну з 
росіянами, не переставав ще й досі звати «руською»...

Але таке невільне зречення предківського імені ми бачимо у 
нашого люду тільки тоді, коли він прирівнює себе в чому-небудь 
до великоросів: у відносинах же до інших народностей він і досі 
не перестає звати себе «руським» народом. Так для чого ж нам 
і те «обрусєніє»? Те, що властиво росіяни називають «обрусєні- 
єм» — український народ зове по-простому «омоскаленням» 
або «окацапленням»... Чи не того саме добиваються від нас росі
яни? Коли того, то ні про що тоді вже говорити бодай про навер
нення нас на нашу рідну «руську» народність, а лучше вже на
зивати речі їх власними іменами, — все-таки хоч баламутства 
трохи менше буде поміж людьми...

Ми ж, власне, міркуємо собі так. Чом би не жити собі в 
братній згоді обом руським народностям, не кривдячи одна дру
гої, а краще одна другу шануючи, одна другій допомагаючи? Адже 
ж спільність національних імен не є одиничний приклад в Сло
в'янщині, — а раніше вона не вадила і не вадить іншим братнім 
народам нашим вживати кожному своє ім'я для себе, не змішу
ючи його з ідентичним іменем другого родича. Так, наприклад, 
зовуть же себе сербами і балканські серби, і лужицькі, а остан
ні навіть діляться ще аж на дві маленькі народності... Чом би і 
нам не мати до себе взаємного поважання та людяної звичайно
сті? Ми б раднійші, та не за нами гайка.

Кость Михальчук
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ДАислителі планет и

УКРАЇНЕЦЬ ТЮРКСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

к відомо, наляканий польсь
кими повстаннями 1831 р. і 
особливо 1863 р., царський 

уряд вирішив деполонізувати 
«Юго-Западньш край», зміцнюю
чи там російський вплив. Сюди пе
реселяють українців не тільки з 
Правобережжя, а й з колишньої 
Гетьманщини, Слобідської Украї
ни. Саме тоді вчитель історії і гео
графії Евфимій (українською мо
вою Юхим) Кримський, татарсь
ко-білоруського походження, пе
реїхав на Волинь, оселився тут і 
працював. Тут у нього 15 січня 
1871 р. народився син Агатангел.

Про своє походження Агатан
гел Юхимович писав у листі до 
свого друга Бориса Грінченка 
(17.VI.1901 р.): «До речі, яким ро- 
бом з мене татарин. Наскільки ме
ні вияснили, перший наш прадід, 
виходець з ханства, мав охрести
тися більш-менш 1698 р. у Мстис- 
лавці. Це я виводжу із запису на 
стародавнім молитовнику. В сен-
тябрі сестра моя в других перешле мені арабські документи (її 
батько був найстарший, і папери позоставалися у нього)»1.

Через кілька місяців після народження сина Юхим Кримсь
кий переїхав на роботу до Звенигородки на Київщині. За гроші, 
зароблені виданням підручника з географії для «двокласних 
шкіл», побудував собі там дім, зв'язавши свою долю з українсь
кою землею.

Агатангел Юхимович навчився читати, маючи три з полови
ною роки2, а вже у п'ять років батько віддав його до Звенигород
ського «городського училища», де він навчався у 1876—1881 рр.

Тоді ж він почав вивчати іноземні мови: крім широко вжива
них у салонах польської та французької, ще й англійську та ні
мецьку.

Десятирічним хлопчиком його віддали до прогімназії в м. Ост
розі на Волині, де жила його тітка Филипа — сестра батька. Во-

А. Ю. Кримський

Сііень 63 Сііень



на опікувала міську бібліотеку, завдяки чому хлопець знову діс
тав широкий доступ до книг.

У 1884 р. Агатангела переводять до четвертого класу Другої 
Київської гімназії Кромера, а через рік він уже стипендіат «по 
конкурсі» відомої на всю Україну Колегії Павла Галагана, яку і 
закінчив, маючи 18 років, вивчивши окрім уже названих, ще й 
грецьку, італійську і турецьку мови.

Інтелектуальне дозрівання, як і відкриття своєї національної 
приналежності і свідомості, відбулося в Агатангела Юхимовича 
під час навчання в колегії ім. Павла Галагана (1885—1889).

Усвідомлення національної причетності прийшло до Агатан
гела Юхимовича після знайомства з передмовою М. Драгомано- 
ва до повістей Осипа Юрія Федьковича. У листі до Б. Грінченка 
від 24 червня 1892 р. А. Кримський писав: «Зосталося до канікул 
два тижні. І от узяв я якось повісті Федьковича з передмовою 
Драгоманова, узяв, прочитав, і мене нове світло осіяло. Я зрозу
мів, що я мусю бути українофілом — і це я зрозумів цілком сві
домо. В цій свідомості була певна частина одвіту на мої мучи- 
тельні сумніви, і от я жадібно ухопився за українство»3.

Із Михайлом Драгомановим були у Агатангела Юхимовича 
дуже специфічні взаємини, етапи яких він подав у своїй доку
ментальній студії, присвяченій видатному національному діячеві. 
Вперше повністю вона була опублікована у збірнику праць Ага
тангела Юхимовича «Розвідки, статті та замітки» (1928 р.)4. Ага- 
тангел Юхимович пройшов тут подвійний шлях: від Павла до 
Савла і від Савла до Павла.

У 1890 р. з'явилася стаття Драгоманова у львівському журна
лі «Народ». На думку Агатангела Юхимовича, автор недооціню
вав значення національної справи, яка, мовляв, мала б поступи
тися всеімперському поступові: «Стаття Драгоманова обурила 
мене, — писав Кримський до Грінченка (26.VI.1892 р.), — і зо 
мною зробився нервовий пароксизм»5.

Сангвінічний Агатангел Юхимович негайно послав рецензію 
до львівського журналу «Правда», яка закінчувалася запитання
ми: «Тепер я Вас питаю: яким способом можна і треба україн
цям для здобуття прав і вольности (між іншим, певне, і права 
національного) сполучитися з неприхильними для них москаля
ми, та й не потопитися при тім в «общем русском море»? Або 
яким способом перетворити російську нетолерантність в толе
рантність? Коли Ви можете дати на це пораду (та, Бога ради, не 
загальними фразами, а точно!), тоді, будьте певні, ніхто Вам, крім 
щирої подяки, нічого не скаже»6.

Другий гріх Драгоманова — це недооцінка національної мо
ви. Агатангел Юхимович, фанатично закоханий у рідну мову, із 
природним відчуттям важливості мови у суспільному житті, му
сив різко зреагувати.

«Нам же одібрано, — він каже, — усякі мінімальні, елемен-
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тарні права. Для нас і говорити своєю мовою то вже є злочин; 
нашій нації — гірше, ніж усім іншим націям. Тим-то дуже важ
лива для нас річ — придбати собі хоч первісні права, хоч право 
на мову, бо без неї не можлива ж просвіта нашого дорогого нам 
народа... Маючи хоч мову, законом дозволену, українофілам мож
на буде освічувати народ і впливати на народ, — тоді й народ 
може статися помічником для інтелігенції в справі здобуття даль
шої волі; а без участи народної маси — хто знає, чи багато вдіє 
сама інтелігенція? Зрештою, коли б Ви вказали українцям хоч 
трошки кращий шлях, то певне, що вони б Вам гаряче подякува
ли. Тим часом, Ви кажете нам попросту: «Се ваша справа, та й 
по всій мові!»7.

У ті часи у Російській імперії існувало два центри орієнталіс
тики: східний факультет Санкт-Петербурзького університету та 
Лазаревський інститут у Москві, де навчали східних мов май
бутніх дипломатів, політиків та економічних діячів. Перед ви
пускниками Лазаревського інституту відкривалась можливість, 
практично опанувавши східними мовами, дістати науковий ви
шкіл у Санкт-Петербурзькому університеті.

Тодішній голова російських орієнталістів арабіст барон Вік
тор фон Розен (1849—1908) звернув увагу на Агатангела Крим
ського, який навчався у Лазаревському інституті, і запропону
вав йому перейти до Петербурга.

Проте це означало, що молодий арабіст мусив зректися своїх 
україністичних і славістичних інтересів і присвятити себе виня
тково сходознавству. Такої жертви для «чистої науки» Кримсь
кий не міг принести, тим більше, що українське життя вимагало 
його участі.

Він продовжував студії в університеті, але не в Санкт- 
Петербурзькому, а в Московському, і не на східному факультеті 
(такого у Москві не було), а на історико-філологічному. У 1892— 
1896 рр. проходив курси із слов'янської філології.

А. Кримський дістав від Лазаревського інституту стипендію 
на два роки: один рік для перебування в арабських країнах, а 
другий — на орієнталістичні студії в одному із західноєвропейсь
ких університетів.

Після повернення з Бейруту Агатангел Юхимович мав готува
ти, а властиво, завершувати дисертацію, щоб очолити кафедру 
арабістики в Лазаревському інституті.

Директор інституту, відомий історик Георгій Ілліч Кананов 
(1834—1897) наполягав, щоб Кримський полишив славістику і 
присвятив себе повністю арабістиці.

У 1901 р. Агатангел Юхимович став надзвичайним професо
ром арабської філології, а у 1903 р. ще й професором історії 
мусульманського Сходу. Проте дисертація залишалася незавер
шеною.

Визнавчиши для себе справу своєї національної приналеж-
і
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ності як української, він, однак, ніколи не цурався Криму, бать
ківщини його предків.

Особливо теплі і міцні стосунки з татарськими культурними 
діячами зав'язалися у А. Кримського після переїзду до Києва, 
коли він уже працював в Академії наук. Його близьким співро
бітником став історик середньовіччя Осман Акчокракли, кот
рий, між іншим, з ініціативи Агатангела Юхимовича, видав укра
їнський переклад поеми про походи Б. Хмельницького у 1648 р., 
складеної Джан Муганмедом, зятем Тугай-бея, близького друга 
українського гетьмана8. Інший кримський вчений, з яким Ага- 
тангел Юхимович радо спілкувався, був філолог-тюрколог і поет 
Бекір Чобан-заде, професор тюркології в університеті Баку.

Агатангел Юхимович мав і безпосередніх учнів з кримських 
татар. Між ними був ісламіст та історик Якуб Кемаль, який заві
дував Східним музеєм у Ялті. Він досліджував суфізм, тобто іс
ламський містицизм, одну з улюблених тем Агатангела Юхимо
вича9 . Проте молодій кримсько-татарській культурі не судилося 
довго процвітати. Прийшли трагічні роки 1934—1938, і майже 
всі її діячі були поголовно ліквідовані.

У червні 1918 р. гетьман України Павло Скоропадський, який 
тільки що заснував два українські університети, — один у Киє
ві, а другий у Кам'янці-Подільськім, велів покликати до життя 
спеціальну «Комісію до вироблення законопроекту про засну
вання Української Академії наук у Києві». Головою комісії було 
призначено академіка Володимира Вернадського, який запро
сив до комісії насамперед Агатангела Кримського. Комісія підго
тувала законопроект, який був прийнятий Радою Міністрів і за
тверджений гетьманом10. Праці Комісії склали цілий том. Пер
ший Статут Академії ясно віддзеркалює візію його авторів, обох 
драгомановців-друзів — Вернадського і Кримського.

Наказом Гетьмана від 14 листопада 1918 р. було призначено 
перших 12 академіків (по чотири на кожен із трьох її відділів), які 
одержали право постійного добору дальших членів. Першим пре
зидентом Академії гетьман назвав академіка Володимира Вернад
ського, а він запропонував своїм колегам обрати на неодмінного 
секретаря Агатангела Юхимовича, що і було одноголосно схвале
но таємним голосуванням на засіданні 14 листопада 1918 р11.

Увесь тягар по Академії аж до 1928 р. ліг на Агатангела Юхимо
вича, і тому в Києві жартома називали академію не Українською, а 
«Кримською». Само собою зрозуміло, що у «Кримській» академії 
мав бути гідно репрезентований Схід. Агатангел Юхимович у своїх 
«Увагах з приводу кафедри східної історії та філології» подав влас
ну візію обсягу та завдань майбутньої української орієнталістики. 
Візія Агатангела Юхимовича залишається актуальною, і тому до
зволю собі навести кілька уривків, що яскраво характеризують 
потребу сходознавства Всеукраїнської академії наук.

«Окрім неминучої загально-признаної наукової потреби сту-
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діювати східну історію як одну з великих частин історії вселюд
ської, Україна має ще свої особливі причини дбати про те, щоб у 
її найвищій ученій інституції східні дисципліни розвивалися як 
слід, з інтенсивністю. І бажалося б мати навіть не одну, і не дві, 
а скількись східних кафедр в Академії Наук. Стародавня тери
торія сучасної України була місцем для життя або для давнього 
перебування усяких орієнтальних народів, — і перед українсь
кою наукою стоїть ціла низка всеможливих питань і завдань, 
що чекають свого планового розроблення і розв'язання. Іраніс
тика, туркологія (дисципліна ця особливо потрібна), арабісти
ка, — без цих трьох наук усестороння, неоднобічна історія укра
їнства неможлива; без них будуть неминучі зіяючі лякуни в са- 
мому-таки українознавстві.

За давніх часів теперішню Південну Вкраїну залюднювала 
іранська вітка народів: скити-сармати, потім їхня видозміна — 
алани... Як відомо, навіть імення наших великих річок «Дніс
тер», «Дніпро», «Дін» — осетинські (іранські.— О. П.), деякі 
найзвичайніші слова української мови, такі як «собака», жив
цем позичено з іранської мови...

...Виступає потреба розвивати вже другу галузь сходознавст
в а — туркологію... Історія Хазарщини ні на кому такою великою 
повинністю не тяжить, як на академії іменно українській (на 
жаль, перша велика монографія про хазарів, написана академі
ком Кримським ще 50 років тому, сьогодні залишається в руко
пису. Вона передусім мусить бути видана Академією. — О. П.).

Знов же нікому, опроче Академії української, не може бути 
ближчим обов'язком історично-філологічно дослідити печенізькі 
та половецькі впливи на Київську Русь. Варто, між іншим, за
значити, що й досі ще не вияснено як слід усі тії тюркські лек- 
сикальні елементи, котрі ще вперед — у монгольську епоху бу
ли зайшли до української ("староруської») мови і визирають, 
приміром, із «Слово о полку Ігоревім» або з літописей Київсько
го періоду. Потім, починаючи з часів монгольських, турецько- 
татарські впливи ідуть на Вкраїну вже зовсім широкими потока
ми, різко одбиваючись і на звичаях, і на мові, і на народній сло
весності, за часів козаччини особливо. Не можна свідомо студі
ювати українську народню словесність, обминаючи турецьку й 
татарську народню словесність.

...Не можна цілком продуктивно студіювати історичні відно
сини України до Орди, до Крима, до Туреччини (яка іноді навіть 
володіла Україною або її частинами), не вичерпуючи турецьку й 
татарську історію в її перводжерелах, доступних тільки тюрко
логам»12.

Агатангел Юхимович активно реалізував також свої інститу- 
ційні візії. Хочеться спеціально назвати сходознавчі установи, 
які він створив (відкрив ісламський і тюркський схід для Украї
ни) і наповнив вагомим науковим змістом. Це насамперед «Кабі
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нет арабо-іранської філології», «Тюркологічна комісія» (до 1930 р. 
випустили по шість публікацій кожної, цікавий збірник «Студії 
в Криму») та «Жидівська (опісля Єврейська) історично-архео
графічна комісія» (до 1929 р. видала два томи свого збірника 
праць).

Слід сказати й про літературну творчість Агатангела Юхимо
вича, зв'язану зі Сходом. Це були не лише майстерні переклади. 
Один із натхненних класиків українського мистецького слова в 
часи його найвищого розквіту на грані XIX та XX століть, він 
належав до блискучих знавців класичної арабської та персь
кої — не тільки літератур, а й цілісних культур. Цей рідкісний 
талант дав Агатангелові Юхимовичу можливість відчувати та тво
рити гармонічно і паралельно у двох структурах поетичного мис
лення. «Пальмове гілля» Агатангела Кримського-поета — це своє
рідний жанр. Поодинокі його поеми і цикли — не тільки художні 
і не тільки філологічні переклади. Це «орієнтально» інспіровані 
і, крім того, структурно по-"орієнтальному» відчуті перлини укра
їнського ліричного генія.

Агатангел Юхимович працював по 18 годин на добу. Але не 
так легко було творити науку у часи громадянської війни та піс
ля неї. Та всі труднощі він старався збороти, і часто з успіхом, 
поки не прийшли трагічні роки 1928—1929, а за ними ще страш
ніші тридцяті. Почалася планова акція ліквідації українознавст
ва як науки на високому світовому рівні, як бази окремої висо
кої національної культури. Гірка чаша випала і нашому трудів
никові: він був відсунутий від праці свого покликання, мусів ста
ти свідком того, як одна за одною ліквідуються створені ним з 
таким трудом і любов'ю установи.

Хоч у травні 1928 р. члени Академії переобрали одноголосно 
Агатангела Кримського неодмінним секретарем, але уряд не за
твердив його на ту посаду, а наступного року він мусив залишити 
головування першим (історично-філологічним) відділом Академії. 
Згодом були ліквідовані усі сходознавчі установи, виплекані Ага- 
тангелом Юхимовичем і, врешті, його гордість — історично- 
філологічний відділ Академії. Про ліквідацію діячів кримської лі
тератури та науки я вже згадував. Цю трагедію він пережив як 
особисте упокорення і перекреслення свого життєвого завдання. 
Два рази Агатангел Юхимович переставав бути людиною з іме
нем (близько 1930—1937), а вдруге — після свого арешту і муче
ницької смерті в Кустанайській (Казахстан) тюремній лікарні (25 
січня 1942 р.) аж до своєї реабілітації (з ініціативи свого молодшо
го колеги академіка Леоніда Булаховського) у 1957 р.13

У 1930 р. виходить остання його наукова праця в УАН, тоді ж 
відібрано у нього аспірантів. Історик Академії наук, Наталія По- 
лонська-Василенко, дружина другого президента УАН (не за
твердженого урядом) академіка Миколи Василенка (1866—1935),
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так описала становище «опального академіка» (останньою сек
ретаркою якого вона була):

«Залишилося кілька академіків (у 1930-х рр.), що їх уряд ого
лошував «незмінними», але їх безупинно «проробляли» в газе
тах, часописах, промовах як «буржуазних вчених», «ворогів на
роду», і вони чекали з дня на день арешту або заслання. Науко
ва праця їх не була потрібна для Академії (в архіві Агатангела 
Юхимовича досі зберігаються томи цінних його, монографій, які 
не вийшли у світ. Згодом деякими з них зацікавилися AH СРСР 
та АН Азербайджану і видали їх). Цих академіків не запрошува
ли на наукові засідання, наради. Вони не могли й залишити Ака
демію, бо це вважалося б контрреволюційним викликом. їхній 
зв'язок з Академією обмежувався тим, що вони двічі на місяць 
приходили одержувати платню та хлібні картки.

Десь у 1936—1937 рр. в Інституті мовознавства пригадали 
про його існування. Викладати не дозволили, але почали посила
ти до Агатангела Юхимовича аспірантів. Якісь зміни відбулися 
тільки у 1939 р., коли було приєднано Західну Україну. Тепер 
Агатангел Юхимович знадобився владі, його послали до визволе
них земель як корифея української радянської науки — живим 
доказом її високого рівня.

І справді, кожна з його подорожей до Львова сприймалася 
там як велике свято. Його 70-ліття стало великим святом україн
ської світової науки. 15 січня 1941 р. Агатангелові Юхимовичу 
було вручено орден Трудового Червоного Прапора, а ще через 
півроку (20 липня того ж 1941 р.) він потрапив до м'ясорубки 
НКДБ/НКВС.

Нещодавно Іван Іллєнко познайомився з документами слідчої 
справи (№ 148001). Стало відомо, що Агатангел Кримський заги
нув у тюремній лікарні 25 січня 1942 р. у місті Кустанаї. Загинув 
достойно, так само, як і жив. «Слід віддати належне Агатангелу 
Юхимовичу, який, незважаючи на похилий вік і недугу, знай
шов у собі сили, вичерпав їх останній запас, але не піддався, не 
обмовив ні себе, ні товаришів, достойно доніс свій тяжкий хрест 
на Голгофу народної покари»14.

Українська держава у великому боргу перед першим Неод
мінним Секретарем Академії наук. У зв'язку з тим в мене є низ
ка пропозицій, щоб хоч частково повернути цей борг.

По-перше, слід подбати, щоб віднайти могилу Агатангела Юхи
мовича Кримського, і, по можливості, перевезти його прах для 
урочистого поховання на Байковому кладовищі.

По-друге, слід оголосити конкурс на написання фундамента
льної документальної біографії Агатангела Юхимовича.

По-третє, на часі видати Повне зібрання літературних та нау
кових творів Агатангела Кримського та його епістолярну спад
щину..
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По-четверте, Академія створить Інститут сходознавства ім. 
Академіка Агатангела Кримського, який буде вічним пам'ятни
ком видатному вченому.

1 Кримський А. Твори: У 5 т. — К., 1982—1984. — T. 5, кн. І. — С. 360.
2 Там же.
3 Там же. — С. 65.
4 Статтю з пропусками вміщено у згаданому виданні. Див.: T.2. — С. 614—672.
5 Там же. — Т. 5, кн. 1. — С. 76.
6 Кримський А. Розвідки, статті та замітки. — К.г 1928. — С. 326.
7 Там же.
8 Татарська поема Джан-Мухамедова про похід Іслам-Гірея III спільно з Б. Хме
льницьким на Польщу//Східний Світ. — Харків, 1930. — Ч. 12.
9 У «Студіях Криму» Агатангел Юхимович надрукував інформацію про відкри
тий Кемалем «Арабський судійський рукопис XIII ст., у Криму знайдений, і чи не 
в Криму й писаний» (с. 159—164).
10 Дорошенко Дмитро. Українська Гетьманська держава 1918 року: Історія Укра
їни 1917—1923 рр. — Ужгород, 1930. — С. 361—362.
11 Автобиография академика Агатангела Евтимовича Крьімского. (Київ, 1941), 
автограф. — С. 6.
12 Записки історично-філологічного відділу Української Академії наук. — К., 
1919. — Т. 1. — С. ІХ-ХІІ.
13 Подробиці фабрикацій репресивними органами влади мнимо-підпільної теро
ристичної організації «Спілка визволення України» (СВУ) вияснив — і за те 
заплатив своїм життям — Гелій (Євген) Снєгірьов (1927—1977) у своїй лірико- 
публіцистичній розвідці «Набої для розстрілу. (Ненько моя. ненько)». (Київ, 
1990), з передмовою Івана Дзюби. Академіки Сергій Єфремов та Михайло 
Слабченко постановою загальних зборів АН УРСР (1990) були поновлені (по
смертно) в складі нашої Академії наук як незаконно репресовані за мниму 
приналежність до неіснуючої СВУ. Див.: Патон Борис. Про поновлення в складі 
Академії наук УРСР незаконно репресованих учених//В існик АН УРСР. — 
1990. — Ч. 8. — С. 14, 26—27.
14 Літературна Україна. — 1990. — 25 жовтня.

Омелян Пріцак, 
іноземний академік 

Національної Академії 
наук України
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^ славлен і ім ена

ФЕНОМЕН АНТОНА ПЕТРУШЕВИЧА

а широкому полі української науки і красного письментва 
зросла і така постать, як Антін Петрушевич, що наполег
ливою щоденною працею зібрав собі високі титули істори

ка і філолога, археографа й археолога, фольклориста й етногра
фа, нумізмата й бібліофіла, геральдиста й лексикографа. Він став 
дійсним членом Академії наук у Кракові (1874), Академії наук у 
Празі, почесним членом Академії наук у С.-Петербурзі (1904), 
членом НТШ у Львові.

Звідки бере свій початок генеалогічне древо Петрушевичів, 
однозначно сказати нелегко. Один із зарубіжних дослідників 
стверджує, що існує принаймні «три родоводи цієї родини». Є й 
інші думки. Але цілком імовірно, що початки родоводу Петруше
вичів сягають у далекі пласти Литовського князівства.

Антін Степанович Петрушевич народився у січні 1821 р. в 
с. Добряни Стрийського повіту (у сім'ї був одинадцятою дити
ною). Уже 9-річним читав «Апостола». Після трикласної школи з 
німецькою мовою викладання в Стрию (1833) продовжував на
вчатися в гімназії отців-домініканів у Львові, де виявив особливе 
зацікавлення історичними науками. Після завершення шести
класної гімназії (1839) вступає до Львівського університету і не
забаром стає улюбленцем визначного галицького історика Де
ниса Зубрицького. За бажанням батька Антін переводиться на 
теологічний факультет (1841), після закінчення якого працював 
у церкві Перегінська колишнього Долинського повіту, згодом на 
запрошення митрополита Михайла Левицького — в Уневському 
василіянському монастирі. Став капеланом і нотарієм митропо
личого уряду, а 17 січня 1851 р. дістав титул консисторського 
радника. 1856 р. йому було надано парафію в с. Новиця Калусь- 
кого повіту, але туди не поїхав, залишився при митрополиті. Про
тягом 1858 р. упорядкував у Перемишлі капітульну бібліотеку і 
архів, запровадивши там систематичні каталоги. Об'їздив Гали
чину, Буковину, Закарпатську Україну, Чехію, де збирав старо
друки, давні церковні рукописи.

1861 р. А. Петрушевича вибрали послом до Галицького сей
му, де він показав себе неперевершеним знавцем історії україн
ської та польської мов. Його промови без скорочень друкувала 
популярна газета «Слово», деякі виходили окремими брошура
ми. Того ж року А. Петрушевич був іменований дійсним крило- 
шанином, вів митрополичу канцелярію і водночас як глибокий
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знавець архівної та бібліотечної справи завідував капітульною 
бібліотекою.

Значну роботу довелося проводити А. Петрушевичу в іпоста
сі посла до австрійського парламенту (1873—1878) від округи 
Калуш—Ділятин—Богоро дичани.

Прожив А. Петрушевич довге і плідне творче життя, вивівши 
у люди двох синів: Михайла і Петра.

Залишив Антін Петрушевич вагомий доробок. Як і багато хто 
з його побратимів по гімназії та університету, починав віршова
ними спробами. У різних газетах були надруковані його поезії 
«Плач матері руської над блудним сином», «Бог», «Гей, хто ру
син, веселися!», «Слава Богу— в нове літо», «Lwow nieposnany 
Roku 1789», «В мене нині свято», «Радісна піснь русина- 
галичанина» та ін.

На цей час припадає початок активної публіцистичної, куль
турно-просвітницької діяльності А. Петрушевича. Зі статтями, фей
летонами, сатиричними віршами, науковими історичними роз
відками та есеями він виступає у виданнях «Зоря Галицкая», 
«Пчела», «Церковная газета», «Семейная библиотека», «Времен- 
ник Ставропигийского Института», «Церковньш Вестник» (Бу
дапешт), у чеській та польській періодиці.

Поряд із основною працею служителя церкви А. Петруше
вич робив переклади, зокрема з польської та німецької мов. Йо
му належить один із перших перекладів «Слова про Ігорів по
хід» на українську мову.

А. Петрушевич протягом 1850—1900 рр. зібрав унікальну ко
лекцію видань з питань всесвітньої історії, історії, філософії, ар
хеології (15700 назв), карт, рисунків (1500 назв), слов'янських 
стародруків (400 назв), рукописів (258).

Йому належать десятки фундаментальних праць і розвідок, 
які свого часу мали неабиякий успіх завдяки насамперед широ
кій джерелознавчій базі. Він — автор праць «Житіє Іова Княгине- 
цького, основателя Скиту Манявського», «Вольїнско-галицкая ле- 
топись, составленая с концом XIII в. 1205—1292», «Про чеський 
Короледворський рукопис», «О подложньїх старочешских пись
менних памятниках: Суде Любужи»; «Йван Федорив — руський 
первопечатник: Историко-библиографические рассуждения», «Во- 
просьі и ответьі: Библиографическо-исторические письма» та ін. 
Значний вплив на розвиток історичної науки мала його праця «Сво- 
дная галицко-русская летопись» (Львів, 1874. Т. 1; 1887. Т. 2. Ч. 1; 
1889, Т. 2. Ч. 2). Це своєрідна хроніка історичних подій у Галичині 
та Наддніпрянській Україні протягом XVII—XVIII ст.

Про цінність історичних праць І. Петрушевича маємо ряд зга
док І. Франка, зокрема в книзі «Причинки до історії України- 
Руси», в розвідках «Иосиф Шумлянский, последний православ
ний єпископ Львовский, и его Метрика».
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А. Петрушевичу належить ряд грунтовних досліджень з істо
рії церкви, прийняття християнства «Любушин суд», «Крале- 
дворская рукопись и спорщики подлинности», «Краткое исто- 
рическое известие о времени введення христианства в Галичес- 
кой Руси, особенно же об учреждении святительских столиц в 
Галиче и Львове и о святителях, сидевших на упомянутьіх столи- 
цах» — дослідження-есей, що, на думку І. Франка, є «праця, 
може, найліпша з усіх праць Петрушевича...»

Помітний слід залишив А. Петрушевич на ниві фольклорис
тики та етнографії. З архівних джерел відомо, що він записував 
по селах приповідки, повір'я, байки, крилаті вислови, рідковжи
вані слова, пісні, зокрема колядки та гаївки. За 1869—1875, 1876— 
1888 рр. А. Петрушевич нагромадив 16 записних книжок, у яких 
позанотовував короткі оповідки, притчі з народних вуст: «Приз
начення чоловіка», «Диво люцьке», «Закони», «Боязнь. Страх», 
«Право», «Обов’язок моральний», «Оправдання грішника».

Прислужився А. Петрушевич і мовознавству. Майже все жит
тя він збирав матеріали до «Етимологічного словника», яких на
громадив 50 папок, опрацювавши, на жаль, усього кілька слів. 
Цей матеріал учений передав до імператорської бібліотеки в С.Пе- 
тербурзі, де він, як вважав І. Франко, «ніколи не діждеться об
роблення».

А. Петрушевич укладав своєрідний словник «Синтагма», у 
якому прояснював чужі, незвичайні та малозрозумілі слова; тут 
же додано деякі матеріали до української міфології під назвою 
«О mitologii ruskiej wedtug podania ludu». Він був знаний у Євро
пі працями «О происхождении письма у Словен», «Корочун- 
крок».

Помер А. Петрушевич 23 вересня 1913 року у Львові, похова
ний на Личаківському кладовищі.

Франко І. Студії над найдавнішим київським літописом (частина перша)//3ібр. 
творів: У 50 т. — К„ 1976. — Т. 6.
Франко І. Наше літературне життя в 1892 р. (Листи до редактора «Зорі»)//Там 
же. — К., 1981. — Т. 29.
Франко І. Oleksander Brukner. Apokryfy sredniowieczne, czesc druga//TaM же. — 
K., 1982. T. — 35.
Франко І. Откровеніє св. Степана: Студія над одним маловідомим апокрифом//  
Там же. — К., 1982. — Т. 36.
Франко І, Кінцеві записки в староруських рукописах//Там же. — К., 1982. — Т.
37.
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.//Там же. — К., 
1984. — Т. 41.
Франко І. Громадські шпихліри і шпихліровий фонду Галичині 1784—1890 р р .//  
Там же. — К„ 1985. — Т. 44. — Кн. 2.
Франко І. Иосиф Шумлянский, русский єпископ Львовский от г. 1667 до г. 1708// 
Там же. — К., 1986. — Т. 47.

Сйеиь

Володимир Качкан, 
доктор філологічних



JlA-и т ц і

УВІЧНЕНИЙ У БРОНЗІ

Михайло Мікешин

изначному політичному ді- 
[ячеві і полководцю часів 
І Визвольної війни українсь

кого народу середини XVII ст.г 
гетьману України Богдану Хмель
ницькому присвячено багато тво
рів монументального мистецтва. 
Нині в нашій країні налічується 
близько ста пам'ятників, спо
руджених на його честь. Один із 
них встановлений у Києві ще в 
1888 р. Історія його споруджен
ня — це яскрава сторінка націо
нально-визвольної боротьби укра
їнського народу. Вперше думку 
про потребу в такому пам'ятни
ку висловив у 1844 р. відомий ди
пломат В. Фрейтаг, російський 
консул у Ломбардо-Венеціансько- 

му королівстві. Всупереч намаганням Ватикану створити «вели
ку Польщу від моря до моря» за рахунок України він запропону
вав поставити в Переяславі бронзову фігуру того, хто своєю бу
лавою показав на сусіда-союзника. Біля ніг гетьмана мали лежа
ти папська тіара, турецький бунчук та польський орел — ембле
ми ворогів козацтва. Проте надісланий до Петербурга проект 
бюрократи-сановники поклали під сукно. Невідомо, скільки ча
су вирішувалося б це питання в урядових колах, якби не польсь
ке повстання 1863 р., котре знову висунуло його на порядок ден
ний. Після жорстокої розправи зі своїм ворогом царський уряд в 
інтересах власної національної політики підтримав ідею створен
ня пам'ятника Б. Хмельницькому. Трохи пізніше її найповніше 
сформулював майбутній голова комітету по спорудженню па
м'ятника гетьману М. Юзефович: «Хмельницкий не только поло- 
жил начало восстановлению нарушенного единства всей рус- 
ской земли, но он, отняв у Польши Киевскую Русь, решил са- 
мьій вопрос о дальнейшем ее политическом существовании и 
избавил навсегда от злейшего врага нашей верьі и народности. 
Пожарский, освободивший Москву, и Хмельницкий, подавший 
ей руку, бьіли решителями наших исторических судеб и оба яв- 
ляются сами собою как бьі участниками в наступившем девяти-
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сотлетии нашего православного торжества, так что открьітие па- 
мятника освободителю нашей христианской кольїбели, Киевс- 
кой Руси, одновременно с отим духовньїм торжеством, бьіло би 
совершенно уместно»1.

Лише 5 березня 1870 р. було дано «вьісочайшее повеление» 
про спорудження пам'ятника, але державна казна не виділила 
для цього жодної копійки; Олександр II лише «вьісочайше соиз- 
волил на открьітие по империи подписки для сбора доброволь- 
них приношений на сооружение памятника Богдану Хмельниц- 
кому»2.

У 60-х роках проект майбутнього монумента було доручено 
зробити відомому російському скульптору М. І. Мікешину, авто
ру пам'ятника «Тисячоліття Росії» в Новгороді. М. Мікешин ви
готовив гіпсову модель монумента. За його задумом, постать Бог
дана Хмельницького мала бути на коні, який мов би злетів на 
гранітну скелю. У високо піднесеній правиці — булава, котрою 
гетьман показує на північний схід, тобто на Москву; лівою ру
кою він осаджує баского коня. Гранітна скеля повинна була 
стояти на чотиригранному п'єдесталі (конічної форми) з лабра
дориту, а вниз, до землі, йшли гранітні східці. На гранях — три 
бронзові барельєфи, які зображали Зборівську битву, Переяс
лавську раду, урочисту зустріч гетьмана в Києві біля Софійсь
кого собору. На передньому плані, нижче постаті Б. Хмельниць
кого, розташована група з п'яти чоловік: у центрі— співець- 
кобзар, який славить народного героя, а обабіч — росіянин і 
білорус (праворуч), українець-східняк і українець галичанин (лі
воруч), котрі його задумливо слухають. На п'єдесталі, наче пере
креслюючи безнадійні спроби відірвати Правобережжя з Киє
вом від Росії, височить на коні Богдан Хмельницький із простер
тою уперед (у напрямку на північний схід) булавою: йти за Мос
квою! На жаль, сучасна споруда мало схожа на первісну мо
дель: втручання Олександра III та брак коштів зробили свою 
справу.

Пізніше постало питання про місце для спорудження пам'ят
ника. Історично склалося так, що мав стояти він на Софійсько
му майдані, бо саме сюди 17 грудня 1648 р. Б. Хмельницький 
прибув на зустріч з киянами, які урочисто вітали його. «Весь 
народ вийшов з міста, вся чернь вітала його», — писав представ
ник польського уряду3. Через Золоті ворота Б. Хмельницький 
в'їхав у місто. У всіх церквах дзвонили дзвони, лунали постріли з 
гармат. Біля Софійського собору його зустрічали митрополит, 
духовенство, городяни; студенти Київського колегіуму читали ла
тинські й українські вірші на честь героя4. Проте обер-прокурор 
Синоду К. Побєдоносцев заборонив встановлювати пам'ятник 
між Софійським собором і Михайлівським Золотоверхим монас
тирем — «зневага до образа»: козак на коні й у шапці перед 
богоугодними місцями! Синод запропонував місце на Бесараб-
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ському майдані. Але якби пам'ятник встановили тут, то рука 
гетьмана вказувала б на розташовану неподалік корчму. Проти 
спорудження пам'ятника на Софійському майдані заперечували 
й вельможі в рясах: «не можна ставити пам'ятник біля Софії, 
адже богомольці, пройшовши традиційний шлях од Лаври до Зо
лотоверхого монастиря, хреститимуться на бані Софійського со
бору, тобто на коня, який заступить собою історичну святиню, 
його «непорушну стіну».

На боці Синоду був і граф М. Ігнатьєв, котрий радив спору
дити монумент біля Золотих воріт. Пропонували й інші місця: 
перед університетом, біля міського театру, на перехресті Бібі- 
ковського бульвару (тепер бульв. Т. Г. Шевченка) та вулиці 
Безаківської (нині вул. Комінтерна). Проте голова комісії М. Юзе- 
фович (треба віддати йому належне) вважав, що пам'ятник має 
стояти саме на Софійському майдані, причому його не можна 
навіть переміщати між собором і монастирем: у цьому випадку 
гетьман показуватиме булавою на Старокиївську поліцейську 
дільницю.

Місце, де був споруджений пам'ятник гетьману, невдовзі ста
ло громадським центром міста і тут упродовж цілого століття 
відбулося багато важливих подій: антиурядові виступи напере
додні першої російської революції; присягали на вірність цареві 
російські війська в 1915 і 1916 рр.; у буремні роки громадянсь
кої війни урочисто проголошено про злуку Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. За часів 
радянської влади були спроби зняти з постамента пам'ятник 
Б. Хмельницькому, а замість нього (навіть оголосили конкурс) 
спорудити монумент героям громадянської війни. Проте історія 
розпорядилась інакше. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, 
кияни, вирушаючи на фронт, саме перед Софійським собором 
присягалися на вірність Батьківщині. А після визволення міста 
біля пам'ятника Б. Хмельницькому переможним маршем прой
шли партизани1 2 3 4 5. Зараз тут відбуваються народні віча.

1 Демченко А. Я. Документи про історію спорудження пам'ятника Б. Хмельниць
кому в Києві / /  Архіви України.— 1988. — № 4.— С. 47.
2 Там же. — С. 41.
3 Цит. за: Історія міст і сіл УРСР.— Київ, 1968.— С. 59.
4 Там же.
5 Киркевич В. Вольний отче, герою Богдане//Україна. — 1988. — № 25. — С. 24.

Петро Скрипник, 
кандидат історичних наук
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Борці за волю

У ЗАПОВІДНИКУ

20 січня 1966 року в Луцьку було 
незаконно засуджено історика і пуб
ліциста, правозахисника Валентина 
Мороза. Нижче подаємо його ессе 
«У заповіднику» з книги «Есеї, лис
ти й документи», виданої у видав
ництві «Сучасність» 1975 року.

Есе передує фрагмент з листа Ва
силя Стуса «До ЦК КПУ при Раді 
Міністрів УРСР».

Зовсім проста і очевидна річ: лю
дина народжується, щоб жити. І коли 
суспільство звинувачує людину в то
му, що вона народилася раніше, ніж 
їй треба, значить, що воно позбав
ляє гї права жити. Це суспільство 
стає вбивцею.

Гірко відчувати, що, забороняю
чи людям можливість мати свою позицію в житті, наше сус
пільство бере на себе відповідальність за їхню духовну чи фі
зичну смерть. Таке суспільство назвати гуманним не можна.

Страшно боляче і соромно думати про долю Валентина Мо
роза, заарештованого два місяці тому за написання кількох пуб
ліцистичних статей. Це якраз той приклад, коли людині від
мовляють в існуванні. Бо що значить заборонити людині дума
ти і висловлювати свої думки? Безперечно, Валентин Мороз 
має непересічний талант публіциста. Це добрий, людяний пуб
ліцист, часом різкий і гнівний, але не злий. Його різкість і гнів- 
ність — від бажання допомогти людям, а не від прагнення осмі
яти, принизити, образити. Недарма його цікавлять питання 
культури, народу, чести. Його рядки сповнені болю за згвалто
вану душу людини, культури, народу. Це людина найвищих етич
них імперативів, мужня і чесна людина з великої літери.

В нормальних умовах з ним можна було б і треба дискутува
ти. Але наскільки була б безсовісна ця дискусія зараз, коли над 
Валентином Морозом просто чинять розправу. Чинять люди, 
найменше здатні до чесних і відкритих дискусій!

Вважаю, що вимагати припинення слідства над Валентином 
Морозом — справа чести кожної радянської людини, якій доро
ге ймення свого суспільства, краю, землі.

Валентин Мороз
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І я прошу Вас — зробіть все для того, щоб можлива судова 
розправа над Валентином Морозом не стала новою ганьбою для 
кожного з нас.

Василь Стус

Тут — єдине місце, де кагебісти можуть абсолютно не дотри
муватись ніяких законів і норм. Тут — місце, де продовжують 
кувати жах. Головне зусилля спрямоване на те, щоб вбити люд
ське в людині — тільки тоді вона стає тістом, з якого можна 
ліпити що завгодно. В'язень може ні в чому не порушувати пра
вил режиму, але як тільки кагебісти відчують, що він не здався, 
не визнав зло нормальним станом, зберіг гідність — на нього 
будуть тиснути всіма засобами. І тільки коли переконаються, 
що людина опустилась до рівня споживача харчів — тільки тоді 
заспокояться.

Осетин Федір Бязров був злодієм. Потім став єговістом і пе
рестав красти. Здавалося б, «воспитатели» мусять бути задово
лені. Так вважав і Бязров. «Чого ви від мене хочете? Я вже не 
краду і нічого злого не роблю. А в Бога вірити нікому не заборо
нено» — «Лучше бьі тьі крал». Це не випадок. Багатьом політ
в'язням говорили, вказуючи на кримінальних злочинців: «Ояи 
ворьі, но они — наши люди. А вьі — враги». Ось кого захищають 
кагебісти. Морально розкладена людина — це стихія, в якій во
ни почувають себе, як риба в воді. Бандит — свій чоловік. Каде- 
біст знає, як з ним говорити. Це — готовий донощик за порцію 
наркотиків. В ньому не треба вбивати таку незрозумілу, але мо
гутню силу, як гідність.

Агенти використовуються не тільки в ролі підслуховувачів. 
В'язень Лашук був відомий як агент КДБ. Про це знали всі: в 
тайшетському таборі № 11 у 1958 р. з його рук відібрали ним 
написаний донос. У квітні 1964 р. він поранив ножем у мордов
ському таборі № 7 Віруна Степана (з групи юристів, засудже
них у Львові в 1961 р.). Коли Вірун після виходу з лікарні гово
рив про це з капітаном Крутем, останній без церемонії заявив: 
«И голову снимут, если не поумнеешь». (Вірун не визнавав за
конності свого вироку, писав скарги). '

Ст. 22 КК УРСР проголошує: «Покарання не має на меті завда
ти фізичних страждань або принижувати людську гідність». От
же, всі методи тиску на в'язнів, примінювані КДБ, є порушен
ням закону. А де ж ті, що покликані наглядати за дотриманням 
закону, тобто прокуратура? Прокуратура в Мордовії є. І було б 
неправдою казати, що вона закриває очі на свавілля чи умиває 
руки. Навпаки, місцеві прокурори, закотивши рукави, щосили 
допомагають кагебістам творити їх брудні діла. У розмові з за
ступником прокурора Дубравного табірного управління я звер
нув увагу на те, що людей, важко хворих на виразку шлунку,
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тримають на голодній нормі, всупереч закону. А він мені пре
спокійно відповів: «Наказание в том и заключается, чтобьі уда
рить по желудку». Яке право мають ці садисти називати себе 
захисниками законності?

Обов'язкова праця для політв'язнів є порушенням Конвенції 
ООН про заборону примусової праці. Зрештою, самі кагебісти 
визнають, що праця розглядається ними як метод тиску. Не од
ному казали: «Нам не нужна твоя робота, нам нужно, чтобьі 
тьі исправился». В'язня, якого треба послати в карцер, перево
дять на важку работу, де виконати норму неможливо, і карають 
за невиконання норми. Всі права в'язнів розглядаються як при
вілеї, яких можна позбавити. Лук’яненко та Михайло Горинь 
позбавлені, наприклад, особистого побачення з родиною у 1967 р., 
хоч це їх право (а не привілей), яке ніхто не може відібрати, як 
не може відібрати права на харчування. Одне-єдине особисте 
побачення на рік з рідними — і це можуть відібрати! Для порів
няння досить згадати, що в Англії в'язень має право бачитись з 
родиною кожен тиждень!

Безпрецедентною є також система виховання голодом. Скрізь 
і завжди політичні в'язні одержували продуктові посилки в не
обмеженій кількості. Ми ж маємо право на отримання двох по
силок на рік після відбуття половини терміну «при хорошем по
ведений» — чи є потреба коментувати ці слова? Необхідний мі
німум харчування, визначений ФАО (орган ЮНЕСКО), стано
вить 2 700 калорій, межа голоду— 2 400. За нею починається 
деградація фізичних і розумових здібностей людини. У карцері, 
де я сиджу, «підвищена» норма становить 2 090 калорій. А є ще 
й понижена — всього 1 324 калорії. Отже, здійснюється безпе
рервний злочин на протязі десятиріч. Варто всім не забувати, 
що в Нюрнбергу судили не тільки за вбивство залізом, але й за 
вбивство голодом. Цікаво, чи український Червоний Хрест заці
кавиться злочинами у Мордовії хоча б у такій мірі, як злочина
ми у Африці? Табірне харчування зробило половину людей хво
рими. Тут вже вступає в дію новий засіб тиску — медицина. 
Зрештою, щоб бути лікарем чи фельдшером у таборі, не обо
в'язково мати відношення до медицини. У таборі № 7 фельдше
ром був колишній німецький поліцай Малихін, вбивця багатьох 
людей (знаходиться в таборі №11). Він не має не тільки медич
ної, але й взагалі ніякої освіти. Зате має заслуги перед КДБ. 
Правда, так буває не завжди. Тепер нас лікує естонець Браун, 
який працював шофером на швидкій допомозі. Що не скажіть, а 
назвати його випадковою людиною в медицині неможливо.

У правилах написано, що в'язні, кинуті в карцер, не позбав
ляються медичної допомоги. Але що значать правила, коли та
бірні лікарі відверто заявляють: «Мьі сначала чекистьі, а потом 
уже медики». Михайло Масютко, хворий на виразку шлунку, 
знаходиться у важкому стані. Але всі спроби домогтись відправ-
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ки його або хоч дієтхарчування виявились марними. Кагебісти в 
білих халатах говорили: «Конечно, мьі должньї вас отправить, 
но нам за зто влетиш». «Уколов тебе не разрешается», а деякі 
безцеремонно кажуть: «Не надо бьіло попадаться». Цим, зви
чайно, анекдоти табірної медицини далеко не вичерпуються. Чи 
не випадковим є в таборах високий відсоток психічно хворих? 
Дослідження про роль табірної медицини ще чекає на автора...

Щупальці спрута міцно тримають в'язня і після виходу за 
ворота табору. Яремі Ткачуку, осудженому у 1958 р. у Станіс
лаві, капітан Круть сказав: «Ти не будеш мати життя, коли не 
порозумнішаєш. Ми зробимо так, що у тебе не буде ні родини, 
ні даху над головою». А мені Казаков обіцяв, що я «ще пожа
лію».

І це не залякування. У 1957 р. Данило Шумук (знаходиться у 
таборі № 11) був заарештований у Дніпропетровську за «анти- 
радянську агітацію». Майор Свердлов з республіканського КДБ 
без церемоній визнав, що обвинувачення — липове. Йшлося про 
інше. Перед Шумуком як людиною, що недавно вийшла з ув'яз
нення, поставили вибір: або знову підеш за грати, або будеш 
донощиком як людина, яка має бездоганну опінію в середовищі 
колишніх в'язнів і не викликає підозри. Два дні Шумука неза
конно тримали в управлінні КДБ, не пред'являючи ордера на 
арешт, і вмовляли. Майор Свердлов заявив: «Погодишся на спів
працю з нами — тут же при тобі розірву ордер на арешт і 
протоколи допитів». ст. 173 КК УРСР говорить, що «притягнен
ня завідомо невинного до кримінальної відповідальності... поєд
нане з обвинуваченням у вчиненні особливо небезпечного дер
жавного злочину... карається позбавленням волі на строк до во
сьми років». Свердлова ніхто не засудив ні на 8 років, ні на 8 
місяців, він мав право безкарно порушувати всі закони. На те 
він кадебіст. А Шумук знову поїхав у Сибір відбувати 10 років 
каторги за те, що залишився чесною людиною. І тепер, перед 
звільненням, хвору людину, що починала свій в'язничний стаж 
ще в польській дефензиві і відсиділа за ґратами 27 років, знову 
викликає капітан Круть і обіцяє: «Ти не будеш мати життя». 
Шумук сидить у карцері за «изготовление антисоветских руко- 
писей». Так назвали кагебісти його спогади про пережите: п'ять 
арештів при Польщі, німецький табір для військовополонених, 
втеча з нього і піший перехід через всю Україну з Полтавщини 
на Волинь, обминаючи дороги і німецьких поліцаїв.

Коли треба посадить в карцер — посадять не тільки за те, що 
«антисоветски вьіражался», а й за те, що «антисоветски мол- 
чал». В'язень Вовчанський сидить за те, що він «озлоблен про
тив советской власти» — так і написано в постанові! Щоб по
трапити в табір, треба все таки мати «опасньш образ мьіслей». А 
з табору в карцер шлях вже набагато легший: сюди, як бачимо, 
садять не тільки за думки, а й за настрої. Масютка, Лук'яненка,
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Шумука і мене посадили за скарги, потрактовані як «антисовет- 
ские рукописи». Михайло Горинь не писав ніяких «рукописів» — 
і все ж його посадили разом з нами. За що? Капітан Круть 
стверджує, що знайшов у нього доповідну записку Івана Дзюби, 
адресовану в ЦК КПУ. Богдан Горинь у розмові з Литвином і 
Марусенком запитав: «Чи є доповідна записка Дзюби антира- 
дянським документом?» — «Ні, не є». — «За що ж тоді посадили 
мого брата?». На це питання Марусенко відповів: «Вийшла не
ув'язка». Ніякої неув'язки не було, Гориня, як і інших, тримають 
в карцері за те, що вони принесли у табір правду про події на 
Україні і не збирались її замовчувати.

Є в таборі порядки, цілком і повністю перенесені з часів Ми
коли Палкіна. У художника Заливахи відібрали виконаний ним 
портрет латвійського поета + Кнута Скуїнека і заставляли само
го автора (!) порізати свій твір! Чи має право таке суспільство 
критикувати хунвейбінів? Роботи в мундирах знищили всі кар
тини Заливахи, які змогли знайти, і відібрали фарби. На вимогу 
показати закон, який дозволяв би все це творити, художник отри
мав відповідь: «Я для тебе законні Капрал сказав правду. Він — 
втілення закону, встановленого ще за часів Шевченка, який теж 
не мав права писати й малювати.

Такими методами «перевоспітанія» послуговуються кагебіс- 
ти. А як виглядає результат? Як виглядають «исправившиеся», 
яких нам ставлять за взірець, які отримують посилки й наркоти
ки від кадебістів? Разом зібраних їх можна побачити на святко
вих концертах перед 1 травня чи 7 листопада. На сцені — рід
кісна колекція фізіономій, поораних всіма можливими порока
ми, букет злочинців всіх мастей, що ніби спеціально зійшли з 
сторінок підручника криміналістики. Тут всі злочинці воєнного 
часу, що вбили тисячі і тисячі єврейських дітей, представники 
всіх статевих збочень, наркомани, які вводять собі у вени навіть 
котячу кров, коли нема під рукою чогось іншого. Це — хор. Уро
чисто лунає «Партия — наш рулевой», «Ленин — всегда живой». 
Якби хоч один кагебіст дійсно вірив у ті ідеали, захисником 
яких він себе проголошує, — чи допустив би він таке? «Испра
вившиеся» ходять по табору із ромбиками на рукаві, де написа
но СВП (Секция внутренного порядка — тобто допоміжна полі
ція). В'язні розшифровують ці букви як «Союз воєнних пре- 
ступников».

Чи можна після всього цього всерйоз говорити, що кагебісти 
захищають радянську владу? Навпаки, вся їх діяльність підри
ває і компрометує її, штовхає людей на шлях опозиційності.

Фіни Вілхо Форсель (знаходиться у Володимирській в'язниці) 
закінчив з відзнакою Петрозаводський університет і працював 
у Карельському раднаргоспі. Як перекладач він супроводжував 
канадську комуністичну делегацію по території Карелії. Після 
поїздки кагебісти вимагали у Форселя викласти зміст розмов,
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які вели канадці з людьми, що підходили до них. Форсель відмо
вився, заявивши, що закон нікому не дає права так поводитися з 
ним. Тоді йому сказали: «Хорошо, вьі еще будете проситься сот- 
рудничать с нами». Через кілька днів Форселя вигнали з роботи 
і ніде не приймали. Коли це злочин, то судити треба тільки КДБ.

Черчілль сказав: «Ні один антикомуніст не приніс стільки 
шкоди, як Хрущов». Ніхто інший, як кагебісти перехопили у 
Хрущова, як естафету, його туфель і луплять ним по всіх трибу
нах і в ООН, і поза нею, успішно компрометуючи державу, за
хисниками якої себе проголошують. При обшуках у нас регуля
рно відбирають «Декларацію прав людини ООН». На мою ви
могу повернути її Круть відповів: «Декларация не разреиіается». 
Помічник прокурора, з яким я розмовляв, признався, що не чи
тав її. На «політзанятіях», які проводять напівписьменні капрали 
з художниками і письменниками, в'язні одного разу вступили в 
дискусію зет. лейтенантом Любаєвим (табір №11), аргументую
чи Декларацією. На це він поблажливо відповів «Слушайте, дак 
зто же для негров».

Зрештою, нема потреби доводити, які саме дії компромету
ють комунізм. Полторацький, який останнім часом спеціалізу
ється на хунвейбінах, точно вказує, що слід вважати «злісною 
карикатурою спробу дискредитації вимріяного віками справед
ливого соціалістичного суспільства». Це, перш за все, наказ Мао: 
«Акторів, поетів, учених... вислати на перевиховання в села, тобто 
в ті самі народні комуни. Неважко уявити собі, що буде з літнім 
вченим або письменником, якщо він кілька днів, запряжений у 
рало, оратиме землю» («Літ. Україна», 24.2.1967 р.). Дійсно, уявити 
неважко. Нехай Полторацький приїде у Мордовію і подивиться, 
як висланий на перевиховання художник Заливаха кидає в топ
ку вугілля. На місце кочегара його поставили спеціально, щоб 
після цієї роботи у нього були вбиті всі бажання, крім одного — 
спати.

Коли Полторацькому його нове хобі ще не заслонило інтере
су до лінгвістики, можу сповістити, що тут, як і в Китаї, популяр
не слово «пахать». Всіх нас прислали сюди «пахать», щоб пере
творити в тяглову худобу без мислення. Але «пашуть» не тільки 
тут. І село вважається місцем заслання не тільки в Китаї. Упов
новажений українського КГБ у таборі Гаращенко, добиваючись 
від Осадчого «розкаяння», грозив відібрати львівську квартиру і 
«вигнати на село». Гаращенка можна поздоровити з успіхом. Осад
чий— єдиний серед нас, кого вдалось «перевиховати». Ввечері 
11 квітня він написав просьбу про помилування і виражав на
дію, що принесе користь народові (?!) на викладацькій роботі в 
університеті. (Чи розраховував він на яку-небудь користь для 
себе, Осадчий не згадав). Кілька годин перед тим, вранці 11 
квітня, він написав і читав товарищам документ, де заперечував 
свою вину, називав арешти 1965 р. знекровленням української
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інтелігенції і звинувачував слідчого Талиського у рукоприкладст- 
ві. Після того як товариші одностайно виразили Осадчому своє 
презирство, він на другий день написав новий, третій за два 
дні документ, відмовляючись від покаяння. Скільки ще напише 
Осадчий покаянь і відмов — невідомо. Писати може, все-таки 
журналіст... Одно ясно, коли Осадчий піде далі по дорозі, на яку 
ступив, з львівської квартири його не виженуть. І викладати в 
університеті «на користь народу» дозволять. Цікаво, що нікого, 
крім Осадчого, Талиський бити не посмів — тепер не 1937 рік. А 
Осадчого бив — по вухах і по шиї, як оповідав він сам. Що ж, 
Талиський — чекіст досвідчений, добре зорієнтувався, з ким має 
справу.

Далі компрометацією комунізму вважається примусове одя
гання ковпаків людям на голови. «То, что работницьі ходят на 
фабрике в разноцветньїх косьінках и без косьінок, сразу броса- 
лось в глаза. Без косьінок бьіли ученицьі и работницьі, не вьіпол- 
няющие нормьі. В желтьіх косинках — вьіполняющие норму. И 
лишь те, кто перевьіполнял, могли надеть красньїе косинки». 
(«Наука и религия», №3, 1967, стор. 7). Коли б це відбувалося в 
Тяньцзині чи Ухані, Полторацький негайно заговорив би про глу- 
мління над людиною. Але мушу розчарувати: такий порядок за
ведено на Ошській швейній фабриці в Киргизії. А коли так, то 
про глумління не може бути й мови. Це просто метод емансипа
ції жінки в Середній Азії.

Полторацький висміює китайські вірші «Генеральна лінія пар
тії, немов весняний вітер, овіваючи землю, дає життя хлібам». 
Невже такі вірші можна зустріти лише в китайських журналах? 
Щось він став недобачати... Дуже вже обмеженим простаком 
треба для цього прикинутися. Ось рецензія на рисунки в жур
налі: «Перенасиченість чорною фарбою робить їх важкими для 
сприймання. Редакції вказано на необхідність...» — і т. п. Де це 
надруковано? В Китаї? Ні, це газета «Молодь України» пере
виховує журнал «Дніпро». Нападатись на Мао, якому завтраш
ній Китай ввижається як «комуністична казарма з голодними, 
але слухняними гвинтиками-рабами» («Літературна Україна», 
24.2.1967 р.), і одночасно вказувати художникові, якою фарбою 
він має рисувати — який Еверест лицемірства! Полторацького 
вражає «абсолютна відсутність почуття гумору» в Китаї. Як при
клад наводиться вірш:

Якщо ти вже співаєш, то 
співай
революційні пісні,

Якщо ти вже читаєш, то читай 
книжки голови Мао.
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Якщо ти наш. Якщо ж — далекий і 
любиш вимріяний час, 
плекай в болоті як лелека свою 
культуру... Не для нас!

Нам треба пісні — бурі, грому,
Нам треба бомбами слова!..
Нам треба кожного солдатом 
На наші будні і фронти.

Хто помітить, що перша частина — це вірш китайця Ляо Чу- 
Дзяна, друга— вірш Олекси Близька, надрукований у 1927 р. в 
«Літературній газеті»? Полторацький починав кар'єру критика, 
роблячи рекламу таким віршам. Чомусь він тоді не згадував про 
почуття гумору... Зрештою, на цих взірцях і вчились Ляо Чу Дзя- 
ни. Бігме, негарно так ганьбити своїх дітей...

Газета «Известия» (№ 78, 1967 р. ) писала, що «Маоистьі, 
открьіто бросив вьізов марксизму-ленинизму... обьявили своей 
целью ассимиляцию неханьских (некитайських — В. М.) наро- 
дов». Якщо це «вьізов» марксизму-ленинизму, то до маоїстів слід 
зарахувати також таких вчених мужів, як Агаєв і Кравцев. їх 
«труди» регулярно друкують у Москві і Києві. Перший вважає, 
що всі мови СРСР, крім литовської, латиської, естонської, гру
зинської і вірменської, не мають перспектив, тобто повинні зру
сифікуватись. Другий переконує українців, що йти в ногу з ча
сом це значить замінити рідну мову російською.

Як бачимо, Мао — не єдиний автор «злісних карикатур і спроб 
дискредитації вимріяного віками соціалістичного суспільства».

— Коли людину судять за «опасньїй образ мьіслей»,
— коли інакомислячих перевиховують голодом у карцерах,
— коли художникові наказують, якою фарбою він повинен 

малювати;
— коли Декларація прав людини ООН вважається крамоль

ним документом, хоча вона й ратифікована урядом;
— коли українську мову на Україні безкарно називають 

«бандеровским язьїком» офіційні особи;
— коли людей, що борються проти шовіністичного засилля 

на Україні, кидають за грати, в той час як світ переживає епоху 
національних відроджень —

— все це — компрометація держави, що допускає такі яви
ща.

І вершина її — панування беріївських нащадків над духов
ним життям суспільства.

Жалюгідне суспільство, в якому філософські проблеми вирі
шуються каральними органами за колючим дротом. Воно прире
чене на вічне шарахання від кукурудзи до коксагизу, на великі 
стрибки і культурні революції. Воно завжди буде приймати Ейн-
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штейна, кібернетику із запізненням на півстоліття — аж до того 
часу, доки КДБ управлятиме громадським життям. І завжди в 
тому суспільстві сидітимуть за ґратами люди, які хочуть його 
витягнути з болота. Один в'язень почав свої скарги словами: 
«Безглузді коні... У які джунглі жаху, ганьби та кретинізму вони 
думають ще нас завести?».

У 1946 р. Європа поставила останню крапку над Нюрнберзь
ким процесом. Кошмари Освенціма стали історією. Гримів «Бу- 
хенвальдський сполох» і розвіялися над світом пелюстки зів'я
лого в заранні життя маленького цвіту — єврейської дівчинки 
Анни Франк, від якої залишився тільки щоденник. А в далекій 
сибірській тундрі ще царювала вічна мерзлота. Там розчавлю
вали танками безборонних виснажених людей за те, що вони 
вимагали людяного ставлення до себе. Одна рука підписувала 
вирок у Нюрнберзі, а друга — вирок голодової смерти сотням 
тисяч людей у Норильську й Верхоянську.

Валентин Мороз

<0з циклу «*Щаєліниці пізнання»

ЧЕРЕПАШКА

К ажуть — ж иття повітря, каж уть — ж иття земля, для мене ж иття — 
вода.

Вона мене народила.
Скільки я буду жити? Рік, сто років, тисячу. Не знаю. Я буду жити, 

доки не пізнаю  себе, свого внутріш нього я, і, пізнавш и, я принесу світо
ві мій витвір, моє сам опізнання, м ій спадок — перлину, народж ен у  з 
краплини небесної роси.

Та поки на мені все більш ає бороздок  — цих ш ляхів світових, що 
мають один дотик, один збіг. І йдуть по тих ш ляхах паломники, несучи 
свої мрії, своє пізнання світу.

Я, морська черепаш ка, але я  скрізь, і на землі, і в повітрі, бо немає 
іншої істоти, яка б так єднала, яка б так  кликала пізнати себе.

В мені вж е зародж ується  м айбутнє — моя перлина, п родовж енн я 
життя.

Я створю  її невеличкою , схвильованою .
Я пізнаю  світ, як  ті паломники, я  пізнаю  себе і це буде та межа, коли 

моя душ а втілиться в перлину і буде ж ити в ній — рік, сто років, тисячу.
Я морська черепаш ка...

... Символ паломників, символ самовтілення, символ — самопізнання.
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Ola грані неймовірного

II ВУСТАМИ ГОВОРИВ БОГ

рикладів фантастичного зцілення в практиці знаменитої бол
гарської віщунки Ванги— тисячі. На початку 1941 року 
Ванга передбачила хід Другої світової війни, потім — події 

у Празі, Нікарагуа, Сирії. 1969 року вона «побачила» майбутню 
смерть Індіри Ганді, а 1979 року— початок перебудови і розпад 
СРСР.

Постійними гостями в неї були Тодор Живков, болгарсь
кий цар Сімеон Другий, інші видатні люди. За останні шість 
місяців до геніальної бабусі двічі приїжджали посланці від Єль
цина. Віщунка охоче робила політичні прогнози, але з певних 
причин це не афішувалося.

Один київський вчений, фахівець у галузі парапсихології, 
стверджує, що теж побував у Ванги. Бабуся нібито віщує украї
нцям багато випробувань, але переконана: врешті-решт в Укра
їні переможуть Добро та Злагода, наша країна процвітатиме.

31 січня 1901 року на кордоні з Македонією народилася дів
чинка.

У 12-літньому віці Вангелія осліпла. Це сталося так. Страш
ний смерч підхопив дівчинку і відніс на 2 кілометри від селища. 
Знайшли Вангелію тільки через кілька годин у купі каміння та 
вирваних з корінням дерев.

1942 року Ванга вихидить заміж за Дмитра Гущерова і переїж
джає з ним у Петрич, неподалік Софії. Ванга дуже страждала, що 
Бог не дав їм дітей. 1962 року її чоловік помер. Через деякий час у 
двері віщунки постукав хлопчик-сирота, який став їй за сина.

Будинок Ванги в Петричі стоїть серед гір із цілющими гаря
чими джерелами. Хворі, чекаючи своєї черги на прийом, ліку
ються джерельною водою. Гуляючи, віщунка розмовляє з квіта
ми та тваринами, наче з живими істотами.

Грошей з хворих Ванга ніколи не бере. Але якщо гості роб
лять пожертвування, усі кошти віщунка віддає на будівництво 
церкви.

Оце той мінімум реальних фактів, спираючись на які, спро
буємо тепер відповісти: звідки в сліпої Ванги знання про всіх і 
про все?

Існує кілька гіпотез про загадкову природу таланту Ванги. 
Уфологи, посилаючись на одкровення віщунки, стверджують ось 
що. Коли шаленої сили смерч підхопив 12-літню дівчинку й за
кинув її аж за хмари, перед Вангелією з'явилося кілька срібляс
тих істот.
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— Ти не бачитимеш очима, але знатимеш усе й повідомляти
меш людям нашу волю, — нібито чула дівчинка. Після цього ви
падку в неї й з'явилися такі фантастичні здібності.

Якщо вірити уфологам, Ванга стверджувала: на орбіті на
шої планети працює 4 позаземні цивілізації. Дві ставляться до 
нас вороже (вони й заразили людство СНІДом), дві інші симпа
тизують нам і хочуть уберегти планету від екологічної катастро
фи та світової війни. Ці дружні нам цивілізації й обрали Вангу 
передавачем потрібної людству космічної інформації.

Деякі вчені пояснюють феноменальні здібності Ванги здат
ністю зчитувати інформацію з єдиного інформаційного поля пла
нети. Неймовірний стрес, який пережила Ванга у 12-річному віці, 
пробудив у свідомості дівчинки приховані здібності — чути і ба
чити внутрішнім зором те, що звичайним людям не дано відчути.

Ванга якось сказала: «Бог дав мені ці здібності, і Бог вирі
шить, кому їх передати. Від мене нічого не залежить».

Не знаю, чи всіх читачів задовольнить таке пояснення: над
то довго жили ми під владою безбожників і дуже глибоко вкорі
нився у нашій свідомості атеїзм. Можливо, тільки майбутні по
коління розгадають таємницю Ванги, геніальної сліпої, яка знає 
все і про всіх...

За місяць до смерті віщунка повідомила точну дату своєї 
кончини. Майже весь час поруч із Вангою були кінематографіс
ти, знімаючи документальний фільм. Але з 3 серпня, коли Вангу 
перевели в колишній урядовий госпіталь, журналісти не могли з 
нею спілкуватися.

Смерть Ванга зустріла з усмішкою. Рівно опівночі 10 серп
ня пульс бабусі вирівнявся, дихання стало вільним. Племінниця 
Ванги Ганна розповідає, що бабуся попросила склянку води та 
шматочок хліба. Потім — щоб її викупали. Коли все це зробили, 
Ванга сказала: «Ось тепер усе гаразд». О 10 ранку 10 серпня 
геніальна бабуся померла...

Але життя Ванги спонукає по-новому осмислити саме по
няття «смерть». Ті, хто побував у віщунки, розповідають, що за 
допомогою грудочки цукру або кварцевого годинника віщунка 
зв'язувалася з душами померлих людей і саме від них отримува
ла унікальну інформацію, якою ніхто з живих не володів. За 
годину до смерті Ванга повідомила, що за нею прибули духи 
померлих родичів. Розмовляла з ними, робила рухи, ніби гладила 
когось по голові.

Ванга не помилилася у своїх передбаченнях. Геніальна ба
буся подарувала всім нам надію, що душа людини вічна, а наша 
земна смерть означає перехід у інший вимір, у інший світ. Хо
четься вірити, що там, куди всі ми потрапимо, панують Спокій 
та Світло.

Олег Гуменюк
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лютий
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 Ж

Щ г*

4 — 255 років від дня народження 
діяча польського національного ру
ху Тадеуша Костюшка. Помер 15 
жовтня 1817 р.
7 — 140 років від дня народження 
українського етнографа Ксенофон- 
та Сосенка. Помер 9 квітня 1941 р.
8 — 140 років від дня народження 
українського історика Євгена Кив- 
лицького. Помер 4 січня 1921 р.
10 — 110 років тому помер україн
ський учений-правник, громадсь
кий діяч Олександр Огоновський. 
Народився 17 березня 1848 р.
12 — Собор вселенських учителів і 
святителів Василя Великого, Гри
горія Богослова та Іоана Золото- 
устого.
— 130 років від дня народження 
українського письменника Леся 
Мартовича. Помер 11 січня 1916 р.
— 100 років від дня народження 
українського письменника Івана

Сенченка. Помер 9 листопада 
1975 р.
15 — Стрітення Господнє.
— 220 років тому помер німецький 
драматург, мистецтвознавець Гот- 
гольд Лессінг. Народився 21 січня 
1729 р.
— 135 років від дня народження 
українського історика, політичного 
діяча Миколи Василенка. Помер З 
жовтня 1935 р.
— 135 років від дня народження 
українського історика Гната Ж ите- 
цького. Помер 8 квітня 1929 р.
16 — 175 років від дня народження 
українського філософа Памфіла 
Ю ркевича. Помер 4 жовтня 1874 р.
— 170 років від дня народження 
російського письменника Миколи 
Лєскова. Помер 5 березня 1895 р.
— ЗО років тому помер українсь
кий історик Віктор Романовський. 
Народився 16 січня 1890 р.
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17 — 175 років від дня народження 
українського письменника, громад
ського діяча Олексія Андріяшева. 
Помер 7 липня 1907 р.
18 — 145 років від дня народження 
української громадської діячки, 
педагога Софії Русової. Померла 5 
лютого 1940 р.
19 — 150 років від дня народження 
українського історика, громадсько
го діяча Якова Шульгина. Помер 27 
листопада 1911 р.
— 140 років тому в Росії оприлюд
нений царський маніфест про ска
сування кріпосного права.
20 — 350 років тому загинув герой 
визвольної війни українського на
роду Данило Нечай. Рік народжен
ня невідомий.
— 120 років від дня народження 
українського освітнього діяча, ви
давця, журналіста Ярослава Весо- 
ловського. Помер 1917 р.
22 — 195 років від дня народження 
українського поета Левка Борови- 
ковського. Помер 26 грудня 1889 р.
24 — 165 років від дня народж ен
ня українського письменника, 
композитора, ф ольклориста Пор- 
ф ирія Баж анського. Помер 29 гру
дня 1920 р.
25 — 160 років від дня народження 
французького художника Огюста 
Ренуара. Помер 17 грудня 1919 р.
— 130 років від дня народження 
української письменниці, громадсь
кої діячки Лесі Українки. Померла 
1 серпня 1913 р.
— 125 років тому помер польський 
поет і публіцист, автор численних 
творів про Україну Северин Гощин-

ський. Народився 4 листопада
1801 р.
— 80 років тому помер українсь
кий архітектор Василь Нагорний. 
Народився 11 січня 1848 р.
27 — 245 років від дня народження 
графа Іллі Безбородька, засновника 
Ніжинського ліцею (тепер педаго
гічний інститут імені М. Гоголя). 
Помер 15 червня 1815 р.
— 170 років від дня народження 
російського та українського худож
ника, автора творів з історичної та 
релігійної тематики Миколи Ге. По
мер 13 червня 1894 р.
28 — 120 років від дня народження 
українського архітектора Павла 
Альошина. Помер 7 жовтня 1961 р.
— 110 років тому помер польський 
історик Ксаверій Ліске. Народився 
18 жовтня 1838 р.
— 60 років тому помер українсь
кий композитор, педагог Микола 
Тутковський. Народився 17 лютого 
1857 р.

У 2001 р. виповнюється:

985 років як ігумен Сильвестр 
уклав останній список Літопису 
«Повість минулих літ».
1070 років від дня народження київ
ського князя Святослава Ігоревича. 
Загинув 972 р.
375 років тому помер український 
церковний діяч Захарій Копистен- 
ський. Рік народження невідомий.
35 років тому помер український 
філософ, громадсько-політичний 
діяч Микола Ш лемкевич. Народив
ся 27 січня 1894 р.
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Єтапи українського державотворення

КИЇВСЬКА РУСЬ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

творення Київської Русі було закономірним явищем в істо
рії слов'янських народів Європи. Слов'яни другої полови
ни І тисячоліття перебували приблизно на однаковому рів

ні розвитку. В південних слов'ян починають утворюватися влас
ні держави.

Створення Праукраїнської держави (Середньодніпровська 
Русь) наприкінці VIII — на початку IX ст. свідчить про європей
ський рівень суспільно-політичної організації праукраїнських 
племен. Середньодніпровська Русь стала основою для форму
вання нової держави — Київської Русі.

Захоплення Києва варязьким конунгом Олегом у 882 році пе
рервало розвиток Праукраїнської держави. Праукраїнські пле
мена вчинили пришельцям мужній опір. Він загальмував остато
чну ліквідацію особливостей національної держави у формах 
управління, правових, соціальних, етнополітичних відносинах і 
духовності. Змінилася політична організація держави. Замість кон
федерації праукраїнських племен на чолі з князівською динас
тією Києвичів утворилася держава імперського типу з князівсь
кою династією варягів Рюриковичів. Характерними для неї ста
ли підкорення і визиск інших племен і насильницьке розширен
ня території.

Головну роль у житті нової держави відігравали племена по
лян, які прибрали собі назву «русь» і перебували на вищому 
рівні розвитку, ніж сусіди. Навколо них відбувалося насильни
цьке об'єднання інших племен Східної Європи. Від імені «русів» 
пішла і назва нової держави, а столицею її залишився древній 
центр полян-русів Київ. За визначальною роллю русів-українців 
і Києва у житті нової держави Київська Русь була давньою укра
їнською державою імперського типу, яка об'єднала племена і 
народи від Карпат і до Волги та від Прибалтики до Росі.

Київська Русь відіграла видатну роль в етнічній історії україн
ського народу. В її складі прискорилося формування етнічного 
ядра, до складу якого входили племена полян-русів, західних сі
верян і древлян. У них ставало дедалі більше подібного у мові, 
культурі, звичаях, побуті, заняттях. Кращі досягнення цих пле
мен поступово поширювалися й серед інших, насамперед сусід
ніх, племен.

Київська Русь мала важливе значення в історії російського 
та білоруського народів. їх предки взяли безпосередню участь у 
житті Київської держави і мають повне право на її історичну 
спадщину. В межах однієї держави вони дістали кращі можли
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вості для кристалізації етнічних особливостей і поступового пе
ретворення на окремі спільноти людей. їх глибинні набутки зба
гатилися кращими досягненнями Київської Русі і вже в доскона
лішому вигляді увійшли в духовність, культуру, державну і сус
пільну традиції росіян і білорусів.

За Київської Русі сталися значні зміни у відносинах різноет- 
нічних народів. Почалось етнічне зближення українського насе
лення з печенігами, торками, ковуями, берендеями та іншими 
тюркомовними племенами, що оселилися на південних рубежах 
Київської Русі. Мирне спілкування, взаємозапозичення кращих 
надбань сприяли налагодженню взаєморозуміння і послаблен
ню ворожості між слов'янами і тюркомовними кочовиками.

У Київській державі створились умови для прискореного за
вершення формування української мови — головної ознаки на
роду. В своїй основі вона мала народну говірку полян-русів Се
редньої Наддніпрянщини, яка активно впливала на говірки су
сідніх племен і водночас вбирала в себе їх елементи.

У XI ст. розмовна мова жителів Середньої Наддніпрянщини у 
своїй основі була разюче подібною до мови українців XIX ст. 
Своїми особливостями вона відрізнялася від народних мов пів
нічно-східних і північно-західних слов'янських племен, що пере
бували у складі Київської імперії.

Поряд з народною існувала й письмова мова — кирилиця, 
абетку якої створили видатні слов'янські просвітителі Кирило і 
Мефодій. В межах єдиної держави вона швидко поширювалася 
по всій її території. Нею користувалися переважно на письмі 
при виданні державних документів, спілкуванні знаті та духо
венства. Саме про неї літописець Нестор писав, що в усіх сло
в'ян «мова була спільною— слов'янською». Прискорилися вза
ємовпливи і зближення розмовної та письмової мов.

У XII ст. на письмі з'явилася назва «Україна», яка означала 
«край», «земля», «країна». У Київській Русі завершилося фор
мування українського народу за головними етнічними показни
ками. В цьому й полягало одне з історичних значень Київської 
Русі в історії українського народу.

Відбулися значні зрушення в сільському господарстві. Стали 
панівними дво- й трипільна системи землеробства, які після цього 
проіснували багато віків. Значно вдосконалилися традиційні зем
леробські знаряддя праці, почалася заміна при оранці землі волів 
на коней, покращився обробіток грунтів. Це все стало основою 
для наступного розвитку землеробства на українських землях.

В часи Київської Русі почали активно засновуватись і розви
ватись міста. Міжнародного значення набуває її столиця Київ — 
найбільше й найрозвинутіше місто тогочасної Європи. Важливе 
значення мали також Чернігів, Переяслав, Білгород, Вишгород 
та інші міста. У них проживало до 15% всього населення Русі- 
України. За розвитком міст Київська Русь йшла врівень з інши
ми країнами Західної Європи.
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У Київській Русі були закладені основи для розвитку реме
сел. Утворилися залізообробні центри, які задовольняли потре
би багатьох людей у залізних знаряддях праці та побуту. Збіль
шилася кількість вироблюваних предметів із заліза, підвищи
лась їх якість. Це супроводжувалося підвищенням продуктивно
сті праці, піднесенням добробуту населення.

Швидшими темпами, ніж раніше, розвиваються інші ремес
ла. З'являються нові, у тому числі виготовлення виробів зі скла, 
ювелірне ремесло, художня обробка залізних виробів, вироб
ництво емалей. З розвитком ремесел і цегляного будівництва ви
никають нові професії: ювелірів, каменярів, вапнярів, спеціаліс
тів по виготовленню плінфи тощо.

У рамках Київської Русі прискорився перехід від натурально
го господарства до товарного. Все більша кількість товарів при
значалася на продаж. Активізувалася торгівля між людьми, між 
містом і селом і навіть між окремими землями. Торгові відносини 
сприяли підвищенню життєвого рівня людей і встановленню ті
сніших зв'язків між окремими регіонами.

Історичне значення мала Київська Русь у розвитку міжна
родної торгівлі. Вона перебирає на себе функції регулювання 
торгівлі руських купців в інших країнах. Завдяки державній по
літиці Київська Русь виходить на міжнародну арену як важли
вий торговий партнер у міжнародній торгівлі.

У Київській Русі з'являються зовнішні атрибути української 
державності: грошова одиниця — гривня і державний знак — 
тризуб. Вони так вкорінилися в історичну пам'ять українців, що 
збереглися у ній протягом майже тисячоліття. І цілком законо
мірно, що ці державні знаки Київської Русі відродилися в атри
бутиці сучасної Української держави.

Існування держави сприяло прискоренню зміни суспільної 
організації населення. На зміну родовому ладу прийшла сільсь
ка община з суворою регламентацією господарських і суспіль
них відносин. З того часу вона продовжувала визначати життя 
селян протягом багатьох століть.

Величезне значення мала Київська Русь у розвитку культури 
східних слов'ян. У ній було створено билинний епос про богати
рів Київської Русі, які захищали її від ворогів. Зародився оригі
нальний жанр — літописання, який продовжував існувати про
тягом багатьох наступних століть.

З'явилася спільна для слов'янських народів писемність, що 
упродовж багатьох століть була однією з основ їх етнічної близь
кості. Від часу Київської Русі беруть свій початок сучасні шко
ли, бібліотеки, література, камінне будівництво. Освіта і наука 
досягли такого високого рівня, що навчальні заклади стояли на 
порозі перетворення в університети.

З прийняттям християнства в 988 році народи Київської Русі 
прилучилися до кращих надбань світової цивілізації і стали на 
європейський шлях розвитку. Почалася зміна психології люди-
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Генеологічне древо Київських князів

ни — активне формування по
чуттів добра, справедливості й 
любові до ближнього.

В Київській Русі зародилась 
ідея мовної близькості східносло
в'янських народів. Згодом вона 
дістала свій розвиток і абсолю
тизувалася в ідею створення дав
ньоруської народності як «коли
ски» російського, українського 
і білоруського народів. Ця ідея 
проіснувала кілька століть і має 
як своїх прихильників, так і про
тивників ще й сьогодні.

Міжнародне значення Київ
ської Русі багато в чому визна
чалось її географічним розташу
ванням. Вона знаходилася на ме
жі двох цивілізацій — європей
ської та азійської, де перехре
щувались їх інтереси та впливи. 
Вона вбирала в себе їх кращі 
надбання і ділилася ними зі сво
їми сусідами. В результаті цих 
процесів відбувалося взаємозба
гачення культур різних народів.

Київська Русь гальмувала аг
ресію кочових племен проти 
країн Центральної та Західної 
Європи. їх ударна сила в'язла в 
оборонних порядках русів-
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українців і вже не становила серйозної небезпеки для європейсь
ких народів. Загроза з боку Степу сприяла консолідації європей
ських країн для її відвернення і послаблення ворожості між ними.

Історичне значення мала Київська Русь у розвитку міжна
родної торгівлі. Завдяки централізованій політиці вона виходить 
на міжнародну арену як важливий торговий партнер, веде ак
тивну торгівлю з Болгарією, Чехією, Угорщиною, Візантією, Ні
меччиною, Норвегією, Швецією, Францією, Англією. Тісні тор
говельні зв'язки підтримувала вона і з країнами Закавказзя, на
самперед Грузією та Вірменією. Активна торгівля велась і з краї
нами Сходу. Започаткована в Київській Русі державна міжна
родна торгівля сприяла її економічному розвитку.

Київська Русь відігравала одну з провідних ролей у європей
ській і близькосхідній історії. Вона підтримувала дипломатичні 
відносини з цілим рядом європейських держав і активно впли
вала на європейську історію. Встановилися тісні династичні зв'яз
ки руських князів з візантійськими та європейськими дворами. 
Одна з дочок Ярослава Мудрого була одружена з французьким, 
друга — з норвезьким, третя — з угорським королем. Митропо
лит Іларіон писав в одному з своїх творів, що Київська держава 
«знана і чута всіма сторонами землі».

Сучасні Київській Русі та пізніші літописці по-різному писали 
про її утворення. Літописці-норманісти ввели в науку дані про 
заснування Київської Русі пришельцями-норманами на чолі з Оле
гом. Інші давні автори про це не писали.

У XVIII ст. погляди літописців-норманістів дістали теоретичне 
обгрунтування в працях окремих вчених Петербурзької Акаде
мії Наук. Історики-німці Г.З.Байєр, Г.Ф.Міллер і А.Л.Шлецер ви
сунули теорію про перебування східних слов'ян на низькому 
рівні суспільного розвитку і нездатність до державотворення. 
Вони доводили, що Давньоруську державу створили не самі східні 
слов'яни, а варяги-нормани, вихідці із Скандинавії.

Норманська теорія викликала гостру реакцію. Вже інший член 
Петербурзької Академії наук М.В.Ломоносов переконливо дово
див її неспроможність. З того часу історики діляться на прихиль
ників і противників норманської теорії походження Київської 
Русі. Цілі покоління дослідників поглиблювали антинорманську 
теорію походження Русі. Але періодично вона знову і знову з'яв
ляється в історичній науці, хоча її прихильники при цьому не 
можуть навести додаткових аргументів на її користь.

Останні дослідження цієї проблеми довели, що племена укра
їнських земель у другій половині І тисячоліття перебували на 
досить високому рівні розвитку. Задовго до появи норманів пра- 
українські племена створили власну державу — Руську землю. 
Після захоплення Києва Олегом почався тільки новий етап в 
історії Руської землі. Вона стала перетворюватися на державу 
імперського типу.

Володимир Борисенко, 
доктор історичних наук
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"Відгомін, століть

В ІСТОРІЮ ВІН УВІЙШОВ ПОЛКОВОДЦЕМ
І воїном

1500-літня історія Києва сповнена захоплюючих і драматич
них подій. Багато славетних постатей народило місто, багато па
м'яток культури й духовності дало світу. На цьому тлі своєю 
силою й неординарністю вирізняється особистість Святослава, 
князя Руського, спадкоємця славетного роду Рюриковичів, воло
даря престолу Київського, полководця й воїна, чиє військове 
щастя не полишало його упродовж років князювання, аж доки 
не зрадило його за Дніпровими порогами.

Роками його князювання прийнято вважати 964—972. Отри
мав престол Стольного граду Святослав від матері Ольги (вольо
вої й жорсткої княгині). Що ж до Святослава, то він як народив
ся воїном, так ним і помер.

Воював князь протягом усього свого правління. Походи його 
охоплювали величезну територію, ім'я його гриміло по всій Схід
ній Європі та Західній Азії. Мужній і відчайдушно сміливий, він 
був видатним полководцем і водночас простим воїном.

Не всі його походи, однак, можна назвати далекоглядними 
(або ж розумними).

Відразу ж після того, як сів на стол Київський, Святослав 
пішов на Оку та Волгу, де розбив в’ятичів та камських болгар 
(964 р.).

Через рік він практично знищив Хазарський каганат. Це була 
перша, можливо, найбільша помилка князя. Розгромом каганату 
він відкрив шлях чисельним ордам степових племен, що в май
бутньому, можливо, й призвело до розгрому Київської Русі.

Продовжуючи свою непереможну ходу, Святослав зрівнює із 
землею міста Саркел, Ітіль, Семендер, після чого прямує на 
Кавказ, де розбиває ясів (колишніх аланів, осетинів) і косогів 
(черкесів).

Населення тікало з осідлих місць, тільки-но наближалося ру
ське військо, проте Святослав уживав необхідних заходів, щоб 
поновити життя та порядок на завойованих територіях.

Однак скористатися зі своїх східних походів він не встиг: 
його втягнула у свої справи Візантія.

Візантія в цей час вела боротьбу з новим Болгарським царст
вом, яке в IX—X ст. значно зросло; межі Болгарії доходили до 
Константинополя й Візантія навіть платила їй данину. І ось у 
другій половині X ст. Болгарське царство почало розвалюватися 
і врешті-решт розпалося на дві частини — східну й західну.
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У цій ситуації цісар Візантії Никифор Фока вирішив убити 
двох зайців. По-перше, бачачи ослаблення Болгарії, необхідно 
було діяти, але ж яким чином? І тут свою увагу він звертає на 
войовничого руського князя, який, до того ж, рано чи пізно спря
мував би свій воєнний геній проти Візантії.

Чому б не звести ці дві сили, тим самим знищивши одну і 
серйозно підірвавши сили другої, а самим поки що спостерігати...

Швидше за все, так думав цісар Фока. І правильно думав.
За допомогу Візантії цісар Фока обіцяв Святославу багато зо

лота. І той погодився (зробивши тим самим другу серйозну по
милку). Цікаво, що відіграло вирішальну роль у згоді — жага до 
золота чи до війни? Від першого в ті часи майже ніхто не відмов
лявся, від другого відмовлялися, якщо тільки це друге не було 
зв'язане з першим (а зв'язане воно майже завжди). Але, беручи 
до уваги постать князя, можна припустити, що золото його при
ваблювало менше за війну.

Як би там не було, але Святослав із 60-тисячним військом 
напав на Болгарію, здобув Доростол, ще 80 міст, і вирішив пере
нести свою столицю до Переяславця.

Болгари, однак, пішли на порозуміння зі Святославом. У від
повідь на «зраду» Візантія напустила на Русь печенігів, які обло
жили Київ. Святослав вимушений був покинути Болгарію і шви
дко перекинути війська до Києва. Діставшись його, князь швид
ко розправляється з печенігами і знову повертається до Болгарії.

По поверненню князь укладає військовий договір з уграми і 
разом із ними та болгарами вирушає на Візантію. Здобуваючи 
перемогу за перемогою, він доходить до Царгорода, але новий 
цісар Іван Цимісхій, зібравши великі сили, примушує князя ка
пітулювати.

Святослав вирушив на Русь, сподіваючись зібрати нове війсь
ко і помститися за поразку, але в дорозі, біля Дніпрових порогів, 
його зустріли печеніги і «подякували» за звільнення від Хозарсь
кого каганату, вбивши князя, якому було трохи більше ЗО років.

Святослав закарбувався в історії полководцем і воїном, а зо
всім не як державний і політичний діяч. Під час свого правління 
він перебував більше в походах, ніж на Русі. Віддаючи перевагу 
війні, він часто забував про внутрішньодержавні справи.

Проте об'єктивно завдяки його воєнній діяльності кордони 
держави розширювалися, а напади ворогів у період його 10-літ- 
нього князювання практично припинилися.

Останнє, на що необхідно звернути увагу в постаті князя, — 
це його категоричне небажання приймати християнську релігію. 
Відмову від останньої він пояснював ворожим ставленням дружи
ни до нової віри (хоча в його дружині було чимало християн). 
Скоріше за все князь просто не хотів брати на себе нові обов'яз
ки і заборони (а їх чимало), які несло із собою християнство.

Олександр Грабар
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ЗОЛОТИЙ ПЕРЕДЗВІН ДАВНИНИ

Ш
івно 985 років тому ігуме
ном Видубицького монас
тиря Сильвестром було 
зроблено останній список літо

пису, знаного під назвою «По
вість минулих літ» або просто 
літопису Нестора, що передав 
нам історію Руської держави. 
Автор дає широку картину ви
никнення і розселення слов'ян
ських племен, їх ролі в історії, 
розповідає про витоки Руської 
держави, її зовнішню політику, 
про перемоги руської зброї і 
розширення Київської Русі. Як 
патріот своєї Батьківщини Не- 
стор прославляв мудрість і да
лекоглядність київських князів, 
воїнську доблесть Святослава,

Сильвестр, ігумен святого Михайло- 
Видубицького монастиря

Нестор-літописець

рішучість Володимира-Хрести- 
теля, просвітницьку діяльність 
Ярослава Мудрого.

Широчінь задуму надала 
спокою й неквапливості розпо
віді літописця, передала гармо
нію й твердість його суджен
ням, художню єдність і мону
ментальність усьому творові в 
цілому. Нестор, здійснюючи по
двиг свого життя, мав і попере
дників у вітчизняному літопи
санні — Василія, Федора, Ни- 
кона Великого, — праці яких ви
користав для укладання свого 
літопису, але за цілісністю, ху
дожньою довершеністю Перво- 
літопис не має собі рівних у на
шій давній історії.

Ми читаємо «Повість мину
лих літ» не тільки як книгу іс
торичну, а й як високохудож-
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ню, з якої поети й письменники черпали натхнення й сюжети 
для своїх творів.

«Повість» переткана зворотами з живої народної мови, афо
ристичними висловами і приказками на зразок: «мертві сорому 
не мають», «Русі єсть веселие пити, не можем без того бути» 
тощо.

В основі літопису лежить східнослов'янська мова, але, чита
ючи його, можна знайти безліч слів і зворотів, якими послугову
ються й у сучасній українській мові («жито», «сочевиця», «коло
дязь», «зоря», «посаг», «подружжя» та ін.).

Та все ж текст «Повісті» досить складний для сприймання 
сучасниками. Тому письменник Віктор Близнець взяв на себе 
доволі складну й відповідальну місію донести до нас глибину 
змісту і красу вислову «Повісті временних літ», яку назвав «По
вістю минулих літ».

Нижче подаємо текст «Повчання Володимира Мономаха ді
тям» в українському перекладі літопису та коментар до нього.

Павло Орленко

ПОВЧАННЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА
ДІТЯМ

, недостойний, дідом своїм 
Ярославом Мудрим, і бать
ком своїм, і матір'ю своєю 

з роду Мономахів був наречений 
руським іменем Володимир. Си
дячи на санях, тобто збираючись 
уже помирати, звертаюсь до вас 
з цим словом. Діти мої або хто 
інший, слухаючи мою грамотицю, 
не посмійтесь над нею, а при
йміть її до свого серця, і не лі
нуйтеся, а щиро трудіться. Що та
ке людина, як подумаєш про це? 
Велика розумом людина, то не мо
же осягнути вона всіх чудес зем
лі. Дивіться, як все мудро влаш
товано на світі: як небо влашто
вано, або як сонце, або як місяць, 
або як зірки, і тьма, і світло, і зе
мля як на водах покладена, Гос-

‘ 3 книги: Повість минулих літ. — К.: Веселка, 1982. — С. 178—183.
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поди, завдяки волі Твоїй! А звірі, а птиці різні, а риби всілякі! І 
цьому диву подивуємося, як створено людину і які різні та бага
толикі людські обличчя; якби і всіх людей зібрати,то кожен має 
свій вид і образ обличчя. І тому подивуємося, як птиці небесні із 
раю-вирію летять1, і перш за все до нашого дому, але не посе
ляться в одній країні, а сильні й слабі розлітаються по всіх зем
лях, щоб наповнилися щебетом ліси і поля. Все це дано людям 
на користь, на їжу і на радість їм. І знов скажемо: великі блага 
послані нам, грішним людям. Ті ж птиці небесні: коли їм звеле
но, то заспівають і звеселять людей, а коли ні — то, маючи і 
мову свою, оніміють. Прочитавши отсі слова, діти мої, похваліть 
Творця всього земного й небесного, а все, що далі, — то мого 
слабого розуму повчання. Перш за все не забувайте убогих, а 
яко можете, в силі годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захис
тіть, не дайте сильним губити людину, хто б то не був, правий чи 
винний перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його; якщо і 
завинив хто в смерті, не губіть християнські душі. Якщо ж вам 
доведеться цілувати хрест перед братами своїми або перед будь- 
ким, то перше спитайте свого серця, на чому ви зможете стояти 
твердо, і тільки тоді цілуйте, а поклявшись, не переступайте кля
тви, бо загубите душу свою.

Ніколи не майте гордощів у своєму серці і в розумі, а ска
жіть: сьогодні живий, а завтра помру; смертні ми. Старих ша
нуйте, як батька, а молодих, яко братів.

Пам'ятайте, як учив мудрий Василь2, зібравши круг себе юна
ків: при старших годиться мовчати, премудрих слухати, стар
шим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести 
без лукавства, а щонайбільше розумом вбирати. Не лютувати 
словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато. Очі 
тримати донизу, а душу вгору.

В домі своєму не ледачкуйте, а за всім приглядайте самі, не 
покладайтесь на тиуна, або на отрока3, щоб не посміялися люди 
ні над домом вашим, ні над вашим обідом. На війну вирушивши, 
не лінуйтесь, не сподівайтесь на воєвод; ні їжі, ні питтю не від
давайтесь без міри, ні солодкому сну. Сторожу самі наряджайте 
і вночі, з обох боків поставивши охорону, лягайте відпочивати 
коло своїх воїнів, а вставайте рано. Зброю не скидайте з себе 
поспіхом, не оглянувшись добре. Адже буває, що через лінь лю
дина зненацька гине. Брехні остерігайтесь, і пияцтва, і облуди, 
від того душа гине і тіло. Куди б ви не верстали шлях своєю 
землею, не давайте отрокам своїм чинити зло і шкодити ні се
лам, ні посівам, щоб люди не проклинали вас. А куди б не при
йшли і де б не зупинилися, напійте і нагодуйте нужденного. Най
більше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов: простий, 
чи знатний, чи посол; якщо не можете пошанувати його подару
нком, то пригостіть його їжею і питвом, бо він, мандруючи далі, 
прославить вас у всіх землях доброю чи злою людиною.
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Хворого навідайте, покійника проведіть в останню дорогу, бо 
всі ми смертні, не проминіть ніколи людину, не привітавши її, і 
добре слово їй мовте, та не давайте їй влади над собою.

Якщо забуваєте про це, то частіше заглядайте в мою грамоти- 
цю: і мені буде не соромно, і вам буде добре. Що вмієте, того не 
забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь, — як батько мій, 
дома сидячи, знав п'ять мов, через те й честь йому була в інших 
країнах4. Лінощі — це мати всьому дурному: хто що й знав, те 
забуде, а чого не вміє, того не навчиться. Добро своєю рукою 
сіючи, не лінуйтесь ні на що хороше, і хай не застане вас сонце в 
постелі. Так робив мій батько покійний і всі добрі мужі. На сві
танні, побачивши сонце, з радістю прославте день новий і ска
жіть: Господи, додай мені літа до літа, щоб я честю й добром 
виправдав життя своє. Так я кажу, коли сідаю думати з дружи
ною, або збираюся чинити суд людям, або їхати на полювання, 
або збирати данину, або лягти спочивати. Спочинок у полудень 
людям дається за труди: після трудів спочиває і звір, і птиця, і 
люди.

А тепер повідаю вам, діти, як трудився я в походах і на ловах 
з тринадцяти років. Спершу я на Волгу пішов, лісами, крізь зем
лю в'ятичів; послав мене батько туди, до Ростова-Суздальського. 
І знову, вдруге, ходив я до Смоленська, а від Смоленська ходив 
до Володимира на Волині. Тією ж зимою послали мене брати в 
Берестя5 на пожарище, що поляки попалили, і там я правив 
містом утихомиреним... потім послав мене Святослав у Польщу, 
ходив я до чеського лісу, і ходив у тих землях чотири місяці. 
Коли Святослав помер6, знов я ходив у Смоленськ, а із Смолен
ська повернувшись, пройшов крізь половецькі війська з боєм 
до Переяслава і застав там батька, який повернувся з походу. А 
потім того ж літа ходили ми з батьком до Чернігова битися з 
Борисом і Олегом і перемогли їх7. Знов ганялися за половцями, і 
гнали їх за Хорол, і обоз їхній великий взяли. А на весну посадив 
мене батько в Переяславі вище всіх братів. І билися ми з полов
цями, і ходили до Дніпра за річку Супій. І на шляху зустріли нас 
раптово половецькі князі, з вісьмома тисячами воїнів, і ми хотіли 
з ними битися, та наша зброя була відправлена вперед на возах, 
і ми виступили в місто Прилуки. А наступного дня пішли ми до 
Білої Вежі: перебили дев'ятсот половців і двох князів їхніх узяли, 
Осеня і Сакзя, і тільки два воїни їхні втекли. І знову, після смер
ті батька, на Стугні билися ми з половцями до вечора, бились 
біля Халепа, села над Дніпром, а потім мир уклали з їхніми кня
зями. А потім Олег пішов на мене з усією половецькою землею 
до Чернігова, і билася дружина моя з ним вісім днів за Малий 
Вал і не дала їм увійти в місто.

Пожалів я християнські душі, села палаючі та монастирі і 
сказав: Хай не похваляються своєю силою погані! І віддав Оле
гові стіл його батька в Чернігові, а сам пішов на стіл свого бать-
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ка в Переяслав. І вийшли ми з Чернігова і їхали крізь полки 
половецькі, близько ста чоловік нас було, з дітьми та жінками. І 
облизувалися на нас половці, немовби вовки, стоячи біля пере
возу і на горах8, та не далися ми їм на поживу, а живі та здорові 
прибули до Переяслава.

Сидів я в Переяславі три літа і три зими з дружиною своєю, і 
багато лиха ті біди випало нам від війни і голоду. І ще не раз ми 
ходили на половців, ганялися за Боняком, били їхніх князів, а 
деяких брали в полон.

З Чернігова ж і до Києва я разів сто їздив до батька на коні, 
верстаючи всю дорогу за один день до вечірні.

А всього походів було вісімдесят три великих, а решту і не 
згадаю менших. Укладав я мирів з половецькими князями без 
одного двадцять, при батькові і без батька, і роздаровував бага
то худоби і своєї одежі. І відпустив із оков сто кращих князів 
половецьких, серед них братів Шаруканевих, братів Богубарсо- 
вих і братів Осеневих.

А ось як я трудився на ловах-полюванні, коли сидів у Черні
гові: коней диких ловив я своїми руками в пущах і на рівнині і 
зв'язував їх живими. Два тури кидали мене рогами разом з моїм 
конем. Один олень колов мене, а з двох лосів один топтав нога
ми, а другий рогами бив. Дикий кабан у мене на стегні меч 
одірвав, відмідь мені при самому коліні пітник прокусив, а лю
тий звір9 стрибнув до мене на сідло і коня за мною повалив, та 
доля зберегла мене живим і цілим. І з коня я падав багато разів, 
і голову собі двічі розбивав, і руки та ноги в юності ламав, не 
дорожив своїм життям і не щадив своєї голови.

Що належало робити молодшому воїнові моєму, отроку, те 
сам я робив — на війні і на ловах, вночі і вдень, в спеку і в холод. 
Не даючи собі спокою. Не покладався я на посадників, ні на 
баричів10, все робив сам, що треба було, весь лад удома в себе 
сам настановлював. Стежив я за роботою ловчих і конюхів. І 
про соколів та яструбів сам турбувався11. І бідного смерда і убо
гу вдову теж не давав я на поталу сильним.

Не осудіть мене, діти або хто інший, хто прочитає моє слово: 
не хвалю я ні себе, ні своєї сміливості, а хвалю я силу Творця і 
прославляю милість його за те, що він мене, грішного і слабого, 
стільки років охороняв од смертельної небезпеки і не лінивим 
мене створив, а на всякі діла достойним. Прочитавши цю грамо- 
тицю, постарайтеся робити добрі діла на землі, смерті, діти, не 
бійтесь ні на війні, ні од звіра, труд виконуйте мужський, як вам 
на те подобає.

***

За рік до смерті Ярослава Мудрого в 1053 р. у його сина 
Всеволода і грецької царівни народився син Володимир, по ма
тері прозваний Мономахом. Коли хлопчику було вісім років, йо

Лютті 101 Лютий



го посадили на коня. Посадити на коня значило, що дитина вже 
стала отроком і може разом з батьком брати участь у воєнних 
походах і в ловах — полюванні на дикого звіра. В шістнадцять 
років юний Володимир зробив свій перший тяжкий самостійний 
похід: через непролазні ліси і північні болота крізь землю в'яти
чів він пройшов у Ростов-Суздальський, який входив до складу 
Чернігівських земель його батька.

За звичаєм тієї доби Володимира рано одружили. Наречена 
його, світлокоса Гіта, приїхала із-за моря. Її батько, англійський 
король Гарольд, загинув у 1066 р. при Гастингсі, в битві з нор
манським герцогом Вільгельмом Завойовником.

Все життя Володимира Мономаха, за образним висловом од
ного дослідника, пройшло «на коні і на килимі». На коні — у 
військових походах і поїздках, коли треба було вирішувати дер
жавні справи або полювати на лісового звіра. На килимі — в 
нарадах і думах з дружиною та з князями, коли за стародавнім 
звичаєм учасники наради, всі, хто думав разом з князем, сиділи 
з ним на одному килимі або на одній попоні.

Володимир Мономах заслужив народну любов. Та й важко бу
ло не любити такого князя, котрий, як писав один його сучасник, 
більше на сирій землі спить, ніж дома, носить простий одяг, задо
вольняється малою їжею і сам все робить своїми руками. Та осо
бливо любили його в народі за те, що він організував сміливі похо
ди в глибину степів. Мономах наїжджав на половецькі «вежі» — 
так називалися поселення з кочовими кибитками — і з багатим 
полоном повертався назад. Із степів він приводив інші кочові на
роди, які теж потерпали від половецької навали. Під кличкою 
«своїх поганих» (поганими у нас називали всіх язичників, від ла
тинського paganus — селянський) і селив їх на прикордонних 
землях, створював живу лінію оборони від половців. Так військо
ва доблесть поєднувалася в ньому з далекоглядною політикою.

Мономаха любили, бо ніхто тоді не розумів інтересів Руської 
землі краще за нього. Він закликав князів до миру і згуртованос
ті, знаючи, що тільки об'єднаними силами можна врятувати віт
чизну від половецької небезпеки. Все своє життя, весь свій труд 
Володимир віддав Руській землі.

Про Мономаха довго і з вдячністю згадували нащадки. Народ 
оспівував його в піснях і думах, ім'я його злилося з іменем старо
го Володимира «Красного Сонечка» і зв'язувалося з часами най
вищого розквіту і слави Київської Русі. Літописці згадували, як 
Мономах прогнав половецького хана «в Обези», тобто на Кав
каз, «за Залізні ворота» (за Дербент), і як він, далеко залетівши в 
половецькі степи, «пив золотим шоломом Дон», а пити шоломом 
із якоїсь річки означало стати переможцем на її берегах.

В кінці життя Володимир Мономах написав «Повчання ді
тям». Два з половиною століття зошиток, де було записано його 
рукою «Повчання», переходив із роду в рід, від одного князя до 
іншого. Читаючи батьківські слова Мономаха, князі знаходили в
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них велику мудрість, поради і настанови в житейських справах. 
Вони читали зошит уголос своїм дітям, тут же розказували їм 
про великого Мономаха, який зумів об'єднати в руках своєї сім'ї 
три чверті тодішньої держави. Можливо, зошит вони брали з 
собою в походи. Він дуже витерся і потріпався. Від давності ар
кушики його розпадалися, але підшивалися знову, деякі рядки 
майже геть стерлися, на згинах не можна було розібрати напи
саного. Потім зошит загубився. Але одного разу він потрапив до 
рук суздальського монаха Лаврентія. Яке ж було його здивуван
ня і радість, коли, ледве розбираючи вицвілі рядки, цей великий 
книголюб XIV століття побачив, що перед ним лежить «Повчан
ня» знаменитого київського князя. Розуміючи величезну цінність 
своєї знахідки, Лаврентій, коли переписував «Повість минулих 
літ», вставив «Повчання» Мономаха в текст літопису. Так дій
шов до нас, в єдиному списку Лаврентія, твір одного з найвидат- 
ніших державних діячів Київської Русі.

У своєму «Повчанні» Володимир закликав синів до праці, до 
науки, до того, щоб вони охороняли інтереси держави. В добу 
клятвовідступництва і свавілля він учив їх бути вірними слову, 
«не давати сильним губити людину» і відзначав, що сам не давав 
на покривду ні бідного смерда, ні убогу вдову. Справді, Мономах 
запровадив нові статті в законодавство (збірка законів назива
лася «Руська Правда»), щоб трохи полегшити становище ниж
чих прошарків населення.

Понад дев'ять віків минуло з того часу, коли Мономах напи
сав своє «Повчання», але і тепер ми відчуваємо глибоку спра
ведливість того, чому навчає Мономах. Ми читаємо його «Пов
чання дітям» — і перед нами постає привабливий образ мудрої, 
освіченої, відважної людини, яка «день і ніч, на спеці і на холо
ді» не давала собі «упокою», трудилася для блага країни. «Пов
чання» Мономаха свідчить про високу культуру Київської Русі. 1 11

1 За слов'янським повір'ям, птахи на зиму відлітають у вирій, ірій — казкову 
країну, де не буває зими і куди ховається вся жива природа. Ірій в повір'ях 
ототожнюється з раєм.
2 В ті часи була популярна книга «Повчань» Василя Кесарійського, перекладена
3 грецької мови.
3 Тиун — економ, господарчий розпорядник при дворі; отрок — тут: слуга.
4 Син Ярослава Мудрого — Всеволод, батько Мономаха, належав до найбільш 
освічених людей Європи. Західні вчені захоплювалися знаннями німецького імпе
ратора Карла IV, який знав теж п'ять мов, і вважали його чи не ідеалом «освіче
ного монарха».
5 Берестя — зараз Брест, місто на Західному Бузі.
6 Святослав — київський князь, рідний дядько Володимира Мономаха, помер у 
1076 р.
7 Тут згадується битва на Нежатиній Ниві поблизу Чернігова в 1078 р.
8 Перевіз через Десну, а гори — Болдині під Черніговом.
9 Лютий звір — очевидно, хижак із родини котячих.
10 Бирич — той, що збирає податки і штрафи.
11 Соколине та яструбине полювання було дуже поширене при князівських дво
рах за часів Київскої Русі.
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ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ ЮНАК
«... дістав серед ближчого оточення характер
ну назву «Євангельського юноші», —  назву, що 
символізує безоглядну відданість сеї людини 
українській справі»

О.Яотоцький. Сторінки минулого.
Варшава, 1932, —  С. 200.

Без характеристики епохи марно мати образ людини, а тим паче всебічно 
відтворити її діяльність: як дерево живить коріння, так і формування людського 
світогляду залежить від суспільних відносин, впливу довколишнього оточення.

Михайло Грушевський у своїм некролозі назвав історика і педагога Якова 
Михайловича Шульгина «потомком щирого українського роду, в якім живо захо
валися етнографічні й українофільні традиції»1. Дослідники життєвого шляху вче
ного, вивчаючи його родовід, схиляються до думки, що «родинне прізвище його 
діда було Шульга»1 2. Певне, на якомусь часовому періоді до прізвища додали су
фікс -ин, що поза сумнівом було тоді даниною звичаям для тих, хто працював у 
російських установах. Зазначимо, що батько Якова Михайловича служив у канце
лярії Київського генерал-губернатора. Дід по материнській лінії Євстахій Петро
вич Рудиковський (1784—1851) — військовий лікар, відомий письменник і поет. 
Його байки і казки друкувалися у шанованому на той час часописі «Киевская 
старина». Принагідно зауважимо, що на період післяшевченківської доби припало 
духовне становлення юнака Якова Шульгина. У XIX ст. інтелігентська верства, що 
здебішого складалася із нащадків старшинських, згодом шляхетських чи дворян
ських родів, до якої належав і Яків, посідала чільне місце у діяльності часопису 
«Основа», Південно-Західному відділі Географічного товариства, в організації «Гро
мади», Історичного товариства Нестора-літописця, часопису «Киевская старина». 
Навіть ці спроби пожвавлення українського інтелектуального життя сприйма
лися російською царською владою як прагнення до сепаратизму, і вживалися жор
стокі заходи щодо будь-яких намірів відродження української культури.

Доля не поступилася на випробування для Якова Шульгина. Залишившись у 
дитинстві круглим сиротою, він хоча матеріально не відчував нестатків (ним і 
сестрами опікувався дядько Віталій Якович Шульгин — відомий педагог, істо
рик, професор Київського університету св. Володимира, головний редактор ча
сопису «Киевлянин»), духовної спорідненості з опікуном не спостерігалося. На
впаки, згодом, коли Віталій Шульгин став активно співпрацювати з російським 
урядом, призвело до повного ідейного розриву між дядьком і небожом. І все ж 
Яків, не зважаючи на різницю поглядів, був завжди вдячний за ту атмосферу 
затишку й толерантності, створення сприятливих умов для отримання освіти.

Знайомство з великою книгозбірнею професора, спілкування з викладачами 
і студентами, які постійно відвідували їхній будинок, збудили інтерес до історії. 
А роки навчання у другій Київській гімназії, Київському університеті сприяли 
розвитку у допитливого юнака якостей спостережливості, прискіпливості у до
слідженні, які вкрай необхідні майбутньому історику. Чимала заслуга у цьому 
його вчителів: відомих педагогів-учених П.Житецького, М.Драгоманова, М.Вла- 
димирського-Буданова, В.Антоновича, М.Зібера, В.Іконникова.

По завершенню навчання Яків Шульгин активний діяч «Старої Громади», пра
цює викладачем у гімназії. Зазначимо, що на підтримку «Громади» він пожертву
вав свій спадок. 1879 р. за національну-культурну пропаганду був заарештований 
і засланий до Сибіру. Відбувши заслання, повернувся до Києва, де знову викладав 
історію у гімназіях, співробітничав у часописі «Киевская старина». Яків Шульгин 
окрім організаційної роботи у НТШ, товаристві Нестора-літописця, Українського 
товариства у Києві, плідно працює як історик-дослідник. З-під його пера виходять 
праці з історії Лівобережної України XVII—XVIII ст., історії Коліївщини3.

1 М.Грушевський. Пам'ять Якова Шульгина. Збірник на пошану О.Я.Шульгина /  
Записки НТШ — т. CL XXXII — Париж-Мюнхен. — 1969. — С. 169.
2 Симон Наріжний. Я.М.Шульгин і його наукова праця /  Наша культура. — Т. 15. 
— Варшава. — 1937.
3 Енциклопедія українознавства. — Т. 10. — С. 3903.

Анатолій Денисенко, 
кандидат історичних наук
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Зорці за волю

НЕПОКІРНИЙ ДАНИЛО НЕЧАЙ

уремні події — Визвольна вій
на народних мас України про
ти іноземного поневолення за 

створення національної держави 
(1648—1654) — породили славну пле
яду блискучих полководців, талано
витих політиків і дипломатів. Одні
єю з найяскравіших серед них була 
постать брацлавського полковника 
Данила Нечая, одного з найближчих 
соратників Богдана Хмельницького.
Відданість справі незалежності Укра
їни, рішуча боротьба зі спробами 
польських і українських феодалів 
відновити своє панування над селя
нами і міщанами навіки вкарбували
ся в історичну пам'ять народу в сві
тлому образі безстрашного лицаря 
Данила Нечая, який загинув, захищаючи від ворога рідну землю.

Через брак джерел важко встановити соціальне походжен
ня, місце і час народження Данила Нечая. Рід Нечаїв, ймовірно, 
належав до дрібної української шляхти, але проживав в околи
цях Бара в Подільському воєводстві.

Серед предків Д. Нечая, напевне, були й козаки. Так, у 1575 р. 
осавул Нечай з п'ятьма тисячами запорозьких козаків обложив 
турецьке місто Кафу, брав участь у поході на узбережжя Туреч
чини. Наступного року з трьома тисячами козаків знову вийшов 
у Чорне море1.

Ймовірніше всього, Д. Нечай народився на початку XVII ст. і 
був найстаршим серед братів — Івана, Матвія і Юрія.

Не виявлено джерел, які б засвідчували участь Данила у ко
зацько-селянських повстаннях 30-х роках XVI ст. Разом з тим є 
підстави стверджувати, що в середині 40-х він з братом Іваном 
перебував у козацьких лавах. У цей час відбувається їх збли
ження з чигиринським сотником Б. Хмельницьким. Адже відо
мо, що вже в 1648 р. Іван був одружений з дочкою останнього — 
Степанидою. Припускаємо, що брати брали участь разом з Хмель
ницьким у підготовці козацького повстання, але після провалу їх 
задуму змушені були в кінці 1647 р. втікати на Запоріжжя. На 
початку лютого 1648 р. Хмельницький оволодів Запорозькою Січ-

Данило Нечай
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чю. Ця подія ознаменувала початок Визвольної війни. Саме там 
Данило, ймовірно, стає козацьким полковником і відіграє важ
ливу роль у формуванні українського війська.

Напередодні Пилявецької битви він очолював гарнізон міста 
Старокостянтинова. Після здобуття перемоги під Пилявцями стар
шинська рада вирішила продовжити похід до Львова. Під час 
наступу Хмельницький доручив Нечаю здобувати замок у Бро
дах. Після його взяття він приєднався до основних сил війська і, 
ймовірно, брав участь в облозі Замостя. У зв'язку з початком 
переговорів з новообраним польським королем Яном Казими
ром козацька рада 21 листопада вирішила припинити воєнні дії і 
відступити від західних рубежів України. Маємо підстави гада
ти, що Нечай повертався разом з Хмельницьким і з ним же у 
неділю 27 грудня в урочистій обстановці в'їхав до Києва. При
пускаємо, що в цей час Данило призначається київським пол
ковником і після від'їзду гетьмана залишається в Києві. Перші ж 
його кроки на цій посаді демонструють, що він у питанні відно
син з Польщею займав більш радикальні позиції, ніж Богдан 
Хмельницький. Так, спираючись на підтримку киян, Нечай не 
допустив прибуття до міста польських комісарів, які приїхали на 
початку лютого 1649 р. на переговори з козацькою старшиною 
(вони відбулися у Переяславі). По-друге, полковник виступив 
ініціатором повстання мешканців Києва проти шляхти й ксьон
дзів, котрі ще знаходилися у місті2.

У першій половині лютого, внаслідок наступу польських під
розділів, різко загострилася ситуація на західних кордонах моло
дої української держави — Поділлі. Тому гетьман відкликає Да
нила і посилає його на подільські землі, надавши титул брацлав- 
ського полковника (полковника Брацлавського воєводства). Ра
зом з подільським полковником І. Федоровичем (Федоренком) 
він повинен був не допустити проникнення ворога за лінію роз
межування між українськими і польськими військами, встанов
лену під час переговорів з комісарами Речі Посполитої. Прибув
ши до Шаргорода, Д. Нечай звернувся 22 березня з листами до 
кам’янецького каштеляна С. Лянцкоронського та брацлавсько
го старости С. Калиновського. Вони засвідчують не лише наяв
ність у їх автора твердого характеру, але й почуття гумору. Так, 
він суворо попереджав їх не просуватися «в цю мою сторону 
Бара» і не чинити «кривд людям народу нашого русинського», 
інакше «не дивуйтесь, ваша вельможність, якщо ми знову пус
тимо орду аж до самого Кам'янця. Ба! І в Кам'янці ваша вельмо
жність не втримаєтесь!» Сповнений іронії лист до брацлавсько
го старости. «Дізналися ми про те, — писав полковник, — що ти 
нахваляєшся бути у Брацлаві. Подумай добре, в. м., пам'ятаючи 
і про Бога, і про свого батька, який перебуває у полоні. На ті 
гроші, які хочеш виплатити війську, краще було б викупити батька 
з неволі. Я ж запрошую в. м. до Брацлава, до свого дому, на
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добрий мед і кухоль доброго вина. Для цього банкету є кілька 
гармат і кілька бочок пороху. Будемо палити на здоров'я!»3

Оскільки керівники польського війська проігнорували ці за
стереження, то в кінці березня — на початку квітня на околи
цях Бара відбулися запеклі бої, в яких мешканці міста й навко
лишніх сіл подали велику допомогу козакам.

Тим часом на подільських землях інтенсивно формуються ко
зацькі полки. На основі Подільського полка виникають Подніст
ровський, очолюваний Степаном (Степком), і Барський на чолі 
з І. Олександренком. На Брацлавщині, крім однойменного пол
ка, твориться Кальницький полк на чолі з І. Федоровичем. Є 
певні підстави припустити, що провідну роль серед полковників 
відігравав Данило Нечай. Під його керівництвом п'ять козацьких 
полковників були готові розпочати наступ на Меджибіж. Захоп
лення Меджибожа було значною перемогою Нечая, тому що ство
рювало сприятливі умови для наступу українського війська.

У двадцятих числах червня Б. Хмельницкий зупинився під 
Пилявою, куди, скоріше всього, прибув з подільськими полками 
Данило. Важливу роль він відіграв у битві 15 серпня під Зборо
вом, де за розпорядженням Б. Хмельницького на чолі кількох 
полків кінноти разом з татарами успішно переправився через 
Стрипу і завдав сильного удару в тил королівській армії, поста
вивши її в катастрофічне становище. Лише зрада Іслам-Гірея 
перекреслила плани гетьмана добитися незалежності Українсь
кої держави і змусила його піти на підписання 18 серпня Зборів- 
ського договору з польським урядом. Він передбачав надання 
Українській державі у межах Брацлавського, Київського і Чер
нігівського воєводств автономії в складі Речі Посполитої, обме
жував чисельність козацького реєстру 40 тисячами чоловік і до
зволяв повернення до маєтків вигнаної шляхти. Залишаючи Зба
раж, Б. Хмельницький доручив полковникам Д. Нечаю і М. Не- 
бабі супроводжувати татарську орду, щоб запобігти спустошен
ню українських земель.

Укладений договір викликав гостре невдоволення народних 
мас України. І, як промовляють джерела, брацлавський полков
ник, виражаючи їх інтереси, починає діяти всупереч розпоряджен
ням гетьманського уряду, стає найвпливовішою постаттю ради
кального угруповання козацької старшини, до складу якої входи
ли полковники Кривоносенко, П. Шумейко, А. Мозиря, М. Глад
кий та інші. В листопаді король змушений був звертатися зі спе
ціальним універсалом до козаків Барського староства, вимагаю
чи залишити його, бо воно не входило до складу козацької тери
торії. Проте козаки не поспішали виконувати цей наказ.

В умовах масових виступів народних мас та опозиції з боку 
радикального угруповання старшини Б. Хмельницький пішов на 
поступки при складанні козацького реєстру. Зокрема, він дозво
лив частині виписаних з реєстру осіб залишитися у війську для
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несення служби джурами та обозною прислугою. Крізь пальці 
дивився він і на дії Д. Нечая, який, склавши реєстр полка, фак
тично залишив у ньому всіх бажаючих. Продовжував полковник 
підтримувати виступи селян і міщан проти шляхти, що наважу
валася повертатися до володінь.

Для вироблення нового політичного курсу українського уря
ду в зв'язку з затвердженням сеймом умов Зборівського догово
ру Б. Хмельницький вирішив провести в березні розширену ста
ршинську раду в Києві. У визначений час до міста приїхали за
прошені особи, серед яких був і непокірний брацлавський пол
ковник. Не виключаємо, що між старшиною виникали гострі 
суперечки. Представники радикального угруповання виступали 
проти обмеження чисельності козацького реєстру і відновлення 
шляхетського землеволодіння. За даними шляхтича Я. Чернавсь- 
кого, «...полковники де Матвей Гладкой, и Нечай, и Кривонос 
хотя с Хмельницким пьют и едят вместе, а М Ь ІС Л Ь  с ним не одну 
имеют, назьівают Хмельницкого ляхом похлебцею».

13 березня у супроводі полка охорони до Києва прибув А.Ки- 
сіль. Наступного дня за розпорядженням гетьмана до нього при
їхав Д.Нечай, який висловив невдоволення вчорашнім в'їздом 
воєводи каретою на цвинтар і великим числом охоронців. Від 
імені Б.Хмельницького поставив вимогу скоротити охорону і вка
зав на необхідність розпочати переговори. Робота ради розпоча
лася 15 березня і проходила у вкрай напруженій обстановці, 
оскільки до Києва прибули тисячі виписаних з реєстру козаків, 
які погрожували скликати чорну раду. Наступного дня вони ви
ступили проти А.Киселя. Б.Хмельницький розпорядився стар
шині «розігнати натовпи» і водночас наказав записати до ко
зацького реєстру усіх прибулих до Києва. 17 березня було до
сягнуто згоди з А.Киселем про умови виконання двома сторона
ми Зборівського договору. Від імені Війська Запорозького дору
чено присягнути Д.Нечаю, М.Крисі, М.Гладкому та 10 «старих 
лутчих черкас». За рішенням ради гетьманський уряд дозволив 
шляхті володіти маєтками «попрежнему», але тим з них, хто був 
католиком, заборонялося прибувати до маєтків, вони мали поси
лати туди урядників православної віри. При цьому шляхта по
винна була не збирати подимного й інших податків, а обходити
ся прибутками від млинів і шинків. Підрозділам польського вій
ська заборонялося переходити Південний Буг, за винятком за
лог, що перебували в Барі та Хмельнику4 .

Особливо напруженою залишалася обстановка на Брацлав- 
щині, куди в другій половині березня прибули запрошені Д.Не- 
чаєм татари. Шляхта засипала Варшаву скаргами на свавільні 
вчинки брацлавського полковника, вимагаючи його покарання. 
У першій половині квітня Ян Казимир наказав Б.Хмельницько
му покарати його смертю «за такий великий злочин». Однак 
гетьман, пославшись на прохання ханського посла, відмовився
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виконати дане розпорядження. Невдоволення польського уряду 
викликав і той факт, що Д. Нечай вписав до козацького реєстру 
багато селян і міщан із шляхетських маєтків. Уряд домагався від 
Б. Хмельницького вивести звідтіля козаків, щоб «не привласню
вати собі панських грунтів» і не підбурювати підданих.

Проте брацлавський полковник продовжував очолювати на
родні маси Брацлавщини в їх боротьбі проти відновлення старих 
порядків, не поспішав виводити козаків із шляхетських володінь і 
Брацлавського староства, сприяв переселенню мешканців Лети- 
чівського повіту на Брацлавщину5. Враховуючи небезпеку з боку 
польського війська, яке зосереджувалося в районі Кам'янця- 
Подільського, він докладав зусиль для зміцнення обороноздатнос
ті прикордонної лінії, попереджав гетьмана про загрозу можливо
го нападу ворога. Тому останній направив до столиці Молдавії Ясс 
полки під проводом Д. Нечая та Ф. Джеджалія. Вони діяли рішуче 
й уміло, тому В. Лупул змушений був швидко піти на укладання 
вигідного для України договору. Після цього гетьман доручив Д. 
Нечаю завернути татарські загони, які проникли у віддалені ра
йони Молдавії, і провести їх до «границьі крьімского царя». Це 
досить складне завдання полковник успішно виконав.

Після повернення з молдавського походу Д. Нечай основну 
увагу приділяв захисту кордонів Брацлавщини від нападів жов
нірів, які почастішали з кінця жовтня.

Особливо напружена ситуація склалася на Поділлі. Ян Кази
мир послав наказ гетьманам покінчити з козаками протягом ше
сти тижнів. 20 січня польний гетьман М. Калиновський розіслав 
розпорядження жовнірам зібратися на початку лютого у таборі 
під Чорнокозинцями і підготуватися до виступу «проти бунтівно
го холопства». Тим часом Д. Нечай почав поспішно зміцнювати 
залоги на кордоні. За його розпорядженням сотні прибувають до 
Мурафи, Стіни, Шаргорода, Ямполя, Красного й інших міст. Ос
новні сили він вирішив зосередити в Красному, куди й сам ви
ступив 17 лютого з Шаргорода. Не виключаємо, що сюди ж, за 
домовленістю з Б. Хмельницьким, мали згодом підійти полки І. 
Богуна та Й. Глуха, щоб .спільними силами протистояти можли
вій агресії Польщі.

Зі свого боку М. Калиновський діяв швидко й рішуче. Ввече
рі 18 лютого він зупинився недалеко від Бара, в Матейкові. Не 
гаючи часу, польська армія виступила до Красного і непомітно 
для козацької сторожі перейшла кордон. Першою жертвою во
рога впала Ворошилівка, де перебувала козацька залога сотни
ка Р. Шпаченка. Захоплені зненацька козаки не змогли вчинити 
сильного опору і майже всі полягли. Залишившись живим, Шпа- 
ченко, замість того щоб негайно повідомити Нечая про вторгнен
ня польського війська, утік до Мурафи6. Натяк на цей негідний 
вчинок сотника знаходимо і в народній пісні «Ой, з-за гори висо
кої», де звертає на себе увагу двозначність відповіді Р. Шпачен-
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ка на сподівання полковника, що сотник вчасно попередить йо
го про появу ворога:

«А я тебе, мій Нечаю,
Не убезпечаю:
Держи собі иіабелечку 
Та під опанчею»7.

В авангарді ворожої армії рухалися хоругви Я. П'ясочинсько- 
го, К. Корицького та М. Киселя, які добре знали козацьку мане
ру їзди на конях і в такий спосіб ранком 20 лютого наблизилися 
до Красного — «великого міста». Козацька варта прийняла їх за 
сотню Р. Шпаченка, яка могла прибути до полковника, і підпус
тила жовнірів до брам. Скориставшись цим, останні навально 
атакували козаків, зім'яли їх і увірвалися до міста. На його вули
цях спалахнула кривава січа. Козаки швидко опанували себе і 
разом з міщанами намагалися витиснути ворогів за межі Крас
ного. Данило Нечай, як рядовий козак, рубався у перших лавах, 
запалюючи інших особистим прикладом. Здавалося, ще одне зу
силля — і жовніри будуть відкинуті. Але в цей критичний час 
підійшли основні сили польського війська, і бій розгорівся з но
вою силою. Пострілом з пістолета Байбуза смертельно поранив 
Нечая, а П'ясочинський вихопив у нього пернач. Козаки відбили 
тіло полковника і разом з міщанами стали повільно відсупати до 
замку.

Ранком 21 лютого густі колони жовнірів, очолюваних поль- 
ним гетьманом, пішли на новий штурм. Зазнаючи великих втрат, 
М. Калиновський звернувся до обложених з пропозицією скла
сти зброю, обіцяючи в такому разі відпустити усіх козаків, але 
останні, за його власним визнанням, «воліли загинути, ніж по
клонитися».

Загибель Данила Нечая, одного з найталановитіших козаць
ких полковників, полум'яного борця за незалежність і утворен
ня Української держави, була важкою втратою для всього наро
ду. Як промовляють джерела, її важко переживав і Богдан Хмель
ницький. За свідченням одного з джерел, «о том Хмельницкому 
вельми печаль учинилась». Світлий образ мужнього лицаря на
завжди залишився в історичній пам'яті народу. Незламність йо
го духу й волі, відвага і непримиренність у боротьбі з ворогом 
оспівані в десятках пісень про трагічні події в Красному, що 
передавалися з покоління в покоління. В одній з них знаходимо 
такі слова про рішучість героя довести боротьбу до переможно
го кінця:

Ой скажи, козак, ой скажи, Нечай,
Та чим тебе поминати.
«Ой та я ж вам, вражим ляхам, ще й з могили докажу!
Не радій же моїй козацькій смерті, розпроклятий враже,
Слава наша козацька не вмре, не поляже»!
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За переказами, тіло славетного сина народу поховане неда
леко від с. Черемошного у великій могилі, оточеній шістьма ін
шими.

Валерій Степанков, 
доктор історичних наук
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^славлені імена

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТАЛАНТУ

а небосхилі незалежної України яскравими зорями спала
хують імена забутих, викреслених з історії особистостей, 
діяльність яких була невід'ємна від нашої національної куль

тури, але зневажена тоталітарною системою. Сьогодні, коли гро
мадськість підносить свій голос на захист духовної спадщини 
українського народу, відстоює бережливе ставлення до надбань 
вітчизняної культури, повертається ім'я Євгена Кивлицького — 
одного з організаторів і першого керівника Всенародної бібліо
теки України (ВБУ) — до ширшого читацького загалу. Поле заці
кавлень його було надзвичайно широким — історик, літератор, 
журналіст, укладач історико-географічного словника України, зна
вець старовинних літописів, бібліограф та бібліотекознавець — 
ось далеко не повний перелік сфер прикладання його таланту.

Народився Євген Олександрович Кивлицький 8 лютого 1861 р. 
у Санкт-Петербурзі, де минуло його раннє дитинство. Після смерті 
батька він з матір'ю переїжджає на Чернігівщину. Закінчивши 
Новозибківське реальне училище, Євген вступає до університе
ту св. Володимира. Навчається спочатку на природничому, а по
тім на історико-філологічному факультеті, по закінченні якого 
одержує науковий ступінь кандидата історико-філологічних на
ук. Про студентські роки Кивлицького Гнат Житецький згадує 
так: «Уже в університеті коректна, стримана, серйозна постать 
Євгена Олександровича була чимало відома професорам та сту
дентам і прізвище «містер» стверджувалося за ним у житті нада
лі. Трохи старший від більшості колег, він і тоді вже був визна
ний «муж совета», і таким порадником у практичному житті і в 
громадських справах залишився для всіх, з ким працював чи 
мав які відносини Євген Олександрович на весь свій вік.

Глибокі знання та ерудиція дали змогу Є. Кивлицькому зайня
ти посаду секретаря журналу «Киевская старина», а пізніше, піс
ля смерті О. Лашкевича, — редактора часопису (1890—1892).

Є. Кивлицький особисто підготував «Программу по общей рус- 
ской истории», за якою читав у 1910 р. лекції в Ніжинському 
історико-філологічному ліцеї князя Безбородька на загальноос
вітніх курсах для народних учителів.

Пізніше журналістська діяльність проходила у співпраці з ре
дакцією «Знциклопедического словаря» Ф. О. Брокгауза та І. О. Еф- 
рона (1892—1907) та газети «Киевские отклики» (1904—1906).

Є. Кивлицький — активний спіробітник багатьох громадсь
ких, наукових та просвітницьких товариств (грамотності ім. 
Т.Г.Шевченка для незаможних уроженців Південної Росії, що 
вчилися у вищих навчальних закладах Санкт-Петербурга, істо-
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ричного товариства Нестора-Літописця при університеті св. Во
лодимира, педагогічного, літературно-артистичного та ін.), що свід
чить про активну громадську і просвітницьку діяльність Євгена 
Олександровича як історика, педагога чудового лектора. З лек
ціями він виступав не тільки в Києві, а й в  Ніжині, Чернігові, 
Полтаві, Москві, Казані тощо.

З 1891-го по 1898 рік Кивлицький працює помічником бібліо
текаря університету св. Володимира й одночасно викладає істо
рію та географію в 4-ій Київській жіночій гімназії, пізніше — в 
Київському кафедральному корпусі та жіночій гімназії О. Т. Ду- 
чинської. Людина широкого світогляду, всебічно освічений, він 
користувався авторитетом серед учнів. Коли дирекція 4-ої гімна
зії несправедливо звільнила його з роботи, то гімназисти вимага
ли повернення учителя, зазначаючи у відозві, що він завжди по
важав їх людську гідність. Його педагогічна діяльність тривала 
до 1917 р. Остання посада на цьому терені — завідувач справа
ми російської мови в Департаменті народної освіти Української 
Народної Республіки.

Значний інтерес для спеціалістів становить епістолярій Кив- 
лицького. Він листувався з Д. Багалієм, Ю. Вагнером, М. Васи- 
ленком, П. Голубовським, П. та Г. Житецькими, І. Каманіним — 
то ціла творча лабораторія невтомного трудівника.

Працю Є. Кивлицького було високо поціновано тогочасним 
урядом. Його було нагороджено орденами св. Святослава та 
св. Анни (другого й третього ступенів), медалями тощо.

Останні роки Є. Кивлицького були віддані ВБУ. 21 лютого 
1919 р. Тимчасовий комітет для заснування Національної бібліо
теки Української держави призначив його на посаду старшого 
бібліотекаря з наданням прав вирішального голосу на своїх засі
даннях як фактичному завідувачеві бібліотеки. Незабаром він 
очолює щойно організований єдиний бібліотечний відділ. Тимча
совий комітет для керівництва внутрішньою організацією праці 
створює Раду бібліотекарів, яка мала займатися поточними спра
вами — розробляти інструкції, правила, плани, розміщувати 
книжкові фонди, обробляти літературу, здійснювати каталогіза
цію і готувати звіти тощо. Спочатку нею керував комітет, пізні
ше, коли було затверджено Тимчасовий статут бібліотеки, Рада 
постановила: «Директора бібліотеки не обирати, а обрати Голо
ву Ради, який би виконував директорські обов'язки». Головою 
комітет призначає Є. Кивлицького.

Отже, з жовтня 1919-го по 1920 р. він фактично виконує обо
в'язки директора ВБУ.

Не маючи постійного будинку, бібліотека змінювала місце 
розташування сім разів. Укладанням договорів на оренду примі
щень з установами та приватними особами займався Тимчасо
вий комітет і Кивлицький.

Навіть у роки, які С. Пастернак назвав «ходіння по муках», 
вдалося накопичити 300 тис. томів літератури з різних галузей 
знань. Колекції, зібрання, окремі книги надходили з Київської ду-
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ховної академії, університету св. Володимира, з приватних бібліо
тек С. Єфремова, Д. Баталія, М. Петрова, Лопухіної-Демидової (з 
Корсуня). Наприкінці 1920 р. фонд уже налічував 465977 томів.

Євген Олександрович безпосередньо займався створенням 
книжкового масиву ВБУ, про що свідчать його звернення до 
Правління Академії наук видати кошти на придбання бібліотек 
М. Молчанова, Ю. Кулаковського, В. Науменка, К. Караваєва та ін. 
Саме ним було закладено основи збереження і систематизації 
фондів.

Самовіддана праця Ради та всіх співробітників ВБУ дала змо
гу 23 серпня 1920 р. відкрити читальню. У вільному доступі було 
25 тис. томів.

У 1919 р. з ініціативи Кивлицького починає виходити часопис 
«Книжковий вісник» (редактор — Г. Житецький). На жаль, по
бачили світ тільки номери за січень-березень та квітень, а підго
товлений за липень-вересень не вийшов. З червня 1920 р. почи
нають виходити «Хроніка щоденної праці», «Хроніка тижневої 
праці», «Хроніка місячної праці» (редактор — Г. Житецький).

Бібліотека дедалі впевненіше ставала на ноги завдяки тита
нічній праці Є. Кивлицького та його колег.

У жовтні 1920 р. Кивлицький здає справи голови Ради (фак
тичним директором ВБУ стає Ю. Іванов-Меженко).

У середині грудня він подає до Тимчасового комітету заяву 
про звільнення з ВБУ, хоча на той час висунуті проти нього зви
нувачення Академією наук були вже спростовані. Як пізніше 
згадував Г. Житецький, провини Є. Кивлицького перед бібліоте
кою не було ніякої. Це підтверджує і звіт про діяльність УАН, в 
якому сказано, що Всенародна бібліотека є однією з найсумлін- 
ніших і найпрацьовитіших установ Академії наук.

Тимчасовий комітет надіслав Кивлицькому повідомлення про 
звільнення з таким супровідним листом: «Шановний Євген Олек
сандрович! Комітет Всенародної (Національної) бібліотеки в Киє
ві з превеликим жалем мусив прийняти Вашу заяву про те, що Ви 
одмовилися од посади старшого бібліотекаря у Всенародній біб
ліотеці. З цього приводу Комітет, пам'ятаючи, що Ви були першим 
старшим бібліотекарем і проводили працю в самих тяжких умо
вах первісних часів існування й організації Всенародної бібліоте
ки, на засіданні 21 грудня визнав своїм неодмінним обов'язком 
висловити Вам щиру подяку за Вашу як старшого бібліотекаря і 
голови Ради бібліотекарів добросовісну й непритомну працю на 
користь Всенародної бібліотеки. Т. в. о. голови комітету В. Кордт».

Невдовзі після цього (4 січня 1921 р.) Є. Кивлицький помер.
Умови, в яких він жив і творив, потребували непересічного 

таланту, універсальних організаторських здібностей. Він праг
нув, щоб культура його народу стала повноправною серед євро
пейських культур і не пошкодував для цього ні сил, ні здоров'я.

Микола Кучинський, 
кандидат філологічних наук
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^славлені імена

ПЕДАГОГ І ВЧЕНИЙ

0
офія Русова — таланови
тий педагог-просвітитель і 
вчений зі світовим ім'ям.

Вона одна з перших повернула 
нашу педагогічну науку в річи
ще національної культури. Ос
новним орієнтиром її педагогіч
ної діяльності було «навчання ді
тей на тому рідному ґрунті, на 
якому зростає дитина. Тільки 
цілком реальне, живе й послі
довне навчання має в душі ди
тини певний ґрунт, будить її 
творчу діяльність, розворушує її 
думки, цікавість». Реалізація цієї 
настанови і сьогодні не втрати
ла своєї актуальності.

Народилася Софія 18 лютого 
1856 р. в селі Олешня на Чер
нігівщині в родинному маєтку 
Ліндфорсів. Батько — полков-- 
ник, швед за походженням, тривалий час перебував на військо
вій службі у м. Омську у генерал-губернатора Жерве. Одружив
шись на дочці губернатора француженці Ганні Жерве, Федір 
Ліндфорс після народження другої дитини подає у відставку і по
вертається на Україну в рідну Олешню. Софія була п'ятою дити
ною в родині. В сім'ї панувала французька мова, дітей навчали 
гувернери. Коли Софії виповнилося 4 роки, померла мати, тому 
опікується нею старша сестра Марія. До 10 років вони жили в 
Олешні безвиїзно. І тільки 1865 р. родина переїздить до Києва. В 
14 років Софія із золотою медаллю закінчила Фундуклеєвську 
гімназію. На цей рік припадає і смерть батька. І хоч дівчина готу
вала себе до навчання в Петербурзькій консерваторії, проте ви
явила велику силу духу, заявивши: «Чи маю я право так егоїстич
но будувати своє життя? А люди? Чи не треба спочатку для них 
послужити?» Ці слова стали кредом усього життя, присвяченого 
служінню українському народу.

В автобіографії Русова писала: «Ми з сестрою відкрили в 
Києві перший український Фребелівський дитячий садок. В 
1873 р. почались мої щирі зносини з українськими діячами — 
Драгомановим, Лисенко, Старицьким, Чубинським та ін.»
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У свої 16 років Софія стала членом Старої Громади і у вечірні 
години у приміщенні дитсадка збиралися члени цього гуртка на 
репетиції п'єс українською мовою, які згідно з валуєвським ука
зом були заборонені. Саме тут і познайомились Софія з Олекса
ндром Русовим — земським статистом, громадським діячем та 
етнографом. Софія, за її словами, «непомітно для себе самої по
чала піддаватись його впливу і демократизувалась якось не зо
кола, а зсередини». Вже на схилі літ Софія Федорівна згадувала, 
що найбільший вплив на її становлення мали М. Драгоманов та 
О. Русов. Перший був виразником українського й політичного 
радикалізму і змушений був покинути Україну за свої проукра- 
їнські симпатії, а другий — «перший відкрив мені красу україн
ської народної поезії, заговорив українською мовою і без довгих 
промов і роз'яснень збудив у мене ту любов до нашого народу, 
яка вже ніколи не покидала мого серця і кермувала моїми полі
тичними виступами, всією моєю працею довгі літа».

У 1874 р. Софія та Олександр Русов приїздять до Петербур
га, де ЗО серпня вінчаються. Весільним дарунком М. Лисенка 
була композиція «Золоті ключі», написана на теми народних пі
сень. Русов чудово співав і всі твори Микола Віталійович опри
люднював після того, як виконував «ангельським» голосом Оле
ксандр, тому в колі друзів його називали «Саша Ангел». В петер
бурзький період життя Русови готують до друку повний текст 
«Кобзаря» Т. Шевченка, який 1876 р. був виданий у Празі.

У 70—80-ті роки XIX ст. Русова формується не тільки як пе
дагог і вчений, а й як публіцист, літературознавець, мистецтво
знавець, історик. Журналістську практику починає зі статті про 
Т. Г. Шевченка. На цей період припадають і статті про Г. Квітку- 
Основ'яненка, Г. Сковороду, М. Гоголя, М. Драгоманова, Марка 
Вовчка, Н. Кобринську, М. Заньковецьку та ін.

До Чернігова Русови приїздять 1876 р. Олександр займається 
земською статистикою, а Софія засновує першу в Чернігові гро
мадську бібліотеку. Хвиля арештів Кирило-Мефодіївського брат
ства та гоніння уряду на членів усіх об'єднань українських інте
лігентів призвели до встановлення «негласного нагляду» і за ро
диною Русових. Софія була членом Чернігівської громади і ра
зом із М. Коцюбинським, Б. Грінченком та І. Шрагом займалася 
просвітницькими заходами. Подружжя переїздить до Києва. О. 
Русов працює співробітником у газеті «Труд», яка переслідува
лась царизмом. Знову арешти, заборона проживати в Києві. В 
біографії Русова напише: «Сиділа в 5-ти українських тюрмах і 
весь період з 1881—99 майже постійно або висиджувала в тюр
мах, або під гласним надзором поліції, витримала 15 обисків. Усе 
це було і за загальні справи політичні, і за українські».

На Херсонщині Софія Федорівна перебувала під наглядом 
поліції в 1882, 1885—1889 рр., була заарештована і відправлена в 
Лук'янівську в'язницю. Заслання йшли одне за одним: Катери-
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нослав, Харків, Полтава, проте ніщо не могло похитнути переко
нань Русової. Це, навпаки, загартувало її волю в боротьбі за 
національно-культурне відродження.

Особливо плідним був харківський період, коли Софія Федо
рівна почала писати та друкувати науково-публіцистичні та ху
дожні твори. Тут вона працювала у видавничому комітеті «Об- 
щества грамотносте». В журналах та газетах публікує педагогіч
ні нариси, тюремні оповідання, огляди української та зарубіжної 
літератури.

У 1902 р. знову арешт і висилка з Полтави. Дорога Русових 
пролягла до Петербурга. Софія Федорівна пише ряд статей на 
захист української мови та освіти, доповідні записки, бере участь 
у створенні всеросійських та українських учительських спілок.

1905 р. у Фінляндії організувалося Всеросійське товариство 
вчителів, яке вимагало від уряду дозволу на національні школи 
Російської імперії. Серед організаторів цієї акції була і Русова. 
Вона брала участь у комісії під головуванням академіка Ф. Кор- 
ша про скасування обмежень на українське друковане слово. 
Перші три з'їзди вчителів проходили під керівництвом і за ак
тивної участі Софії Федорівни. Вона працювала і в українській 
громаді Петербурга у О. Лотоцького, який вважав, що приїзд 
Русових мав велике значення: «Жива громадянська вдача обох 
їх якось притягала до них людей, натурально створювала те, 
що ставали вони активним осередком громадського життя». У 
цей час Русова читає курс лекцій з української літератури для 
слухачок Бестужівських курсів у Петербурзі. Її заслуга у без
цензурному виданні «Кобзаря» Т. Шевченка, «Українського бук
варя» (1906), статей «Хроніка національної школи» (1907), спів- 
редакторство у першому українському педагогічному журналі 
«Світло».

Тільки за 1910—1914 рр. вона у цьому виданні надрукувала 
понад 100 своїх статей, розвідок, рецензій.

З утворенням Української Народної Республіки Русова вхо
дить до Центральної Ради, в Секретаріаті освіти очолює дошкіль
ний і позашкільний відділи.

У 1917 р. Софія Федорівна проводить II Всеукраїнський про
фесійний учительський з'їзд, виступивши з промовою: «Націо
нальна школа». Цього ж року вона стає співзасновником Педа
гогічної Академії для підготовки учителів українознавства.

На запрошення ректора Кам'янець-Подільського університе
ту І. Огієнка Русова їде викладати педагогіку, вона є фундато
ром та членом редколегії часопису «Вільна українська школа».

Після приходу до влади більшовицького уряду Русова усві
домлює, що розвиток України повертає в інше русло. Зневірив
шись у можливостях національного відродження, вона емігрує 
до Чехословаччини. З болем у серці звертається 65-річна Русо
ва: «Прощай, рідна, дорога Україно. Кидаю тебе з одним палким
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бажанням усі свої старі сили віддати на визволення Твого наро
ду, щоб знову пишалася Ти й волею, і наукою, і багатством».

У Празі вона провела останні 19 років, брала участь у від
критті Українського педагогічного інституту імені М. Драгома- 
нова, української гімназії в Празі, Української Академії в Подє- 
брадах, керувала притулком для дітей емігрантів, видавала під
ручники: «Дидактика», «Теорія і практика дошкільного вихо
вання» та ін.

Оцінюючи сьогодні гуманістичні ідеї національної школи, ди
вуєшся енциклопедичності знань Русової, її прозорливості. Не
наче сьогодні звертається видатний педагог і вчений до тих, хто 
виховує підростаюче покоління: «В наші часи бути гарним педа
гогом — це бути справжнім реформатором життя України, бути 
апостолом Правди і Науки. Тільки великими зусиллями таких 
апостолів Україна матиме чесних діячів-патріотів, вмілих прак
тичних робітників і соціально об'єднану, інтелектуально розви
нену народну масу».

Софія Русова прожила довге, важке, але щасливе життя, бо 
заронені в серця і душі мудрі настанови педагога і вченого й 
сьогодні будять у нас жагу до пізнання і залишають добру па
м'ять.

Померла вона в Празі 5 лютого 1940 р., до останніх днів про
повідуючи гуманізм, просвітництво, національну ідею шкільного 
життя.

Микола Кучинський, 
кандидат філологічних наук
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У-славлені іиіена

«ЯК ГАРНО НА СВІТІ ЖИТИ»

рослав Іванович Весоловський народився 20 лютого 1881 р. 
у с. Молодятин колишнього Печеніжинського повіту (тепе
рішнього Коломийського району на Івано-Франківщині) в 

сім'ї пароха Івана Весоловського. Дев'ятирічним хлопчиком за
лишився без батька. По закінченні сільської двокласної школи 
Ярослав навчався в Коломийській українській гімназії, із класів 
якої на арену суспільно-громадської та культурно-освітньої дія
льності вийшли сотні національно свідомих інтелігентів.

Як переконаний і національно свідомий українець Я. Весо
ловський у старших класах гімназії був одним із провідників 
молодіжної групи, котра виступала як проти реакціонерів-поляків, 
так і проти українців-москвофілів. Належав до «поступовців», 
відтак — до русько-української радикальної партії.

Власне коломийський період творчого життя був визначаль
ним для Я. Весоловського, бо саме в ті роки він прихилився до 
радикального руху в Галичині під впливом ідей Кирила Трильов- 
ського. Став організатором і пропагандистом осередків товарис
тва «Січ». Із цього культурно-просвітницького шляху не схибив 
до самої смерті.

Після закінчення студій у Коломиї Я. Весоловський став сту
дентом Львівського університету, по завершенні навчання в якому 
мріяв здобути докторський ступінь із юриспруденції й на цій 
основі будувати життєву кар'єру.

У цей час Я. Весоловський продовжує не тільки журналістсь
ку, а й літературну працю, друкує вірші, жарти, дотепи в «Ділі», 
«Буковині», «Літературно-науковому віснику», «Громадському го
лосі», «Комарі», часто підписуючи власні твори псевдонімами 
Охрім, Будяк, Олег Сатир та ін.

З 1904 по 1906 р. Я. Весоловський мешкав у Чернівцях, докла
даючи чимало зусиль до культурно-національного відродження 
краю, зокрема редагував газету «Буковина», яка орієнтувалася 
на літературно-просвітницькі сили демократичного крила, друку
вала твори С. Воробкевича, Ю. Федьковича, О. Маковея, С. Яри- 
чевського, Євгенії Ярошницької, Ольги Кобилянської, орієнтува
лася на європейські прогресивні традиції. Я. Весоловський не об
межувався журналістсько-редакторською й літературною діяль
ністю. Як громадський діяч він організовував культурно-просвітні 
та запомогові товариства, читальні, виступав на селянських вічах, 
гуртував довкіл себе молодь. Був життєрадісним, невгамонним 
дотепником, любив жарти. Його шанували і любили.
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На початку 1907 р. Я. Весоловський повернувся до Львова, 
редагував «Письма з «Просвіти» та ряд інших видань.

У 1914 р. зайняв місце референта української преси в Мініс
терстві закордонних справ Австрії, водночас залишаючись ві
денським кореспондентом «Діла».

Про редакторсько-публіцистичну майстерність, досвід і мож
ливості Я. Весоловського досить точно і влучно висловився Ми
хайло Лозинський, який був особисто знайомий із ним ще з ча
сів гімназіальних, перебував багато літ у товариських стосун
ках. Він, зокрема, писав: «Ярослав Весоловський був неначе со
творений до праці в щоденній газеті. В нім був визначений та
лант на організатора великого дневника (щоденної газети — В. 
К.), на справознавця, на кореспондента в великім стилю, — та
лант, який серед наших відносин не міг, на жаль, як слід розви
нутися і проявитися. Мав він особливий змисл для нового, акту
ального, — «щоби в газеті було щось нове, свіже», — і був не
втомний при тій роботі.

Я. Весоловський, крім щоденних редакторсько-публіцистичних 
занять, мав активну працю в товариствах «Просвіти», був за
ступником голови товариства ім. І. Котляревського. Його культу
рологічна, народознавча діяльність не подобалася відвертим і за
маскованим ворогам українства. Так, скажімо, віденський коре
спондент газети «Slowo polske» постійно обвішував пасквілянсь- 
кими дописами Я. Весоловського за «тенденційне інформування 
міністерства в користь української справи».

Я. Весоловський залишив дослідникам значну — як за зміс
том, так і за обсягом — літературну спадщину. Відомі його ліри
чні вірші «Веснянка», «Вечір суму», «На народний мотив», «Від
роджене «Січи» з попелу», «Непрослідимі шляхи», «М'єсниці», 
«Лицар Санто приклякає на коліно...», оповідання «В долині Смут
ку», літературно-критичні й аналітико-оглядові статті та есеї «Щоб 
там і сталось, не влучить мене...», «Руське питане в Угорщині», 
«Розвиток політичного життя на Буковині», «Історичний розвій 
політичного життя на Буковині», про Івана Вагилевича, Леся Гри- 
нюка. Перекладав твори О. Пушкіна.

Працюючи в Коломиї, Я. Весоловський залучається до актив
ної роботи Січового Союзу. Він їздить селами Коломийського, 
Снятинського, Косівського повітів і організовує «Січі», за допо
могою членів цього союзу добирає активістів січових організа
цій, проводить віча, збори селян, інтелігенції, священиків, висту
пає за них, добивається чималих успіхів у піднесенні національ
ної свідомості українців. Спільна робота увінчалась успіхом і при
вела до того, що влітку 1910 р. на Галичині налічувалося майже 
600 осередків «Січ». У цей час Ярослав Весоловський бере участь 
у сприянні організації Українських Січових стрільців 1914 р.

У травні 1915 р. Я. Весоловський входить до складу президії 
проводу Загальної Української Ради у Відні. Це була політична
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організація австрійських українців, що виникла 1915 р. й скла
далася з 34 членів (з Галичини — 24, з Буковини — 7 та від 
Союзу України — 3). Програма ЗУНР зводилася до того, щоб на 
українських землях, які перебували під російським ярмом, була 
вільна самостійна українська держава, а щодо українських зе
мель Австро-Угорщини — їм мала бути надана територіально- 
національна автономія та злучення українських земель в один 
автономний край.

Під цю пору Весоловський перебуває у Відні, працює інфор
матором і прогандистом української справи, бореться за те, щоб 
Галичина була відокремлена від Польщі й стала окремим краєм 
(автономною республікою), також виконує функції референта 
української і російської преси Австрії. Домагається повної волі 
для українських видань, друкування української літератури, впро
вадження української мови в установах Галичини. У Відні спіль
но з українськими громадськими організаціями організовує ви
дання української літератури для Легіону Січових Стрільців і 
направляє її на фронт, у місця дислокування українських час
тин. Він підтримує тісні стосунки з послами до австрійського 
парламенту, військовими українськими діячами, політиками, про
гресивними діячами Галичини й Буковини.

Я. Весоловський згас на чужій землі в 36-річному віці, чужа 
земля і прийняла його тіло. На щастя, ім'я його не кануло в за
буття.

Дем'янюк П. Молодятин — село гуцульське//Агро. — 1889. — 6 черв. 
Дем'янюк П. Він був вродженим журналістом: До 110-ї річниці від дня народже
ння Ярослава Весоловського//Вісн. Коломиї. — 1991. — Іблют.
Лепкий Б. Василь Стефаник у Коломиї//Твори: У 2 т.— К., 1991, — Т. 2. 
Лозиневський М. Ярослав Весоловський//Ті, що від нас відійшли: Посмертні 
згадки. — Львів, 1917.
Погребеник Ф. Весоловський Ярослав//Укр. літ. екнциклопедія: У 5 т. — К., 1988. 
— Т. 1.

Володимир Канкан, 
доктор філологічних наук
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"Видатні історики

ЗАМОВЛЕНИЙ В ІСТОРІЮ РІДНОГО КРАЮ

ривалий час ім'я видатного історика, джерелознавця, архі
віста, археографа, історіографа, педагога, фундатора архів
ної справи в Україні та історичної школи в Ставрополі Вік

тора Олександровича Романовського безпідставно обминалося.
В. О. Романовський — автор першого українського підручника з 
архівознавства, незмінний завідувач Київського центрального ар
хіву давніх актів у 1921—1931 рр., активний діяч Археографічних 
Комісій ВУАН та ЦАУ в 1920-х та на початку 1930-х років, протя
гом усього творчого життя займався вивченням економічного уст
рою Гетьманщини другої половини XVII — початку XVIII ст.

В.О.Романовський народився 16 січня 1890 р. у м.Глухові1 на 
Сумщині. В 1909 р. після закінчення місцевої гімназії вступив 
спочатку на медичний факультет Київського університету св.Во
лодимира, але у тому ж році під впливом прослуханої лекції 
В.М.Довнар-Запольського перевівся на історико-філологічний. Під 
керівництвом останнього навчався на кафедрі російської історії. 
У 1913 р. став секретарем історико-етнографічного гуртка2. За 
його першу наукову працю «Економічний устрій чернігівського 
полка в XVII—XVIII ст.» В.О.Романовського за рекомендацією 
В.Ю.Данилевича було нагороджено золотою медаллю3. У 1914 р. 
його залишають на кафедрі для підготовки до професорського 
звання. Того ж року він починає працювати помічником учено- 
го-архівіста в Київському архіві давніх актів, перебуваючи на 
цій посаді до середини 1918 р.4 Одночасно молодий учений за
ймається викладацькою та науковою роботою, веде активну гро
мадсько-політичну діяльність. В 1915—1917 рр. був членом пар
тії кадетів, входив до масонської ложі. За часів Гетьманату не
довго працював у Міністерстві праці5. На початок 1920-х років 
він мав понад 10 опублікованих наукових праць із соціально- 
економічної історії періоду Гетьманщини, історичного краєзнав
ства. З 1918 р. працював у Київському Археологічному інституті, 
з початку 1920-х років — у Київському інституті народної освіти 
та на курсах архівістів. У 1921 р. його було призначено завідува
чем КЦАДА6. За його редакцією й авторською участю до 75-річ- 
чя архіву вийшла друком збірка «Центральний архів стародав
ніх актів у Київі» (1929 р.).

1920-ті — початок 1930-х років були найбільш плідними у 
творчому житті вченого. Окрім педагогічної та організаторської, 
він проводить багатопланову дослідницьку роботу, яка представ
лена в публікаціях цього періоду. Зокрема, це розвідки з історії
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України, джерелознавства, історії друкарства в Україні, архівної 
справи та архівознавства, археографії. Одночасно історик спів
працював із багатьма науковими інституціями: Археографічною, 
Історично-біографічною та Історично-географічною Комісіями 
ВУАН, кафедрою історії української культури Харківського ін
ституту народної освіти, комісією з історії книги Українського 
наукового інституту книгознавства. В.О.Романовський прилучився 
до створення нової централізованої системи українських архі
вів. Багато часу вчений присвятив розробці проблем камераль
ної та едиційної археографії, оскільки вважав, що наукова пуб
лікація документів є одним із головних завдань архівістів7. У 
1930 р. В.О.Романовського було призначено керівником Архео
графічної комісії ВУАН.

Теоретичний та практичний досвід архівної й археографіч
ної роботи вчений виклав у книзі «Нариси з архівознавства. Іс
торія архівної справи на Україні та принципи порядкування в 
архівах» (1927 р.) — першому навчальному посібнику з архіво
знавства, створеному в Україні. У ньому органічно поєднуються 
історія розвитку архівної справи в західноєвропейських країнах 
та в Україні. Структура підручника стала справжнім прецеден
том в історії створення навчальних посібників з архівознавства 
не тільки в Україні, але й у колишньому СРСР. За цю книгу 
В.О.Романовського було відзначено нагородою Всеукраїнського 
комітету сприяння вченим. У цілому в творчості історика архіво
знавству та археографії присвячено близько 20 наукових праць.

В кінці січня 1931 р. в результаті сфабрикованої справи «Київ
ський обласний центр дій» В.О.Романовського було заарештова
но, але за відсутністю доказів звільнено майже через 10 місяців8. 
Того ж року на II Всеукраїнському з'їзді архівістів ученого було 
звинувачено в обстоюванні «теорії техніцизму», «об'єктивного до
кументалізму», «формального аналізу». Більше керівних посад на
уковець не займав. До 1934 р. він продовжував працювати у соці
ально-економічному відділі ВУАН. Як джерелознавець В.О.Рома
новський багато часу приділяв вивченню джерел з історії госпо
дарського устрою Гетьманщини в XVII—XVIII ст. Він опрацював 
та підготував до друку «Переписні книги 1666 р.» (1933). На осно
ві цих документів були написані його кандидатська та докторська 
дисертації: «Борьба за финансовую автономию Украиньї в 60-х 
годах XVII века» і «Очерки по истории государственного устрой- 
ства Украиньї во второй половине XVII ст.».

У квітні 1935 р., на підставі ст.54-10 Кримінального кодексу 
УРСР В.О.Романовського знову заарештовують9, звинувачують 
у співробітництві з гетьманським урядом, членстві у контррево
люційних організаціях «Азбука», «Національне Об'єднання», ор
ганізації друкованого органу Союзу Відродження Росії — «Від
родження», зв'язку з керівниками «Спілки визволення України» 
і засуджують на 5 років10. Після відбуття покарання в концтабо-
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pi з 1940 по 1947 рр. В.О.Романовський працював у Карагандин
ському вчительському інституті. Подальше наукове життя істо
рик пов'язав із Ставропольським педагогічним інститутом.

Тут він продовжував займатися розробкою історіографічних 
та соціально-економічних проблем, але вже в контексті загаль
ної історії Росії або ж історії окремих її регіонів (Ставропілля, 
Північного Кавказу), завідував кафедрою історії Росії1 11. Інститу
тові В.О.Романовський заповів численну наукову бібліотеку 
(близько 3000 книг12) та особистий архів13 . Серед них докумен
ти біографічного та службового походження, численна епісто
лярна й творча спадщина історика. Остання представлена в ар
хіві здебільшого розробками з історії України, що хронологічно 
відповідають «київському», «карагандинському» та «ставрополь
ському» періодам життя. Серед них: текст неопублікованої док
торської дисертації; історіографічні праці, присвячені пам'яті 
В.Б.Антоновича та В.Л.Модзалевського, творчості Д.І.Багалія, геть
ману К.Сагайдачному, друкарю І.Федорову, М.Ломоносову14; спо
мини історика про часи навчання в Київському університеті, його 
викладачів, архівні та бібліотечні колекції, спогади про зустрічі з 
Оленою Пчілкою, Миколою Лисенком, Олександром Кошицем15.

Нині його архів, втім, як і бібліотека, не збереглися в цілісно
му вигляді. Багато книг та рукописних матеріалів утрачено на
завжди, деякі з них потрапили до приватних осіб. Під час підго
товки до 100-річного ювілею історика працівниками відділу рід
кісної книги СДУ було зібрано та укладено каталог до вцілілої 
частини бібліотечної колекції В.О.Романовського, чверть з якої — 
раритети16.

Ще за життя В.О.Романовський неодноразово звертався до 
вищих органів влади з проханням зняти судимість, однак був 
реабілітований лише посмертно в 1989 р.

Помер учений на 82-му році життя 16 лютого 1971 р. у Став
рополі, де й похований. За часів здобуття Україною незалежнос
ті ім'я Віктора Олександровича Романовського не тільки повер
нулося на Батьківщину, але й по праву зайняло одне з централь
них місць в історії української архівістики та історичної науки в 
цілому.

1 Державний архів Ставропольського краю (далі ДАСК). — Ф.Р-6007. — Оп.1, 
Спр. 477.
2 ДД м.Києва. — Ф.16. — Оп.465. — Спр.371. — Арк.60.
3 Там же. — Оп.469. — Спр.225. — Арк.Збзв. — Спр.371. — Арк.7.
4 ЦДАГО України. — Ф.263. — Оп.1. — Спр.66855. — Т.1. — Арк.90зв.
5 Там же. — Арк.9зв., 77. — Спр.66855. — Т.2. — Арк.20, 102.
6 Там же. — Спр.66855. — Т.1. — Арк.90зв.
7 Романовський В.О. Нариси з архівознавства. Історія архівної справи на Україні 
та принципи порядкування в архівах.— Харків: Видання ЦАУ УСРРД927.— С.4, 
5, 135.
8 ЦДАО України. — Ф. 263. — On. 1. — Спр. 66855. — Арк.49.
9 Там же. — Спр.66855. — Т.1. — Арк.1—5.
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11 ДАСК. — Ф.P-6007. — Оп.1. — Спр. 548. — Спр.502. — Арк.52.
12 50 лет библиотеке СГПИ / /  Вьіп. Ставропольського государственного педагоги - 
ческого института (буклет).— Ставрополь, 1980.
13 ДАСК. — Ф.Р-6007. — Оп.1. — Спр. 502. — Арк.91.
14 Там же. — Спр. 48,136,138,165,10, 137, 127.
15 Там же. — Спр. 97,105,120, 121,130, 134.
16 Рукопис каталогу бібліотечної колекції В.О.Романовського нам був наданий 
співробітниками відділу рідкісної книги СДУ С.Г. Кидрєвою (гол.укладач) та 
Н.А.Кононіровою.

Ірина Мага, 
аспірант

<3 з циклу «JТіаєлшиці пізнання» 

РИБИ

Річки, озера, моря, океани. Ми — скрізь. Ми пливемо, хлю- 
почемося, граємось, шукаємо, множимось. Ми від тих днів, коли 
Господь створював світ. Він дав нам життя й оселю — воду, наш 
світ, без якого жити не можемо. Всевишній дав нам існування, 
навчивши плавати. Він дозволив нам дихати, розмовляти, співа
ти. Ви коли-небудь чули як співають риби? Птахам так не співа
ти. Ми живемо в своєму світі, тільки нам відомому, нам зрозумі
лому. Ми працюємо, відпочиваємо, кохаємо і страждаємо.

Багато хто хотів би жити серед нас, бути таким як ми. Всі 
йдуть до води, бо вода — це життя. Хіба може пташина без 
води, дві краплини і вона знову летить у вирій. Хіба може твари
на без води?! Декілька ковтків — і вже знову пульсує кров у 
жилах. Хіба може людина без води? Без води — смерть.

І всі бавляться, пестяться водою, навіть ті, хто не вміє плава
ти. А ті, хто вміє, вважають що вони наче риби, що вони серед 
нас, що вони рівні нам. Але це їм тільки здається, бо ніколи вони 
не наблизяться до нашої таємниці. Вони не зможуть переступи
ти ту межу, перетнути той кордон, за яким починається наш 
світ. І якщо все-таки інколи зуміють, тоді просто перестануть 
бути собою, а стануть нами — рибами, вони відчують, що ми їх 
прийняли до себе, вони забудуть своє попереднє життя, тільки 
інколи, раз на рік їм захочеться заспівати забуту пісню, від якої 
судомить тіло. І вони заспівають її, і їх стане ще більше.

Але назавтра вони забудуть усе, що минуло, і знову будуть 
серед нас, у нашому всесвіті, співати наших пісень.

Ви чули як співають риби?

Риба — священний символ багатьох культур, знак життєвої сили, достатку, ду
ховної величі.
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АЛислителі планети

ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

і ри дослідженні істо
ричних поглядів Лесі 

І Українки видається 
доцільним виділити два ас
пекти: еволюцію історичної 
тематики в її творчості й 
відображення історичного 
світогляду через твори, в 
тому числі історичної тема
тики, безпосередньо істо
ричні праці. Звичайно, во
ни органічно пов'язані між 
собою. Але насамперед 
треба чітко відзначити той 
факт, що письменниця, ке
руючись принципом істо
ризму, захоплюючись ста
родавньою та новітньою іс
торією різних народів, зу
міла висловити засобами 
художньої творчості влас
ний погляд на історичний
процес взагалі та на місце в ньому України. Все це дає підстави 
бачити у спадщині та особі Лесі Українки не тільки художни
ка, а й історика.

Упродовж 1910—1920 років відомі літературознавці й крити
ки, серед яких варто згадати А. Ніковського, М. Євшана, М.Зе- 
рова, Д. Донцова, П. Филиповича та ін., вели дискусію навколо 
культурно-історичної генези тем та сюжетів Лесі Українки. Всі 
сходяться в одному питанні, що вибір її як історика давніх часів 
давньої історії — це є літературна техніка письменниці. А от 
причини, що спонукали Лесю як митця звернутися до історії, 
називаються різні. Сучасники Лесі Українки не раз нарікали, 
що її творчість відірвана від життя. Так Гнат Хоткевич, оглядаю
чи українську літературу за 1908 р. стверджував, що Леся Укра
їнка «більший поет у малюванні живого життя, ніж у аскетич
них обрисах своїх улюбленців — жидів, єгиптян і всякої іншої 
допотопности»1. А на думку М. Євшана, «життя українське не 
відбилось в її творчості зовсім, не дало їй відповідних мотивів та 
струн, не виховало її думок та поглядів»2. Інші ж дослідники на
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чолі з Д. Донцовим трактують екзотичність сюжетів як бажання 
поєднати їх з чимось сильним, стильовим, та «стидливістю поет- 
ки, що уникала називати речі їх власним іменем»3.

Остання думка, мабуть, найближча до істини. А істина у да
ному питанні полягає у символізмі, до якого була схильна пись
менниця. Не можна категорично стверджувати, що Леся Украї
нка зовсім не писала на українські теми. «Лісова пісня», «Розмо
ва», «Приязнь», а особливо «Бояриня» — хіба не з українського 
життя? Крім того, письменниця планувала писати і про Карме- 
люка, і про Бондарівну, і про Красинську-Барзобагату. Врешті- 
решт, як зазначає М. Драй-Хмара, самий псевдонім письменни
ці — Українка — говорить проти тих, що закидають їй втечу від 
нашого громадського життя»4.

Чому ж у її творчості стільки символіки? Передусім тому, що 
вона фізично була відірвана від України. Слабке здоров'я не 
давало змоги мандрувати по Україні, працювати в архівах та 
бібіліотеках, досконало вивчати життя і побут українців. Наба
гато простіше було звертатися до студійованого матеріалу, під
кріпленого вимушеними подорожами у Крим, Італію, Єгипет. Сю
жети беруться з історії єгипетської, грецької, римської, староєв
рейської, первісного християнства, з європейського середньо
віччя, англійської реформації, французької революції. Історич
ний світовий процес бачився письменницею у цілісному вимі
рі — від зародження людства і до сучасних їй подій. Звичайно, 
не можна робити скорих висновків про вичерпність історичних 
знань Лесі Українки і вважати її істориком-аналітиком. Адже 
світова історія пізнавалася письменницею у двох послідовних 
напрямах. Перший — пошук необхідної теми для вільного само
виявлення, другий — необхідне вивчення епохи, в яку здійсню
вався екскурс.

Все сказане підтверджує думку про Лесю Українку як «істо
рика з нахилу», а не за «покликанням». У цьому плані необхідно 
зробити певні зауваження щодо історичної правди у творах пись
менниці. По-перше, події минулого, які хотіла відтворити, Леся 
вивчала насамперед не за конкретними історичними працями та 
документами, а за стародавніми переказами, міфами, легендами, 
творами інших письменників — тобто все це не було історичним 
фактом, а лише ймовірністю, припущенням на підставі загаль
ного уявлення письменниці про стародавній світ. По-друге, вона 
не мала на меті «археологізм уяви», за висловом М Зерова, та 
максимальну реконструкцію минулого. Леся Українка не писа
ла історію, вона користувалася нею.

В ряді творів, зокрема «Роберт Брюс, король шотландський»5, 
«Напис в руїні», «В дому роботи в країні неволі» — Леся Україн
ка стверджує, що творцями історії є саме народні маси, надає їм 
провідну роль. При цьому вона не заперечує також і значення 
видатних осіб в історичному процесі. Яскравим прикладом цьо-
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го є вже згадана поема «Роберт Брюс король шотландський». 
На думку Лесі Українки, історичний діяч відіграє позитивну роль 
у суспільному розвитку тільки в тому разі, коли він нерозривно 
пов'язаний з життям суспільства, розуміє потреби його розвитку 
і бореться за інтереси тих верств, яким належить майбутнє.

У сучасних роздумах над вітчизняною історією на перший 
план виступає досі нероз'яснене питання про націотворчу роль 
самої Лесі Українки. Залишається недостатньо вивченим зв'я
зок письменниці з національною ідеєю. За висловом Д. Донцова, 
«національна ідеологія Лесі Українки була в нас — щось зовсім 
нове»6. І це «нове» значною мірою пов'язане з високим на той 
час рівнем її національної самосвідомості. У продовження теми 
«екзотичності» сюжетів Лесі Українки нагадаємо: екзотизм її має 
тільки сюжетний і формальний характер, а от «змістом твор
чість її плоть од плоти й кров од крови живої української сучас
ності»7. Письменниці було глибоко притаманне почуття власної 
національної гідності. У відповідь на пропозиції М. Павлика змі
нити російське підданство на австрійське, Леся Українка раз і 
назавжди з'ясувала: «Я б воліла бути громадянкою незалежної 
самостійної України»8. Під впливом національно свідомих прові
дників Леся Українка постулює власний ідеал незалежної Укра
їни, який винесла з Д рагом анської програми: «Ми бажаємо 
повної самостоячесті для вільної спілки (федерації) громад на 
всій Україні. Україною ми звемо всю сторону від верху р.Тиси в 
теперішнім Венгерським королівстві, на заході сонця до р.Дону 
на сході й Кубанську землю в теперішнім Російським царстві — 
від верху р. Нарева на півночі до Чорного моря на півдні — усю 
ту землю, де гурт народу говорить українською мовою». Але 
справа не лише у провіщуванні письменницею незалежної Укра
їни. Коли до рубежа століть панували настрої «непокори й виз
волення», то вже з І. Франком приходять заклики до самовизна
чення української нації в межах європейської та світової спіль
нот. Інакше кажучи, ідея народності свідомо трансформується в 
ідею нації, її суверенітету.

В еволюції національної ідеї у світобаченні Лесі Українки чітко 
простежуються два етапи. В основі обох лежить бачення націо
нального питання крізь призму проблеми «пророк-народ». Але 
перший етап відображений ранньою драматургією, характеризу
ється впливовістю тих політичних тенденцій, що активно шири
лися в українському середовищі — голос пророка ставав дедалі 
сильніший, та народ ще спав. Тому, проектуючи драми в площи
ну давніх епох — передовсім античність, письменниця насампе
ред змальовує становище українського народу (поема «Самсон», 
поезія «Єврейські мелодії»). Найбільш показовими в цьому плані 
є драматичні поеми «Вавілонський полон» (1903) та «На руїнах» 
(1904). Звертаючись до теми Вавілонського полону, Леся Україн
ка, з одного боку, мала на меті зобразити поневолене становище
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українського народу в царській Росії, а з другого — розбудити в 
народі національну гідність і готовність до боротьби за свою сво
боду та незалежність. У проблемі «пророк-народ» головний ак
цент належить пророкові, його подвигам, стражданням, а вреш
ті — нерозумінню з боку того ж таки народу, до якого він апелю
вав. У цьому зв'язку постає ще одна проблема — байдужої поко
ри та національної пасивності українського народу, причини яких 
шукає не зовні, а всередині його самого (пророк Єлеазар з «Ваві
лонського полону», поезії «Так, ми раби, немає гірших в світі», 
«Пророк», драми «На руїнах», «Бояриня» та ін.).

В листі до М.Кривинюка від 26 березня 1903 р. Леся Україн
ка пише: «Варто б, на мою думку, покинути тую форму доказу 
«Що ж я винен, що я українець? Хоч би й хотів, та я не вмію 
бути іншим». Для недержавного народу се самоприниження зо
всім зайве, бо нагадує «рабий язьік», та й приклад української 
інтелігенції показує, що українець зовсім таки вміє бути неукра- 
інцем, коли схоче...»9.

В кінцевому підсумку таке зіткнення індивідуальної активно
сті з пасивністю загалу призводить до загострення драматизму, 
трагічності у творах Лесі Українки. Одночасно проходить черво
ною ниткою тема неспівпадання передбачених ідеєю шляхів ви
зволення народу з реальними.

Тут доцільно дати додаткове пояснення. На нашу думку, ево
люція національної ідеї у Лесі Українки мала певну прогресію 
ще й завдяки тому, що в період зміни «тихих співів несмілих» на 
бойове гостре слово поетеса прилучилася до політичної бороть
би. По-перше, слід розставити крапки над «і» у питанні ставлен
ня Лесі Українки до марксизму. Художні твори й листи пись
менниці свідчать, що вже починаючи з 90-х років вона знайоми
лася з ідеями соціалізму. Так, у листі від 23 червня 1893 р. вона 
повідомляє, що читала «критику марксизму» з боку німецьких 
соціалістів. Йдеться про велику статтю А. Шеффле «Критика 
соціал-демократії». Письменниця зазначає, що прихильно ста
виться до соціал-демократії і заперечує критику. Але треба ви
знати, що захоплення ідеєю революційної боротьби (знову ж 
таки як засобом національного визволення), робітничим рухом 
ще не означає захоплення марксизмом. Так, виходячи з деяких 
теоретичних засад марксистів, Леся Українка справді пропагу
вала ідею національної єдності робітничого руху незалежно від 
національності. «Свідомі свого стану робітники — писала вона в 
1901 р., — не повинні вважати на те, хто з них до якої віри чи 
народу належить, а повинні триматися спільно, одностайно»10. 
Але все це не означає нехтування національним аспектом. І по
миляються деякі дослідники, коли на підставі близькості пись
менниці до марксизму, до робітничого класу, до визвольної рево
люційної боротьби (що була для неї не ідеєю, а засобом втілення 
ідеї національної) намагалися ототожнити світогляд Лесі Україн
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ки з марксизмом-ленінізмом. У листі до сестри Ольги Петрівни 
від ЗО серпня 1897 р. Леся Українка спростовує приписуване їй 
пізніше захоплення марксівським «Капіталом»: «...От тільки по
ловину Kapitala «проштудировала» (читати його не можна) і, зна
єш, чим далі читаю, тим більше розчаровуюсь, я не бачу тієї 
«строгой системи», про яку говорять фанатики сеї книжки, ба
чу багато фактів, чимало дотепних гіпотез, і ще більше просто 
дотепів, але багато здається для мене билиною, невиясненою, 
недоговореною і в науковій теорії і в практичних виводах з неї. 
Ні, видно се Novum «Evangelium» все-таки потребує більш без
посередньої віри, ніж її у мене єсть»11.

Отже, революційність Лесі Українки — це, насамперед, спо
сіб мислення, що дозволяє рельєфніше осягнути кінцеву мету — 
національне визволення. З 1886 по 1407 р. Леся Українка є ак
тивним членом українських революційних гуртків, а саме: Укра
їнського соціал-демократичного гуртка, Української революцій
ної партії (РУП), а з 1904 по 1907 р. — членом Української соці- 
ал-демократичної спілки. Причому до РСДРП (обох течій) вона 
ставиться негативно через ігнорування російськими соціал- 
демократами національних прав українського народу, впрова
дження політики русифікації на Україні та підтримку «единой 
неделимой России». Критику з цього приводу вона висловлює в 
листі до М. Кривинюка від 18 лютого 1903 р., а також у листі до 
Ф. Волховського (1902—1903): «Ми не бажаємо собі такого ста
ну, що «славянским ручьем сольются в русском море», хоч би й 
революційному, бо то принижує честь і без того принижену на
шого бездержавного народу»12.

Отже, як бачимо, невипадковим був перехід Лесі Ураїнки до 
вищого рівня розуміння національної ідеї через збагачення її на
бутком вітчизняної та світової культури. На цьому етапі пробле
ма «пророк-народ» трансформується у проблему «борець за на
ціональне визволення і нація»13. Нові історичні реалії поклика
ють до життя нові сюжети й літературні типи, які об'єднують 
елементи національної ідеї з гуманістичною спрямованістю сві
домості та волі. Пророк тепер не лише стає над натовпом, а бере 
на себе біль народу з метою прислужитися йому власною жерт
вою («У пущі», «Оргія», «Руфін і Прісцілла», «Кассандра»).

Саме так бачила Леся Українка і «хресну дорогу» для рідного 
народу — від пасивного «страждального патріотизму» до повної 
незалежності духу, що зберігає вірність ідеї та гартує національ
ну самосвідомість. Найвищого рівня в осмисленні зумовлених 
національною ідеєю проблем письменниця сягає в останніх дра
мах — «Лісовій пісні» та «Кам'яному господарі».

Дати власне і глибоке розуміння української проблеми пись
менниця змогла завдяки винятковій історіософській перспекти
ві свого художнього мислення. Джерельною базою її освоєння 
вітчизняної історії були, насамперед, історичні праці М. Косто
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марова, П. Куліша, В. Антоновича, М. Грушевського, О. Єфи- 
менко, а також «Історія Русів», відома на поч. XX ст. Важливим 
чинником історичної обізнаності письменниці були й особисті 
контакти в листуванні з провідними істориками, насамперед 
М. Драгомановим, знайомство з творами М. Старицького. З при
воду драматичних поем «Кассандра» та «Руфін і Прісцілла» Ле
ся Українка консультувалася з М. Грушевським15. Багато в чому 
посприяло тут також спілкування з А. Кримським, зустріч 1910 р. 
в Єгипті з Д. Яворницьким.

Леся Українка довгий час виношувала задум створити власну 
працю з історії України. Ще 5 січня 1894 р. вона писала М. Дра- 
гоманову: «Плеяда наша готує збірник свій і, окрім того, бро
шурки для народу по історії українській»16. А вже 13 листопада 
1902 р. у листі до М. Кривинюка вона розповідає про свій план 
написати науково-популярний нарис історії України. Думка про 
підготовку такої праці виникла у Лесі Українки у зв'язку з тим, 
що їй довелося редагувати одну політичну брошуру, яка її не 
зовсім задовольнила. В згаданому листі вона пише: «З приміток 
на кресах Ви побачите, з чим я не гожуся. Найменше я вдоволе
на з уступу про історію відносин прилученої України з Моск
вою... мало виразно, голословно, а подекуди і зовсім не критич
но»17. Далі ж письменниця висловлює думку про те, що варто 
було б їй стати співавтором цієї брошури і дещо переробити її в 
плані більш правдивого висвітлення московсько-українських вза
ємин. «З історичних моментів спинюся найбільше на ролі запо
рожців, зачеплю популярні постаті Палія, Гордієнка, Залізняка. 
Покажу, як зруйнування Січі було останнім і найбільшим спосо
бом до цілковитого закріпощіння люду, бо не стало ні схову для 
втікачів, ні прикладу комуністичного господарства на Україні, ні 
остраху на панів»18.

Насамкінець Леся Українка вказує на мету написання подіб
ної брошури: «...та все ж може моя компіляція послужить хоч 
якимсь «противоядієм» тим брошуркам про Хмельниччину і «вос- 
соединение», що служать досі єдиною історією України... і мо
же таки труять не раз думку народну»19.

Пряме відношення до історичних уявлень Лесі Українки має 
її драматична поема «Бояриня», в якій чітко прочитуються докір 
Москві та обурення колонізацією України російським царатом. 
В цьому плані «Бояриня» посідає особливе місце в художньому 
означенні Лесею Українкою власної концепції історії України.

1 Див.: Герасименко В. Леся Українка — як драматург//ЦДАМЛМ України. — 
Ф. 1134. — On. 1. — Од. зб. 29. — Арк. 5.
2 Див.: Літературно-науковий Вісник. — 1911. — Т. 12. — С. 611.
3 Герасименко В. Вказ. праця//ЦДАМЛМ України. — Ф. 1134. — On. 1. — Од. зб. 
29. — Арк. 6.
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4 Драй-Хмара М. Леся Українка. Життя і творчість. — С. 113.
5 Предметом аналізу для дослідження стала в основному драматургія Лесі Укра
їнки як найбільш показовий матеріал.
6 Донцов В. Поетка українського рісорджімента. — Львів, 1922. — С. 19.
7 Драй-Хмара М. Вказ. праця. — С. 113.
8 Див.: Степанишин Б. З мозаїки особистості Лесі Українки//Дивослово. — 1997. 
— № 3. — С. 22.
9 Косач-Кривинюк О. П. Леся Українка. Хронологія життя і творчості. — Нью- 
Йорк: УВАН у США, 1970. — С. 861.
10 Шаховський С. Суспільно-політичні погляди Лесі Українки//ЦДАМЛМ Укра
їни. — Ф. 827. — On. 1. — Спр. 19. — Арк. 2.
11 Українка Л. Твори: В 5 т. — К., 1986. — Т. 5. — С. 197.
12 Косач-Кривинюк О. П. Вказ. праця. — С. 855.
13 Янченко В. Логіка саморозвитку національної ідеї//Леся Українка і національ
на ідея. — С. 16.
14 Докладніше проблему взаємин М. Грушевського і Л. Українки автор розглядає 
в статті «До питання взаємин Лесі Українки і Михайла Грушевського» (Вісник 
Київського університету. — К., 1997. — Вип. 36).
15 Враження від цієї зустрічі Л. Українка описала в листі до М. Кривинюка від 
З лютого 1910 р.
16 Цит. за: Одарченко П. Іван Франко і Леся Українка// Леся Українка: Розвідки 
різних років. — С. 19.
17 Косач-Кривинюк О. Вказ. праця. — С. 840.
18 Там же. — С. 841.
19 Там же. — С. 842.

Ю лія Кузьминець, 
кандидат історичних наук
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Славнозвісні імена

БОРЕЦЬ ЗА УТВЕРДЖЕННЯ 
«УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ»

нинішньому році виповнюється сорок років по смерті ви
датного українського публіциста, філософа, громадсько- 
політичного діяча Миколи Шлемкевича. Народився він 27 

січня 1894 р. у сім'ї священика на Галичині. Вчився у львівській 
гімназії, потім — у Віденському університеті. З початком Першої 
світової війни Микола Шлемкевич повертається до рідної домів
ки. У 1915 р. окупаційна російська влада депортує його до Сибі
ру, а революційні події 1917 р. він зустрічає у Києві, де жив до 
1919 р. Тут він працював секретарем «Робітничої газети». Саме 
на київський період припадають перші журналістські спроби 
майбутнього талановитого публіциста.

З 1923-го по 1926-й Микола Шлемкевич знову студент Віден
ського університету, де студіює філософію, спілкується з кла
сиком європейської філософії Гуссерлем, захищає дисертацію 
на тему «Сутність філософії». Проте Шлемкевич не зупиняєть
ся на вже досягнутому і завершує свою освіту у Паризькій Сор- 
бонні.

Починаючи з 1926 р. Микола Шлемкевич активно друкуєть
ся у львівському «Літературно-Науковому Віснику» під псевдо
німом М.Іванейко, пишучи нариси з проблем української духов
ності. У 1934 р. виходить головний твір Миколи Шлемкевича — 
«Філософія».

На початку 30-х років Микола Шлемкевич стає головним ідео
логом політичної організації «Фронт національної єдності» та го
ловним редактором журналу цієї організації «Перемога», спів
робітником Українського Центрального Комітету, очолюваного 
В.Кубійовичем.

Перебуваючи в еміграції спочатку у Відні, а потім у Німеччи
ні, Микола Шлемкевич стає заступником голови ради Українсь
кого Національного державного союзу, бере активну участь у 
реорганізації Державного центру Української Народної Респуб
ліки та створенні Української Національної Ради.

З 1949 р. Шлемкевич проживає у США. Тут він продовжує 
активно працювати як публіцист та громадсько-політичний ді
яч. Багато робить для видання «Енциклопедії українознавства». 
Тут, в Америці, у квітні 1950 р. стає співзасновником Союзу 
українських національних демократів. 1956 р. Шлемкевич за
сновує видавництво «Ключі». Тут побачили світ книжки цього
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талановитого філософа і публіциста, видавався його журнал «Ли
сти до приятелів».

У 1954—1958 р. вийшли друком головні твори Миколи Шлем- 
кевича, які й сьогодні є не лише цікавими, але й актуальними 
для українців. Це праці: «Загублена українська людина», «Гали- 
чанство», «Верхи життя і творчості», «Українська синтеза чи 
українська громадянська війна».

Одним із головних завдань української діаспори він вважав 
боротьбу за розповсюдження «української правди у світі». Тому 
так активно Микола Шлемкевич, вже немолода людина, бере 
участь у заснуванні Українського публіцистично-наукового ін
ституту, завданням якого і було відстежувати неправдиву інфор
мацію про Україну і спростовувати помилкові дані на науковій 
основі.

Микола Шлемкевич все життя активно працював на витво
рення Української держави і моральне вивищення українського 
суспільства. Він прагнув здійснення ідеалів Шевченка та Фран
ка, вважав за необхідне формування української людини, вихо
ваної на ідеалах національної самосвідомості, свободи та собор
ності.

Ірина Грабовська, 
кандидат філософських наук
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*7з циклу «Краплини історії»

РІШЕННЯ

кільки часу відведено на те, щоб прийняти рішення? Хви
лина, кілька годин, доба? Ні, мабуть мить. Однаково якщо 
я вирішу піти на берег Дніпра — то піду, а якщо вирішу не 

йти — то залишуся. Щось мене весь час зупиняє від цього кро
ку. Передчуття? Та ні. Все ж таки прийшли давні знайомці — 
посланники князя Олега, що править у Новгороді. Правда, його 
дружинники останнім часом все частіше з'являються в Києві. І 
говорять, що навколишні землі вже під Олегом. Але це все бала
чки. Не думаю, що він насмілиться загарбати мої землі, побоїть
ся. Я досить могутній, і досить відомий, щоб так взяти і напасти 
ні з того, ні з сього.

Хоча з іншого боку мої перемоги у Візантії вже забуваються, 
країна вже досить довго без воєн, християнство — пануюча ре
лігія, але немає заборони і для іншого.

Віруйте! Поклоняйтесь! Працюйте! Творіть державу! Вона си
льна, могутня, багата наша держава.

Тільки люди весь час невдоволені якісь. Все їм щось не так. 
Зараз знову почалось оте бродіння.

Кажуть: не було б християнства — краще жилось, багато 
коштів воно забирає. їм ото аби язиками плескати — горе борці 
за народний добробут. Влади хочуть, ясна річ. Але не розуміють, 
що з'явиться інший володар і знищить їх всіх — навіщо вони 
йому треба. Ні, не спокійно зараз в Києві. Все якось моторошно. 
Треба, мабуть, заходи вживати.

І оце посланники Олега прийшли Дніпром. Вийти до них, чи 
може послати когось з підлеглих. Не знаю.

Всі навколо: піди, бо образяться, а Олег сам знаєш який, зло 
довго пам'ятає.

І кохана моя теж з усіма в один голос: піди, що тобі хіба 
важко. Дивна якась вона останнім часом стала: задумлива, рап
том знервована, безладна. Кохана... Все нашіптує: піди! А мене 
щось тримає.

Та і хто вони — посланники всього-навсього — хіба це мій 
рівень.

Не знаю, не знаю.
Мабуть, все ж таки піду.

Це було його останнє рішення. Він пішов і не повернувся. 
Потім місце його загибелі назвали Аскольдовою могилою.
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МЕСІАНСТВО

они кажуть, я ясніший за сонце, вони кажуть я небесні- 
ший за небо, я заборонив їхнього бога, я втоптав його в 
землю, того, що називали Месією. І вони мені підкорились, 

вони забули його і згадали своїх прадавніх богів. Хоча, якби я 
захотів, вони і їх забули би.

Бо для них є один бог — їхній правитель, їхній господар. Одні 
мене просто бояться, другі обожнюють і бояться, треті — нена
видять і теж бояться.

Імперія страху. Я її створював тридцять три роки — рівно 
стільки, скільки прожив їхній Месія. Я затьмарив його собою, я 
затьмарив світ — половину всесвіту.

Ні, я не князівського роду, про який вже й забули, я — ре
гент.

Але про це теж вже забули.
А хто не забув, то нехай спробує — згадає: подивимось, що з 

того вийде.
Я не князівського роду, але більший за всіх князів. Я створив 

величезну країну з півночі до півдня — і скрізь мої люди — 
намісники правлять від мого імені.

Я створив військо — і кожен бажає служити в ньому, бо це 
гроші, влада, розваги, недоторканість.

Я створив таємну службу — і кожен другий в цій країні, в ній 
працює — причому безкоштовно.

Я створив могутню імперію і себе утвердив начолі її.
Я увійшов у безсмертя і хай скніють ті, хто предрікав мою 

смерть. Мені смішно з того — віщуни, скоморохи, волхви.

Він помер від отрути. Його звали Олег.

ТАЄМНИЦЯ

они думають, що він поїхав стягати ще раз данину з древ
лян, тому й загинув. Хай буде так.

Ні, він просто про все дізнався. Я давно цього чекала. 
Чекала і боялась, бо знала, що буде велика лють, буде морок і 
страх, але я не думала, що він поїде поквитатись. Він взагалі-то 
був дуже слабкою людиною. Недарма стільки років дивився на 
престол, де сидів інший. І все чекав, чекав, постарів, посивів і 
все чекав.
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Дочекався — таки. І що? Країною управляти не міг. Оточив 
себе з усіх боків варягами, повіддавав їм найкращі землі. А сво
їм крівним, тим хто за тебе у вогонь і в воду — нічого. І зі мною 
як чужий. Ще від тоді як побрались, коли ще молодою мене 
силоміць за нього видали, були чужими. Дитину йому принесла: 
сина — красеня. Але однаково немає кохання. Вже стільки ро
ків разом, а воно не прийшло. Казали злюбиться — не злюби
лось. Так для всіх, для годиться — завжди разом. Ідеальна пара. 
А якщо на самоті — чужі, зовсім чужі.

А той, інший — він далеко, ми і бачились всього декілька 
разів, а як захопив, як серце заполонив. І почуття таке — весь 
час бачити хочеться, бути з ним, розмовляти, просто мовчати, 
але поруч. Та не виходить — заміжня я, і не просто за кимось, а 
за Великим князем Київським — правителем великої держави. 
Тут просто так не підеш до іншого, тут не поясниш, що твій 
чоловік нікчема, і ти не маєш з ним ніяких стосунків. Не зрозу
міють — скажуть від жиру вона біситься, що їй ще треба.

Не зможуть збагнути, що є сила більша від грошей та влади, 
є сила, яку неможливо закувати в кайдани, замастити медом, 
залякати словом, врешті-решт вбити.

Ця сила — кохання заміжньої жінки. Таємне безнадійне по
чуття.

Як я його ховала, як я намагалась свою таємницю прикрити, 
зачаїти. Як я її пестила, немов малу дитину.

І що ж. Все-таки десь вона вислизнула, просочилась. І дійш
ла до нього. Це його варяги — пси північні. їм то що, їм служити 
господарю.

Вислідили, як не ховалась. Мабуть, коли остання зустріч бу
ла. Я тоді серцем відчула лихо.

Так воно і сталось. Донесли правителю — і він, вперше зро
бив справжній чоловічий вчинок — розвернув дружину, що з 
даниною поверталась — і знову на древлян.

Тільки йому не гроші їхні потрібні були, йому того чоловіка 
треба було — помститись.

А вийшло інакше. І тепер звільнився, осиротів престол Київ
ський.

Як то воно буде. І як буде з моїм почуттям нестримним.

За поданням грецького історика Льва Діакона, древляни при
в'язали князя Ігоря до двох нагнутих дерев і розчахнули надвоє.

Його жона — Ольга деякий час посідала Київський престол, 
до кінця своїх днів залишившись самотньою.

Лютні 137 Лютні



ТЕСТЬ

арада тільки-но закінчилась. Пішов собі Володимир, що Мо- 
номахом зветься, відпочивати. А я оце міркую.

Замучили нас половці кляті, обступили з усіх боків, дих
нути спокійно не дають, і лізуть, і лізуть — то Боняк, то Куря, то 
родич мій — Туторкан.

Ох, то не родич, а сама тільки назва. Взагалі він тесть мені. 
Одружився я з його дочкою. Думав мир буде з половцями, бо 
шлюб взяв, і наче б то родичі. Та де там. У них немає родичів — 
дикі вони, дикі і злобні. І дочка його така сама. Красива надзви
чайно, але характер страшний, норовистий, безглуздий. Та ми 
фактично разом і не живимо. Все їй свободи хочеться — тож і 
збудував я їй палац на тому березі Дніпра, на острові. Це їй 
зрозуміліше, ніж наші пагорби та фортеці — там все як у степу, 
а в центрі острова її палац. Тож і бачимось зрідка: з одного боку 
одружені, а з іншого — чужі та й годі. Дика вона, невгамовна 
якась, але красива, ох, яка красива. Тягне мене до неї. Тому й 
одружився, бо до серця припала. Та й батько її — Тугоркан, 
спочатку все ладиком і в гості по-родинному, і подарунки, і якщо 
хтось їде — обов'язково якійсь гостинець передасть. Але згодом 
все стало на свої місця. І його жадібність, і його лють, і його 
ненаситність — все проявилось. Одним словом — дикі вони.

Він, бачите, хотів разом зі мною в Києві володарювати. А як 
у Києві, то і по всій землі нашій Руській. Тому, каже, й дочку 
свою за мене віддав. А так, то нізащо. Коли ж побачив, що вла
ди йому в столиці не бачити, то й пішов знову на нас зі своїми 
співплемінниками оскаженілими. І що їм оце все не йметься. 
Люди наші вже стогнуть. Тут самий час на землі працювати. 
Зараз один день цілий рік годує, а замість цього знову братися 
за зброю і боронитися. Коли це вже скінчиться, не знаю.

Оце й радились ми з Володимиром Мономахом, що з тим 
Тугорканом, тестем моїм клятим, робити будемо. Знову обложив 
він військом Переяслав. А це ж одне з найголовніших міст на
ших. Тому й радилися, бо родич родичем, тесть тестем, але не 
можна із-за примарного того родства землі руські поплюжити. 
Довго ми зважували всі за і проти — і врешті-решт дійшли зго
ди. Тож допоможуть нам Боги наші. У

У Рік 6604 (1096), місяця червня в дев'ятнадцятий день у чет
вер — знайшли Туторкана мертвого, і взяв його Святополк яко 
тестя свого і яко ворога. І, привізши його до Києва, погребли 
його на Берестовім на могилі, межи дорогою, що йде на Берес
тове і другою, що йде в монастир Печерський.
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ЕвРвЗвНЬ
# м

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 ЗО 31

2 — 125 років від дня народження 
українського історика М ирона 
Кордуби. Помер 2 травня 1947 р.
— 80 років тому п'ятий з'їзд  Рад 
УРСР ухвалив рішення про впро
вадження української мови в 
шкільництві.
3 — 190 років від дня народження 
українського письменника, громад
ського діяча, просвітителя, свящ е
ника Антона Могильницького. По
мер 13 серпня 1873 р.
— 135 років тому було засновано 
Київську публічну бібліотеку. Тепер 
Національна парламентська бібліо
тека України.
4 — 175 років від дня народження 
українського та російського істори
ка, громадського діяча Олександра 
Строніна. Помер 10 лютого 1889 р.
6 — 50 років тому помер українсь
кий державний, політичний діяч 
Володимир Винниченко. Народився 
28 липня 1880 р.

7 — 145 років від дня народження 
українського художника, фольк
лориста, етнолога Порфирія Мар- 
тиновича. Помер 15 грудня 1933 р.
8 — М іжнародний жіночий день.
— 240 років від дня народження 
польського історика, письменника, 
автора численних праць про минуле 
України Яна Потоцького. Помер 2 
грудня 1815 р.
9— 10 — Ш евченківські дні
— 115 років від дня народження 
українського художника Георгія 
Нарбута. Помер 23 травня 1920 р.
11 — 370 років тому помер україн
ський церковний, політичний, осві
тній діяч Іов Борецький. Рік наро
дження невідомий.
12 — 140 років тому помер україн
ський письменник, громадський 
діяч Тарас Ш евченко. Народився 9 
березня 1814 р.
— 185 років від дня народження
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українського та російського етноло
га Олександра Афанасьєва-Чубин- 
ського. Помер 18 вересня 1876 р.
13 — 135 років від дня народження 
українського політичного діяча, 
журналіста Олександра Саліковсь- 
кого. Помер 1925 р.
14 — 180 років від дня народження 
українського композитора, мемуа
риста Петра Селецького. Помер 17 
березня 1879 р.
16 — 420 років від дня народження 
голландського історика, письмен
ника Пітера Гофта. Помер 21 трав
ня 1647 р.
— 130 років від дня народження 
українського художника Миколи 
Бурачека. Помер 12 серпня 1942 р.
17 — 145 років від дня народження 
російського художника Михайла 
Врубеля. Помер 14 квітня 1910 р.
— (1917 р.) З 'їзд  представників 
українських партій і організацій об
рав Центральну Раду — перший 
парламент України на чолі з М и
хайлом Грушевським.
19 — 50 років тому помер українсь
кий історик, громадський діяч Дми
тро Дорошенко. Народився 8 квітня 
1882 р.
20 — 320 років тому помер німець
кий мандрівник, автор мемуарів 
про Україну Ульріх фон Вердум. 
Народився 1 січня 1632 р.
— 70 років тому помер українсь
кий письменник, літературознавець 
Роман Заклинський. Народився 8 
квітня 1852 р.
21 — 165 років від дня народження 
українського письменника, педаго
га, журналіста Василя Гнилосирова. 
Помер 4 листопада 1900 р.
22 — 215 років від дня народження 
польського історика, автора праць 
про минуле України Йоахима Леле- 
веля. Помер 29 травня 1861 р.
— 60 років тому помер українсь
кий художник Іван Труш. Народив
ся 17 січня 1869 р.
23 — 80 років тому місто Олександ- 
рівськ перейменовано в Запоріжжя.

25 — 285 років від дня народження 
російського живописця, автора роз
писів Андріївської церкви у Києві 
Олексія Антропова. Помер 23 черв
ня 1795 р.
27 — 220 років від дня народження 
російського філолога, археографа 
Олександра Востокова. Помер 20 
лютого 1864 р.
— 190 років тому помер українсь
кий історик, етнолог, економіст 
Опанас Ш афонський. Народився 13 
грудня 1740 р.
— 130 років від дня народження 
німецького письменника Генріха 
Манна. Помер 12 березня 1950 р.
28 — 100 років тому помер україн
ський педагог, громадський діяч 
Йосафат Кобринський. Народився
28 вересня 1818 р.
29 — 120 років від дня народження 
української поетеси, педагога Ма
рійки Підгірянки (Ленарт-Домбров- 
ської). Померла 18 травня 1963 р.
30 — 225 років тому помер україн
ський іконописець, портретист Да
нило Пічентов (Данило з Калинів
ки, Сумщина). Народився 1731 р.
— 180 років тому було створено 
Південне товариство декабристів 
(м. Тульчин на Вінничині).
— 175 років від дня народження 
російського бібліографа Григорія 
Геннаді, автора книги «Показчик 
біографічних відомостей про виз
начних людей Малоросії». Помер 9 
березня 1880 р.
31 — 405 років від дня народження 
французького філософа, фізика, ма
тематика і фізіолога Рене Декарта. 
Помер 11 лютого 1650 р.

У 2001 році виповнюється:
300 років від дня народження укра
їнського мандрівника, письменника 
Василя Григоровича-Барського. По
мер 7 жовтня 1747 р.
140 років тому вийшов перший 
номер журналу «Киевские епар- 
хиальньїе ведомости».
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Етапи українського державотворення

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

розпадом Київської імперії на удільні князівства на її 
околицях зароджуються осередки нових державностей. В 
західному регіоні ними стали Галицьке і Волинське кня

зівства. Вони перебували приблизно в однакових умовах, мали 
жваві економічні відносини. Необхідність протистояння агресії 
ворогів і боротьби проти центральної влади змушували їх об'єд
натися в єдине князівство.

Ініціатором створення нового державного об'єднання став 
волинський князь Роман Мстиславич. Зручний для цього момент 
настав після смерті Ярослава Осмомисла, коли Галицька земля 
вступила у полосу міжкнязівського суперництва за верховну владу. 
Волинська ж земля у цей час перебувала на піднесенні. Сам 
волинський князь одружився на дочці київського князя і міг 
розраховувати на його допомогу. Після смерті галицького князя 
Володимира галицькі бояри запросили на князювання Романа. 
Так відбулося об'єднання Галицького та Волинського князівств у 
єдину державу. Відразу ж після свого виникнення вона почала 
відігравати одну з чільних ролей у політичному житті тодішньої 
Русі і суперничати з Києвом.

В єдиній державі між галицькими і волинськими землями 
активізувались економічні відносини. Спільним у них були і 
завдання боротьби проти німецьких, польських, угорських 
феодалів. Але Роман Мстиславич зразу ж відчув відчайдушний 
опір галицького боярства своїй владі. Зміцнивши її, Роман 
Мстиславич почав запеклу боротьбу з половцями.

Одним з головних напрямів зовнішньої політики Роман 
Мстиславича була Візантійська імперія, якій галицько-волинський 
князь подавав військову допомогу у боротьбі з половцями.

Міжнародні обставини змушували князя Романа приділяти 
багато уваги стосункам із західними сусідами, що завжди були 
не проти поласувати багатствами Галицько-Волинської держави. 
В інтересах своєї держави галицько-волинський князь брав 
безпосереднью участь у боротьбі польських феодалів за загаль- 
нопольський престол. Саме допомога князя Романа Мстиславича 
вирішила долю польського престолу в суперечках між польсь
кими феодалами.

Галицько-Волинський князь здійснив кілька походів проти 
литовських племен, які неодноразово нападали на порубіжні укра
їнські землі.

Роман Мстиславич став одним із найвпливовіших князів усієї
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Русі. Слава про нього рознеслася по всій країні й пробудила в 
українців надію на припинення удільних чвар можновладців, 
мирне і заможне життя. Тому навіть кияни не боронили Києва, 
коли під містом з'явилися дружини Романа Мстиславича. У Києві 
князь посадив спочатку свого брата Ярослава, а потім іншу осо
бу. Йому піддалися й усі підвладні Києву землі. Сам же він 
залишився на галицько-волинському престолі.

Князь Роман створив величезну державу. Її територія 
простягалася від Карпат до Дніпра. Він запропонував змінити 
устрій Київської Русі та форму управління нею, які передбачали 
обрання великого київського князя шістьма найвпливовішими 
князями. Князь мав стежити за порядком у державі, не допус
кати свавільних дій інших князів. На випадок ворожого нападу 
на когось з князів київський князь повинен був подати йому 
допомогу.

Крім того, князь Роман пропонував запровадити порядок, за 
якого влада переходила б у спадщину старшому синові. Таким 
чином, землі б не ділилися між усіма синами і військова сила 
Давньоруської держави не слабшала.

Якби пропозиція Романа була прийнята, це могло б загальму
вати дальше дроблення Русі і сприяти її об'єднанню. Однак, всі 
значні руські князі відмовилися приїхати на з’їзд обговорити цей 
проект.

На початку XIII ст. князь Роман був у зеніті слави. Його вели
чали «великим князем», «царем» і «самодержавцем всієї Русі», 
він мав високий авторитет у Європі.

Іноземні правителі воліли підтримувати з князем дружні 
відносини. У 1204 році папа римький запропонував Роману 
Мстиславичу прийняти католицизм в обмін на королівську корону 
й польські міста і дістав відмову.

У 1205 році галицько-волинський князь втрутився у міжусоб
ну боротьбу польських князів. При поході проти одного з них 
князь Роман Мстиславич загинув у випадковій сутичці під 
польським містом Завихостом.

Після смерті князя Романа галицькі бояри не визнавали вла
ди його вдови Ганни і їх малолітніх синів Данила та Василька. 
Вони мусили спочатку залишити Галич і перебратися до Воло
димира, а потім і до Польщі.

Галицько-Волинське князівство розпалося на окремі уділи. 
Влада в Галичині опинилась у руках багатих місцевих бояр. Вони 
повели кровопролитну боротьбу між собою за владу, проти спроб 
посадити на князівський стіл старшого сина покійного князя 
Данила.

Заради своїх інтересів боярські угруповання шукали підтримки 
в іноземних покровителів — угорського короля і польського князя. 
А ті сподівалися таким чином приєднати до своїх володінь багаті 
українські землі.
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Вони на словах визнавали право княжича Данила на бать
ківський престол, а на ділі проголосили «королем князівства 
Галицького» п'ятирічного сина угорського короля Коломана.

Щоб припинити кровопролиття, частина бояр запросила на 
князівський престол у Галичі новгородського князя Мстислава 
Удатного. Князь одружив свою дочку з Данилом Романовичем і 
таким чином офіційно мав на престол право як старший у родині 
законного спадкоємця. У 1219 році Мстислав Удатний і князь 
Данило визволили Галич від угорців. Але пізніше Мстислав передав 
Галич не Данилові, а молодшому синові угорського короля, 
одруженого на другій його дочці.

Князь Данило з дружиною зумів відвоювати у поляків 
Берестейщину та деякі інші землі й відновити на них свою вла
ду. Разом з Мстиславом Удатним він брав участь у битві з мон- 
голо-татарським військом на р. Калці у 1223 році.

Після поразки Данило Романович не припинив спроб 
заволодіти Галичем, де сидів угорський королевич. У своїх діях 
він спирався на підтримку частини бояр і основної маси прос
тих людей, які потерпали від боярської сваволі. Він кілька разів 
брав і залишав Галич, аж поки в 1238 році не утвердився в 
ньому остаточно. В тому ж році князь Данило завдав поразки 
німецьким хрестоносцям під містом Дорогичином, а також ук
ріпився в Києві. В столичному місті він залишив свого тисяць
кого Дмитра, а сам від'їхав до Галича. Князь Данило Романович 
наприкінці 30-х років фактично відновив Галицько-Волинську 
державу часів його батька.

Татаро-монголи не скасували традиційний устрій на Русі, а 
пристосували його до власних потреб. Вони зробили місцевих 
князів своїми васалами і змусили збирати для себе податки з 
населення, підтримувати на підвладній території належний 
порядок. За їх діяльністю стежили ханські намісники — баскаки.

Повернувшись у рідні місця, князь Данило побачив руїни, 
пожарища, горе і сльози людей. Князь негайно зайнявся відбу
довою держави. Він відновив насамперед діяльність адміністра
тивного апарату, здійснив реорганізацію війська.

Данилу Галицькому довелося вести кровопролитну боротьбу 
з боярською опозицією. Її лідер князь Ростислав, одружившись 
з дочкою угорського короля, отримав від нього сильне військо і 
під Перемишлем розбив авангардні частини князя Данила. Але 
коли дізнався про наступ всієї князівської раті, втік до Угорщини.

Перемога Данила Галицького над боярською опозицією і 
зовнішніми ворогами за єдність Галицько-Волинської держави 
була повною і остаточною.

Але існування сильної Західноукраїнської держави не вхо
дило в плани золотоординського хана, який заявив Данилові: «Від
дай Галич!». Розуміючи неможливість протистояти Золотій Орді, 
князь мусив поїхати до Сараю для залагодження справи миром.
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У ханській ставці він зламав свою гординю і витримав тра
диційні випробування — випив кумис і похвалив його, пройшов 
обкурення димом кількох вогнищ і став навколішки перед тро
ном хана. Зважена поведінка і воєнна слава князя, запевнення у 
вірності Золотій Орді відіграли свою роль. Хан Батий визнав право 
князя Данила на Галич і дав йому відповідний «ярлик».

Після повернення до дому Данило Галицький почав готуватися 
до смертельного двобою з Золотою Ордою, збільшуючи військо, 
ремонтуючи зруйновані й будуючи нові укріплення. Столицею 
держави зробив неприступний Холм. Звелів збудувати нове місто 
і назвав його на честь старшого сина Льва — Львовом.

Князь закликав усіх бажаючих переселятися в його державу, 
а за це обіцяв захист від татар. На князівський заклик до Гали
чини і Волині почали масово переселятися, насамперед, майстри 
різних спеціальностей не тільки України, але й Польщі, Угорщи
ни, Німеччини.

Одночасно Данило Галицький шукав союзника і на північно- 
східних руських землях. Прямим спадкоємцем Київської Русі тут 
стало Володимиро-Суздальське князівство, яке вважалося голов
ним серед інших в цьому регіоні. Воно також перебувало в за
лежності від Золотої Орди і хотіло її позбутися.

Данило Галицький і побачив у ньому союзника проти татар. 
Він уклав з князем Андрієм, сином Олександра Невського, воєн
ний союз і віддав за нього свою дочку. Об'єднання двох руських 
князівств викликало серйозне занепокоєння ханської адмініст
рації. У їх спільних діях вона справедливо вбачала смертельну 
небезпеку для Золотої Орди.

Не гаючись, хан кинув проти володимиро-суздальського кня
зя величезне військо. Напад був настільки несподіваним, що князь 
Андрій не встиг підготуватися до відсічі, а Данило Галицький — 
надіслати йому допомогу. Князь Андрій мусив рятуватися вте
чею аж у Швецію, а Володимиро-Волинське князівство знову 
підкорилося Золотій Орді.

Подібне покарання чекало і Данила Галицького. У 1252 році 
орда Куремси почала наступ проти Галицько-Волинської держа
ви, але військо князя Лева вигнало її за Дністер і успішно боро
нило свою землю. Це була перша організована боротьба проти 
татар на всій території Русі. Галицько-Волинська держава ви
явилася набагато сильнішою від окремих татарських орд. Щоб 
ще більше зміцнити своє становище, князь Данило активізував 
пошуки нових союзників. Одним з них залишався угорський ко
роль, який і сам шукав надійного союзника перед татарською 
загрозою. До того ж він хотів використати Данила Галицького 
для оволодіння престолом австрійського герцогства.

Союз між двома правителями був скріплений династичним 
шлюбом сина князя Данила з дочкою угорського короля.

Данило Галицький шукав й інших можливостей для реалізації
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своїх антитатарських планів. їх відкривала спілка з папою рим
ським. Тим більше, що папський престол давно намагався по
силити свій вплив на українські землі. Перші його пропозиції 
про унію католицького і православного віросповідань зробив князю 
папський посол до татар Плано Карпіні ще в 1246 році.

У 1253 році Данило Галицький погодився прийняти від папи 
королівську корону. При цьому князь керувався державними 
інтересами — необхідністю боротьби проти монголо-татар. Папа 
ж сподівався, що саме таким чином вдасться поставити галиць
ко-волинські землі у залежність від католицької церкви. Щоб 
заохотити князя Данила до такого союзу, папа Інокентій IV ого
лосив хрестовий похід проти монголо-татар. Він закликав до участі 
у поході християн Польщі, Чехії, Померанії та Сербії. Коронація 
князя Данила відбулась у Дорогичині.

Задум папи римського про хрестовий похід виявився нездій
сненним.

Не дочекавшись обіцяної допомоги, Данило Галицький при
пинив з папою стосунки і почав діяти проти татар самостійно. У 
1254 році його війська перейшли в наступ проти орд Куремси, 
які зазнали поразки. Фактично Галицько-Волинська держава стала 
незалежною від Золотої Орди.

Та у 1258 році золотоординський хан направив величезне війсь
ко на чолі з полководцем Бурундаєм. Щоб зберегти державу від 
неминучого розгрому, Данило Галицький був змушений викона
ти ханський наказ про знищення усіх міських укріплень. Князь 
мусив підтвердити васальну залежність від Золотої Орди.

Невдача не зламала старіючого князя. Він зробив нову спро
бу створити антитатарську коаліцію з ряду європейських дер
жав. Але відносини з Угорщиною, Чехією, Польщею так і не 
переросли у дійовий союз проти спільного ворога. У 1264 році 
князь Данило Галицький помер у Холмі.

Він був людиною видатних політичних і військових здібнос
тей. Незважаючи на несприятливі умови, протягом сорока ро
ків князь вів боротьбу з боярами і нарешті здолав їх опір. Він 
об'єднав Галичину і Волинь в одну з наймогутніших держав 
Східної Європи. Головною метою його життя стало вигнання 
монголо-татарських завойовників з Русі. Але реалізувати задум 
він так і не зміг.

Однак князь Данило Галицький в умовах іноземного пануван
ня створив державу, яка надовго продовжила традиції національно
го державотворення.

Кілька років після смерті Данила Романовича на Волині та в 
Галичині не відбувалося особливо помітних змін. У Галичині пра
вив один, а на Волині — другий князь. Ними були Лев Данило
вич і Володимир Василькович. Честолюбний Лев захопив За
карпатську Русь. Активно діяв також він і у Польщі, навіть до
магався польської корони.
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Князь же Володимир зосередився в основному на таких мир
них справах, як будівництво шляхів, міст, замків. Помер він у 
1289, а Лев — у 1301 році.

За їх правління Галицько-Волинська держава дістала кілька 
десятків років для відносно мирного життя. Скориставшись по
слабленням Золотої орди внаслідок внутрішньої міжусобиці, Га
лицько-Волинська держава посунула свої кордони до гирл Дні
стра і Південного Бугу.

У 1301 р. на Галичині та на Волині князював син Лева — 
Юрій, який прийняв королівський титул. Йому вдалося підвищи
ти міжнародний авторитет своєї держави та зберегти її незалеж
ність.

У 1315—1323 рр. у Галицько-Волинській державі правили си
ни Юрія — Андрій і Лев. Вони, хоч і розділили між собою кня
зівство, але в політиці завжди діяли заодно.

Внутрішня стабільність стимулювала національне піднесен
ня серед феодальної верхівки та її прагнення до незалежності 
від Золотої орди. При цьому патріоти добре бачили неспромож
ність власними силами досягти мети. Тому в своїх діях вони орі
єнтувалися на ті країни, які були готові виступити проти орди. 
Такою силою був Тевтонський орден хрестоносців. Галицько- 
волинські князі орієнтувалися і на Литву, причому навіть біль
ше, ніж на тевтонів. Тоді Литва не була єдиною державою і 
влада в ній належала багатьом князям, які охоче йшли на збли
ження з українською знаттю. Кілька разів литовські князі під
писували договори з волинськими князями. Вони спрямовували
ся проти навали хрестоносців і на встановлення союзницьких 
стосунків з українськими можновладцями, що дало конкретні 
результати. Орден хрестоносців кілька разів зазнавав поразок 
під час спроб захопити Литву.

Князь Міндовг, об'єднавши литовські землі у велике князівст
во Литовське, уклав союз з Данилом Романовичем проти німець
ких рицарів. Спираючись на цей союз, литовський князь міг у 
черговий раз розбити рицарів тевтонського і Лівонського орде
нів. Відносини між Литвою і Галицько-Волинською державою у 
цей час були досить добрими. Князі навіть одружили своїх дітей 
і в 1267 році син Данила Романовича Шварно став великим кня
зем литовським. Але після його смерті відносини між країнами 
дещо погіршилися.

Це не завадило Україні подавати Литві економічну допомогу. 
Коли у Литві стався страшний голод, литовські князі звернулися з 
проханням до українських князів за допомогою, яка була подана.

Добросусідські відносини з Галицько-Волинською державою 
дозволили литовським князям розширити свої володіння.

За князювання Гедиміна (1316—1341) Литовське князівство на
близилося до північних кордонів Галицько-Волинської держави.

Відносини між Литвою і Галицько-Волинською Руссю пере-



росли в союзницькі. Вони спрямовувалися проти зовнішньої агресії 
і одночасно на створення дружньої Литві Української держави.

Політичне зближення Західної України і Литви було закріпле
но династичним шлюбом наймолодшого сина великого князя 
литовського Гедиміна Любарта, Дмитра в християнстві, з доч
кою Андрія Юрійовича.

Союз галицько-волинських і литовських князів викликав проти
дію монголо-татарської адміністрації. Хан Узбек (1314—1342) 
спочатку підкорив собі незалежно настроєних ханів кочових пле
мен між Доном і Дніпром, а на початку 20-х років — і в пониззі 
Правобережної України. Незабаром настала черга Галичини і 
Волині. В жорстокій борні з Золотою Ордою Галицько-Волинська 
держава зазнала нищівної поразки. Князі Андрій і Лев у 1323 
році загинули в бою. З їх смертю припинилася династія князів 
Романовичів. Проте відновлення золотоординської влади над усі
єю Україною не підірвало заповітної мрії частини української 
знаті про державну незалежність.

Протягом ста років після занепаду Києва саме ця держава 
сприяла дальшому розвитку української народності. Вона засвої
ла культурну спадщину Київської Русі та запобігла захопленню 
західної частини українських земель іноземними державами. 
Галицько-Волинська держава підтримувала та посилювала єд
ність українців. Це мало виняткове значення у процесі подаль
шого історичного розвитку як української народності, так і її 
державності.

Володимир Борнсенко, 
доктор історичних наук
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ТУТ ЗУПИНИЛОСЯ СЕРЦЕ ШЕВЧЕНКА

оля Тараса Григоровича Шевченка упродовж багатьох ро
ків була тісно пов'язана з Петербургом. Тут його визволе
но з кріпацтва, тут промайнули юнацькі роки, тут він сфор

мувався як художник і поет. У місті на Неві, після десятилітніх 
тортур солдатчини, зупинилося велике серце Кобзаря. Упродовж 
всього життя в Петербурзі Шевченко був зв'язаний з Академі
єю мистецтв. Саме тому на ознаменування 150-річчя від дня на
родження поета в будинку Академії відновили майстерню, де 
він працював в останній період життя. Тепер тут розміщено му
зей, що входить до складу науково-дослідного музею Академії 
мистецтв.

Реставраційні роботи велися на основі архівних документів та 
спогадів сучасників. Вони дали змогу відтворити обстановку май
стерні майже такою, якою вона була за життя Тараса Григорови
ча. Нижня кімната — власне майстерня — це довге приміщення з 
одним вікном, що виходить в академічний сад. Круті сходинки під
німаються на антресолі, де поет влаштував собі літературний ка
бінет. Звідси, як правило, і починають огляд численні відвідувачі.

Експозиція музею не обмежується показом лише петербурзь
кого періоду життя й творчості Шевченка, який загалом стано
вить сімнадцять років. Тут, скажімо, можна побачити копію сто
рінки метричної книги села Моринці за 1814 рік із записом про 
народження майбутнього художника, а поряд— малюнок Шев
ченка «Хата батьків». Більшість експонатів — це майстерно ви
конані копії, оскільки власні речі Кобзаря та живописні його ро
боти зберігаються у київському та канівському музеях Шевчен
ка, а також у Музеї українського образотворчого мистецтва в 
Києві. Проте й тут, у Петербурзі, є 16 оригінальних його робіт. Це 
переважно офорти останнього періоду, кілька малюнків, викона
них аквареллю та олівцем, олійних портретів.

Досить широко представлено матеріали, що розповідають про 
роки навчання у Ширяєва. Саме в «ширяєвський» період Шевчен
ко знайомиться з художником Іваном Сошенком, що відіграв знач
ну роль у подальшій його долі, зближується з поетом Євгеном Гре
бінкою, який стає його першим літературним вчителем. Акварель
ний портрет Гребінки, виконаний Шевченком, прикрашає одну зі 
стін кабінету. Від експонату до експонату можна простежити за 
зростанням майстерності молодого Шевченка під час відвідування 
ним рисувальних класів Товариства заохочення художників. Тоді 
ж він був представлений Карлу Брюллову, який схвалив малюнки
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молодого художника і взяв найактивнішу участь у викупі його з 
кріпацтва. Тут можна побачити і найважливіший у житті Шевчен
ка документ — відпускну, підписану 22 квітня 1838 р., знайдену пе
тербурзькими дослідниками в історичному архіві.

В експозиції — фотографії будинків, де жив Шевченко, начер
ки й малюнки академічних років. Впадає в око витонченість ак
варельних портретів тих років. Шевченко звертається до націо
нальної української тематики, до сюжетів з народного життя. 
1842 року він пише «Катерину» на сюжет власної однойменної 
поеми. Нею Шевченко заявив про себе як про цілком самостійно
го, ідейно і професійно сформованого художника.

В музеї зберігається перша з трьох задуманих художником 
книг офортів «Живописна Україна», видана ним після поїздки до 
рідного краю 1843—1844 років. До неї увійшло шість гравірова
них аркушів. Тут і «Судна рада» та «Старости», що відобража
ють картини народного побуту, і естамп «Солдат і смерть», побу
дований на фольклорних мотивах, і гравюра «Дари в Чигирині», 
присвячена возз'єднанню України з Росією.

З іншого альбому можна скласти уявлення про ілюстратор- 
ський хист Шевченка. Малюнки до оповідань Квітки-Основ'янен- 
ка, повісті Гоголя «Тарас Бульба», книг Польового «Історія Суворо- 
ва» та «Російські полководці» зробили його відомим у широких ми
стецьких колах столиці.

Все ж заняття в Академії поступово відсуваються для нього 
на другий план. Чимдалі більше часу займає літературна праця. 
Гребінка, що високо оцінив перші вірші поета, надрукував їх у
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збірнику «Ластівка». 1840 року з’являється «Кобзар», час виходу 
якого в світ Франко вважав «епохальною датою у розвитку укра
їнської літератури».

Після закінчення Академії Шевченко виїздить на Україну. 
1843—1847 роки також відбиті в документах та копіях живопис
них робіт.

Знову опинився Шевченко в Петербурзі вже як в'язень казе
мату III відділення царської охранки. Про це свідчать фотографія 
будинку на Фонтанці та справа «Про Украйно-Слав'янське това
риство. Про художника Шевченка». Гнівні рядки Шевченкових 
поезій «Сон», «Кавказ», «Заповіт», «Три літа», знайдені у нього 
при арешті, стали приводом до ув'язнення без суду і слідства.

Період солдатчини також відбито в експозиції. Факсимільне 
видання захалявної «Малої книжки» розкрито на поезії «Ще як 
були ми козаками» поряд з автопортретом Шевченка в солдатсь
кому мундирі. Далі — ціла галерея акварельних та графічних ро
біт, виконаних на засланні.

Лише 1857 року завдяки невтомним клопотам друзів художни
ка — віце-президента Академії художеств Федора Толстого, при
дворного поета Олексія Толстого, братів Жемчужникових і Лаза
ревських, а, головним чином, внаслідок нового революційного під
несення — стало можливим визволення поета. В березні наступ
ного року він приїздить до Петербурга, діставши дозвіл прожива
ти там під наглядом поліції. Тарас Григорович відразу поринув у 
напружену творчу роботу. Бере участь у виданні журналу «Осно
ва». 1860 року втретє виходить «Кобзар» українською мовою та 
«Кобзар» у перекладах російських поетів. У вітрині представлені



також інші прижиттєві видання творів Шевченка і серед них — 
останнє «Буквар південноруський» 1861 року, який він видруку
вав за власні кошти для українських недільних шкіл і безкошто
вно поширював на Україні.

Маріетта Шагінян, досліджуючи творчість поета, пише: «Бук
вар Шевченка був великим революційним нововведенням. За
мість церковно-слов'янської він складений українською мовою, 
замість молитов у ньому — думи, народні прислів'я й приказки».

В академічній майстерні Шевченко поселився в червні 1858 
року. Тут часто бували письменники, вчені, художники, артисти: 
І. Тургенєв, М. Лєсков, В. Стасов, Я. Полонський, М. Мікешин. 
Тут поет від щирого серця привітав молоду українську письмен
ницю Марка Вовчка, що виступила з антикріпосницькими «На- 
родніми оповіданнями».

Провернувшись із заслання, Шевченко серйозно зайнявся 
гравіруванням. За успіхи у цьому мистецтві йому було присвоєно 
звання академіка. Це засвідчується відповідним документом, ви
ставленим у вітрині.

В нижній кімнаті-майстерні художника знаходяться мольберт, 
етюдник, палітра, складаний стілець — точні копії тих, що збере
глися і виставлені в Центральному музеї Шевченка в Києві. На 
стінах — в'язки барвінку, засохлої рути та інших степових квітів 
і трав з милої серцю України.

В майстерні перед вікном — великий стіл. На ньому, як і за 
життя Шевченка — предмети, необхідні для роботи гравера: мі
дні дошки, різці, пензлі, лупа, екран.

У цій майстерні він створив свої кращі офорти. Деякі з них 
прикрашають стіни кімнати: «Вірсавія», «Притча про винограда
ря», «Вечір в Альбано», «Приятелі», портрет П. Клодта, «Старий 
на кладовищі».

В майстерні встановлено меморіальну дошку і погруддя 
Т. Шевченка роботи Ф. Каменського. Це погруддя, почате ще за 
життя Шевченка, було докінчено скульптором 1862 року.

Годинник на стіні показує п'ять годин тридцять хвилин — час, 
коли 26 лютого (за ст. ст.) 1861 року перестало битися серце ве
ликого сина українського народу, ім'я якого стоїть поряд з імена
ми геніїв усіх часів.

Павло Орленко

НАДГРОБНЕ СЛОВО ПРОТОІЄРЕЯ МАЦКЕВИЧА 
НА МОГИЛІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

10-го травня 1861 року (22 за новим стилем), при численному 
напливі народу із міських передмість та з навколишніх сіл, була 
відслужена соборно Заупокійна Літургія протоієреєм Маркеви
чем. Після панахиди він же виголосив надгробне слово, яке ми 
тут і поміщуємо:
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Тако да просвітиться світ ваш пред человіки, яко да видят 
ваша добрия діла і прославлять Отця вашего іже на небесіх.

Матей. гл. 5.
Згадане тут світло буває різне: одне окривається під сподом і 

животіє в невідомості, друге світло з'являється світові — мирові, 
і блискавка з громом проходить миттю з одного кінця в другий 
попід небесами і потім погасає. Але є світло, яке подібно світилу 
небесному, засяявши раз — не погасає ніколи. Яке ж це світло, 
про яке говорить Господь і яке повинне просвітитися пред чоло
віки? — Це світло чисте, непідробне, не привид, а світло істинне, 
яке, якщо не тут на землі — то там — за гробом, засіяє подібно до 
небесного світила в мирі замогильному, де поклик людей, що зве
ршали подвиги в цьому світі, порівнюється зі світлом світил не
бесних: інша слава належить сонцю, інша слава — місяцеві, інша 
слава— зорям...

Ось, браття-християни, перед нами світло, яке світило усій 
Малоросії. Перед Вами Тарас Шевченко!

Гори канівські, луги і доли українські! Ви бачите перед собою 
освіченого, рідного вам Мужа, котрий любив Україну і котрого лю
била вона. Від північної столиці Росії і до нашого скромного місте
чка— чий прах шествує? Кого проважають так далеко і з таким 
почетом? Чи мужа, сповненого військових гідностей? Чи вельмо
жу, що прославив себе на поприщі громадської діяльности, що ді
яв силою власти і закону? Ні, браття, це Тарас Шевченко! Хто тут 
не знає його? Хоч він був деякий час військовим та тільки рядо
вим; не був він і громадським діячем, але ім'я його відоме усьому 
краєві, бо діла його всі прославлені. Його світлий розум, його живі 
мислі й почуття (що ні до кого не піддобрялися), якими пронизані 
його твори, глибоко запали в серця і душі земляків його.

Ти, древній Бористене, що пишаєшся сивими хвилями своїми! 
Славуто-Дніпре! Ти, кому судилося нарешті на хребтах своїх 
хвиль принести нам прах Шевченка, — скажи ти нам про Мужа 
сього, про Кобзаря, що дорогий кожному українцеві!

Був час, коли про нашу Україну думали як про країну, що не 
доросла для величних і взнеслих почувань і дум, але Шевченко 
довів, що ця, забута просвітою народною країна, має таке ж се
рце й таку ж душу, як інші народи. Україна доступна для всього 
високого, натхненного і прекрасного.

Так, у Бозі спочилий Брате! Світло твоє просвітилося пред чо
ловіки і люди побачили діла твої і прославили Отця, іже єсть на 
небесіх. Проминуть віки, і далекі нащадки синів Малоросії уз- 
рять і узнають, побачать і довідаються, хто був Тарас Шевченко!

Які б не були скромні зовнішні умовини життя Спочилого, — 
справжня його слава в народі таки відлунює славою світовою.

Світло, проте, що освітило його пред чоловіки, все таки світло 
тутешнього земного світу.
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Що ж діється там з 
ним? Там, на тому світі, 
треба чогось іншого: тре
ба віри і діл благочестія 
християнського. Чи зна
чить це, що всі труди, зу
силля й подвиги наші там, 
в загробному житті ні на 
що не здадуться? — Ні, 
браття! В цьому-то й поля
гають діла благочестія 
християнського, коли лю
дина прикрашується чес
тю, не шукаючи шаноби, 
коли людина здобуває 
славу, не впиваючись He
ra. Оцей, у Бозі Спочилий 

Муж, не шукав марної шаноби, не баламутився славою! Це, між 
іншим, видно з того, що коло його труни не лежать ні ордени, ні 
інші знаки вирізнення й багатства, але головне, що був він добрий 
і набожен, був істинним християнином, що поклав душу свою за 
друга своя. Упокой, Господи, душу Усопшого!

Але, браття! Ність чоловіка без гріха! Хто ж загладить гріхи йо
го і направить помилки його? Ні уніформа воїна, ні заслання його 
далеко від рідного даху не поможуть йому там, потойбіч. Та єсть 
для того один захід, один середник: Молитва за Усопшого! Ви всі, 
що окружаєте нині труну цю, брати й друзі Спочилого, моліться 
за нього! Помолиться за нього і вся Малоросія, для якої він був 
найдорожчий. Якщо б можливим було б нам, що проповідуємо в 
храмі сім, у сію мінуту піднести голос до такого ступеня, щоб по
чула нас уся Україна, Україна обабіч Дніпра, — то сотні тисяч 
людей покликали б ми на молитву за Покійного сього, за Раба 
Божого Тарасія. Да вселить його Господь в місці злачнім, в місці 
спокійнім, іже ність болізни, ні печалі, ні воздиханія...

Так, у Бозі спочилий брате! Бажання серця Твого сповнилося: 
Ти хотів жити в Каневі — ось і оселився Ти тут до кінця віку. 
Благоговій же до граду нашого, Україно: в нас покоїться прах Та
раса Шевченка! Тут, на одній з найвищих гір Дніпрових упокоїть
ся прах його і як на горі Голгофті, що її бачить весь Єрусалим і 
вся Іудея, подібно Хресту Господньому, водрузиться хрест, що йо
го бачитимуть і по сю і по ту сторону Дніпра. Амінь.

Посмертна маска Тараса Шевченка
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З  публікацій ліинулого

БОРОТЬБА ЗА ПЕРШІ ПІДВАЛИНИ АВТОНОМІЇ

1. Промови в кабінеті й ляпаси на кухні*

ле, не зважаючи на те, що Конгрес (йдеться про Всеукра
їнський Національний Конгрес, що відбувся 5—7 квітня 
1917 р. у Києві — Peg.) вітали представники руської демо

кратії, що говорили хороші слова про право українського народу 
на самовизначення, що (може, навіть і щиро) хотіли цими слова
ми затушувати вражіння показаного кулака; не вважаючи на те, 
що Конгрес ніяких ні сепаратистичних, ні «самочинних» тенден
цій не заявив, що самостійницькі промови зустріли цілковиту 
неприхильність Конгресу, що лояльність Конгресу до Російської 
Держави й до російського Тимчасового Уряду була заманіфесто- 
вана навіть тим, що голова Конгресу проф. М. Грушевський по
цілував представника уряду д. Суковкіна; не зважаючи на те, 
що голос усього свідомого, активного, цілком демократичного й 
до глибини своєї істоти революційного українства виявився на 
Конгресі в безсумнівній, ненав'язаній, ненакиненій йому повно
ті; не вважаючи на все це, відносини руської демократії від того 
не змінились до української справи.

А здається, так логічно, так послідовно, так навіть необхідно 
було, щоб руська демократія після Всеукраїнського Конгресу 
змінила своє відношення. Коли б вона захотіла бути, коли б вона 
змогла бути щирою й чесною з собою й з українством, вона по
винна була б так заявити: Українці! Ми помилялись. Ми думали, 
що ваш рух є штучний, чужий народові. Через те ми ставились 
недовірчиво до ваших домагань. Крім того ми боялись, що ваш 
рух — егоїстичний, шовіністичний, не революційний, що він є не
безпечний для загальної справи революції. Тепер ми бачимо, що 
ваші домагання життєві, справедливі, що народ ваш з вами й що 
ви дорожите революцією не меньше, а то й більше, ніж ми. От
же ми, руські демократи, щиро бажаючи бути дійсними, послі
довними демократами, признаючи за вами право в теорії, хочемо 
здійснити це признання в життю. Ми одходимо на бік і уступаємо 
вам право порядкувати на вашій землі. Ви не хочете відділятись 
від усієї Росії, отже, давайте зараз же установимо форми взаємо
відносин між вашим самоврядуванням і врадуванням усієї Росії.

Здається, так логічно було зробити тільки такий висновок пі
сля Всеукраїнського Конгресу. Але руська демократична інтелі-

' 3 книги: В. Винниченко. Відродження нації. — Київ-Відень, 1920. — Ч. 1. — 
С. 98—191.
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генція осталась усе тою самою руською інтелігенцією — роздво
єною, імпотентною, «мозговичною». Мозком, розумом вона завсі- 
гди признавала все найкраще й поступове; інтелектуально русь
ка інтелігенція завсігди боролась до фанатичної піни на устах за 
поступ, рівність, волю, — навіть на каторгу, на шибеницю могла 
піти та й ішла за свої інлектуальні тезіси. А в реальному, буден
ному, особливо емоціональному життю вона була плоттю від пло
ті російської темноти, брутальности, насильства й неохайности, 
як фізичної, так і моральної. На столах і стінах портрети філосо
фів, великих діячів поступу, братерства, свободи, а в ліжках бло
щиці, за портретами ж таргани й прусаки.

В кабінеті до сліз, до щирого, нефальшивого гніву суперечки 
й промови про рівність усіх людей, а в кухні так само щиро ляпа
си по лиці кухарці за пересмажену курку, «тикання» звощиків, 
кельнерів.

Те саме й в українській справі. В кабінеті, — в газетах, у про
мовах — цілком щирі слова про рівність усіх народів, про рів
ність української нації, про права її, а на кухні, а в буденному 
житті — штик, кулак, ляпаси за те, що вікова наймичка нарушає 
прівілеї й смаки «барина». І там щирість, і тут щирість. Інтелект 
живе одним життям, — емоція другим. Пов'язанности, цільности 
нема. Царизм, як сказано, не давав можливости акції, дії, — че
рез те всі здібности, вся акція йшла, в інтелект, у розумування, в 
словесно-теоретичні вияви свого «я». І, розуміється, витворена 
ненормальними обставинами псіхолоґія російського інтелігента 
не могла змінитися в один місяць. Парадні, інтелектуальні порт
рети лишились портретами, а за портретами — буденні, емоціо
нальні таргани, прусаки й блощиці. Всі люди — рівні, а звощику 
й кельнерові всякий руський інтелігент цілком легко, привично й 
добродушно говорить «ти».

І, розуміється, трудно було б вимагати від руського інтелігента, 
навіть найдемократичнішої марки, щоб він, маючи таку калікува- 
тість душі в усіх проявах її, в відношенню до всіх явищ життя, Щоб 
він в українській справі раптом змінився. Українське питання для 
його було з сфери буденщини. В буденному ж життю він жив емо
ціями, звичайними собі, обивательськими, неорганізованими, неді- 
сціплінованими й незалежними від усяких теорій і програм емоці
ями й примітивними виводами не «чистого розуму», а емоціональ
но-практичного. А емоція його, а практичний цей розум утворив 
йому давню звичку дивитись на українців, як на «хахлоф», як на 
частину руського народу, тільки якусь собі смішну, недозрілу, гір
шого сорту, щось вроді візника чи кельнера серед національного 
громадянства Росії. У його вже давно утворилась звичка добродуш
но, «по барски» похльоскувать «хахла» по плечі, говорить йому 
«ти» й часом давать ляпаси на кухні. Отже вимагати від руського 
інтелігента, щоб він на підставі теоретичних, «чисто-розумових» 
виводів своїх уступився з стану «барина» й посадив поруч з собою
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візника й цілком щиро й чесно (чесно з собою, в емоції!) признав 
його рівним собі; щоб він вийшов з того чудесного помешкання, 
яке так довго вважав своїм, (але яке належало, в дійсності, візни
кові, дійсному творцеві того помешкання й всіх тих вигод, якими 
ласував інтелігент), щоб він це зробив на підставі тільки того, що 
він у теорії визнавав це справедливим, — ні, це був би простісень- 
кий большевизм у національній сфері.

А на большевизм не всякий російський інтелігент здатний. Бо 
большевизм є як раз найпослідовніше, найсуворіще переведення 
в життя, в буденщину, в емоцію теорій і виводів «чистого розу
му», це є найбільша чесність з собою.

2. Чесність з собою руського чорносотенства
З цього погляду руське чорносотенство було далеко послідовні- 

щим. Чорносотенець звик до акції. Він хльоскав по плечах і по 
мордах візників скрізь і завжди, не потребуючи в кабінеті говорити 
промов на тему про рівність. Ніякої рівности ні людей, ні кляс, ні 
націй йому не потрібно було, — вона йому шкодила. Отже її не бу
ло зовсім, не могло й не повинно було бути нігде. І він робив так, 
як думав і почував, чесно, щиро й активно обстоював своє переко
нання, — бив по лицях і по головах тих, що соціально чи національ
но хотіли підрівнятись до його, топтав їх якомога нижче й дужче й 
вживав усіх способів, щоб унеможливити таке підрівнання.

Визиск української нації з економичного, соціального, культур
ного й инчих поглядів був потрібний і корисний для чорносотенця 
та для тої кляси, до якої він належав. Всяка перепона до цього ви
зиску — шкодлива. Признання факту окремої нації української 
вели до обмеження визиску. Отже ясно, що для чорносотенця ні
якої української нації не було й не повинно було бути. А звідси 
вже, — цілком послідовно, — ніяких прав, ніяких рівностей, ні
яких сентіментальностей: українство — злочинне, шкодливе яви
ще, яке треба бить по морді, по голові, по очах, по чому попало й 
топтати без усяких церемоній якомога дужче. Так чорносотенець 
і робив до революції. Він би охоче робив би й під час революції, 
але... доводилось обмежувати себе, церемонитись, трохи навіть 
до демократичного інтелігента підроблятись, — одне говорить, а 
друге робить.

І все ж таки чорносотенство, хоч і попсоване в своїй чистоті 
революційною обстановкою, серед якої йому доводилось тепер 
бити українство по голові, було консеквентніше за ліберального 
й демократичного руського інтелігента. Воно устами свого «Кіев- 
лянина» цілком виразно кликало всіх «честних руських людей» 
до боротьби з українством. Всеукраїнський Конгрес своєю си
лою, своїм національно-державним характером тільки надав біль
ше завзяття й рішучости чорносотенству. Бо з цього Конґресу во
но виразно побачило, що українство — не жарт, що трьохсотліт
нє биття по голові не вбило його і що воно, як стане зовсім на но-



ги, уб'є саме чорносотенство на Вкраїні. Руські реакційні кола 
щиро бачили, що єдиним реакційним, контрреволюційним еле
ментом на Вкраїні являються вони, «русскіе люди», її що україн
ство в тій стадії, в якій захопила його революція, було суто 
революційним елементом, було наскрізь демократичне й най
більш вороже до чорносотенства.

Отже боротись з українством треба було всякими способами. 
І чорносотенство, не виголошуючи прекраснодушних промов про 
рівність, послідовно й ретельно кинулось до роботи. Воно після 
першого вибуху революції злякалось, принишкло й навіть на 
українство не сміло сичати з своїх закутків. Але очунявши трохи, 
гарненько обнюхавши сітуацію, воно запримітило, що в деяких 
галузях воно ще може одстоювать себе й свої позіції. Воно нюхом 
чисто «русскаго человека» учуло, що в українському питанню 
його попередня дореволюційна діяльність не тільки не зустріне 
нагани в панів сучасної політичної сітуації, руської демократії, а 
ще, може, як не явне, то потайне признання та, чого доброго, й 
співробітництво, й поміч.

3. Таємний союз чорносотенця з демократом
Звичайно, старих, випробованих, царських способів боротьби 

з українством, — участка, тюрми, заслання, штрафу, заборони, — 
вже не можна було вжити. Але залишились і такі способи, які 
ще й тепер годились: наклеп, брехня, інсінуація, глузування, до
нос, провокація, нацьковування. (Див. статі «Кіевлянина» за кві
тень, травень 1917 р.). Крім того чорносотенство зараз же взя
лось і до організації відповідних органів, які б могли найкраще 
оперувати сими способами серед громадянства. Одним з таких 
органів стало товариство «Югороссовь». Югороси сіяли по місті 
всякі брехливі чутки, видавали провокаційні листки, розпалюва
ли націоналістичні почуття серед руського обивателя, лякали його 
всякими власними вигадками й скріпляли в йому свідомість необ
хідносте задержати на Україні своє становище пануючої нації.

Чорносотенство не помилилось, рахуючи на добродушне від
ношення до його діяльносте в українській справі з боку руської 
демократії. Розуміється, ні один руський інтелігент не зробив ні
чого злого чорній сотні за все те страшне, люте злочинство, яке 
воно вчиняло над українством. В столичній демократичній пресі 
з'явилась одна-друга стаття з приводу царської урядової політики 
на Вкраїні, але це була собі тільки теорія, інтелігентська балака
нина. Чорносотенець знав їй ціну й міг спокійно спати на тій са
мій грабованій ним, душеній Україні.

Мало того, він знав природу руського інтелігента настільки до
бре, що міг рахувати на більше, — на тайне співчуття своїй діяль
носте. І знов таки, — не помилився. Руський демократ-інтеліґент 
охоче йшов на провокацію чорносотенця, охоче слухав його бре
хень, чуток, охоче безкритично вірив більше, ніж українцям, де-
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мократам, соціалістам, революціонерам. А що охоче вірив, а що 
охоче йшов на провокацію, на це доказом може служити хоча би 
отой так легко вихоплений кулак предсідателя київської ради ро
бітничих депутатів.

Руський інтелігент потребував якогось оправдання свого кон
серватизму й шовінізму. Йому треба було яких-небудь, хоч вигада
них, хоч безглуздих, але підстав для опозіції українським домоган- 
ням, для заспокоєння свого «чистого розуму», який хоч-не-хоч му
сів визнавати рівність. І чорносотенство, добре розуміючи приро
ду свого інтелігента, підносило йому ці підстави в формі ріжних 
плітоток і чуток: українці збіраються на конгресі оголосити феде
рацію; українці будуть виганять з України всіх руських, євреїв і по
ляків; українці наміряються: зривати дінамітом усі руські школи; 
українці ведуть переговори з німцями, щоб прорвати фронт.

Брехня була явна, але руський інтелігент охоче хапав її й нею 
аргументував свої кулаки.

І Всеукраїнський Конгрес не тільки не заспокоїв його, не вва
жаючи на лобизання, привітання й запевняння, але ще більше 
зтурбував, — бо Конгрес виявив серйозну, реальну силу україн
ства. Груба, примітивна брехня чорносотенців, що українці ви
женуть руських з України, могла справдитися, — справдитися не 
в дослівному значінню, а в змислі знищення панування руської 
нації на Вкраїні.

А це вже була не теорія, не «чистий розум», а реальність, бу
денщина, це торкалось матеріальної сторони життя руського ін
телігента. Загубивши пануюче становище на Вкраїні, він повинен 
був би шукати собі посади, служби десь инде або вчити україн
ську мову, просити дозволу лишитись, почувати себе чужинцем 
у цьому теплому, поетичному, багатому краю, де він стільки сто
літь почував себе дома, хазяїном і паном.

Ні, краще було штиком розігнати контрреволюційну, шовіні
стичну, націоналістичну, небезпечну для революції, для свободи, 
для всієї Росії українську рівність. А як розігнати не можна в 
один раз, то розганяти її весь час, усякими способами, не давати 
їй укріплятись, набірати сил і захоплювати позіцій.

От таким чином руський демократ, революціонер, поборник 
прав людини й усіх найширших свобод — опинився в одному та
борі з чорносотенцем, контрреволюціонером і ворогом усякої сво
боди, насильником і паразітом.

4. Загальнопартійна руська платформа: 
Автономія в лапках або «не було, 

немає і не дати, щоб було»
Розуміється, про цей таємний союз ні в промовах, ні в Газетах, 

чорносотенних чи демократичних, нічого не говорилась. І та й 
друга сторона мовчки, але свято берегли свою неписану умову. 
Але вони в буденному життю стрічались на спільному полі й
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дружно йшли разом. Тільки кожний тримався власної тактики й 
підходящих собі засобів.

Чорносотенець просто кричав, ґвалтував, лякав, брехав і ви
магав од Уряду, щоб українству, на підставі його доносів, не дава
лось ніяких прав, бо це небезпечно для Росії.

Демократ не кричав, (але характерно, що й чорносотенця не 
спиняв, не протестував проти його людожерних вигуків!). Він 
просто собі міркував і логічно, розумово «в інтересах демократії 
й революції» доводив, що українству ніякої автономії не треба, 
що рівність усіх людей і націй зовсім не значить, що українці ма
ють право «самочинно» вирішувати такі складні, трудні питання, 
як автономія й федерація. Та й чи мають українці право добива
тись цієї автономії? Конгрес не може бути авторітетом у цій 
справі, бо він вибраний не по п'ятичленній виборчій формулі. От
же невідомо ще, що скаже український народ, коли прийде до 
виборів по п'ятичленній сістемі. Отже українцям цілком можна 
було б задовольнитись культурно-національною автономією. А 
там далі, коли зберуться Всеросійські Установчі Збори, й про ин- 
чу автономію буде піднято питання. А як воно вирішиться, то про 
це скажуть своє рішаюче слово оті Установчі Збори.

І треба, зазначити, що на цій теоретичній позіції зійшлись і 
«Кіевлянінь», представник руської реакції, й «Кіевская Мьісль», 
представниця руської «революційної» демократії.

«Кіевлянин-ь» трошки злукавив, підробився під демократа. 
Але це справі не шкодило, бо суть цієї «культурно-національної 
автономії» як раз полягала в тому, що це не була автономія, що в 
цій формулі була як раз одмова на всі домагання українства, що 
в ній не було ніякого позітивного, реального змісту й що самі ав
тори її, коли б захотіли здійснити її, не знали б, що саме треба 
практично для того робити, в чому, в яких орґанах, у яких нормах 
її виявити. Для чорносотенця ясно було, що культурно-національ
на автономія визначає те, що: 1. Управління й порядкування еко- 
номичним, господарським і фінансовим життям лишається так 
само в руках руського уряду; так само буде провадитись політика 
безоглядного, егоїстичного визиску окраїн на корість штучно, в 
ім'я завойовницько-грабіжницьких цілей утвореного руським ца
ризмом центру; що на Україні ця політика буде провадитись так 
само, як вона провадилась до цього часу; 2. що транспорт, заліз
ниці буде й надалі під керуванням руського центру; 3. що адміні
страція лишиться в руках руських; 4. про військо, фльоту, моне
ту й казати нема чого; що, словом, все економичне, господарське, 
адміністративне порядкування краєм лишиться тим самим, яким 
воно було й тепер. Себто, що український народ, при культурно- 
національній автономії так само, як і досі, не мав би ніякісінького 
голосу в порядкуванню своїм господарством, що так само його 
можна було обдирати, які раніще.

На таку «автономію» чорносотенець міг з охотою пристати.
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Таку «автономію» визнав і з'їзд кадетів, представників лібераль
ної буржуазії на Вкраїні. Проти такої «автономії» не мав нічого ні 
один порядний «русскій человекть» у Росії. Це було й ліберально, 
й поступово, й слово «автономія» було й для себе не обидно. Од
ним словом: «не було, немає і не дати, щоб було.»

5. «Насильственная украинизація» школи

Єдине, що могло би турбувати чорносотенця, це те, що укра
їнство при нац.-культурній автономії все ж таки діставало школу. 
Це могло як не зразу, то в майбутности привести до якоїсь инчої 
автономії.

Але чорносотенець не дурно згожувався на таку «автономію». 
Він знав, що, маючи фінанси, економику, адміністрацію, всі апа
рати державно-політичного життя в своїх руках, можна й школу 
поставити в такі умови, що вона сама собою помре. І нехай собі 
буде тоді «автономія». А що на таку «автономію» підуть і лібе
ральні кадети, й революційні есери, й ортодоксальні есдеки, то 
про це чорносотенець уже сумніву не мав, уже він мав з ними 
тайний масонський знак.

І, знов таки, чорносотенець не помилився. Ця угода чудесно 
виявилась зараз же після Всеукраїнського Конгресу в шкільному 
питанню, в тому єдиному питанню, де давалась автономія. Юго- 
роси з цинічним лицемірством забили на ґвалт: українці хотять 
вигнати руських дітей з школи, українці хотять примусово укра
їнізувать руських. Розпочався цілий ряд засідань шкільних рад, 
шкільних батьківських комітетів, на яких, дружно з'єднавшись, 
чорносотенець і демократ, одно-душно стали виносити протест за 
протестом, посилаючи їх до Уряду. Вони протестували проти «на- 
сильственной украинизаціи»! Вони вимагали від Уряду заходів 
проти такої несправедливості в ім'я гуманности, людськости, в 
ім’я занедбанах прав великої руської нації вони домагались обме
ження українських жорстокостей.

І це як раз у той момент, коли з'їзд учителів з усієї України 
виносив свої такі боязкі, такі скромні постанови:

1) «Просити Центральну Раду звернутися до міністра народної 
освіти й до вищих шкіл на Україні з тим, щоб вони всякими спо
собами полекшили читання викладів на українській мові».

Це в справі вищої школи, про «насильственную українізацію» 
якої в першому пункті резолюції ще таке говориться:

«Не ухвалюючи наперед, як зложиться наука в вищих шко
лах на Україні, в якій мірі будуть потрібні вищі школи мішаної що 
до мови науки, або окремі школи з наукою в рідній мові, необхід
но зараз звернутися до українських учительських робітників у ви
щих школах, що живуть поза територією України, предкладаючи 
їм негайно перенести свої виклади на Україну;

2) «Звернутися до тих професорів і учителів вищих шкіл, що
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опановують українську мову, з закликом перейти в своїх лекціях 
до сеї мови або бодай відкрити паралельні курси на сій мові».

Що ж до середньої школи, то педагогічний з'їзд вимагав такого 
страхіття:

1. «Українські середні школи повинні бути засновані в найбли
жчім часі. 2. Удержувати їх треба засобами казни. 3. В першу 
чергу треба одкривати гімназії. 4. Середня школа повинна бути з 
спільною наукою. 5. Основувати всі середні школи не тільки по 
більших містах, але й по селах, а д е  н а с е л е н н я  ц і л к о м  
у к р а ї н с ь к е ,  у к р а ї н і з у в а т и  й с т а р і  ш к о л и  
(Підкреслення моє. Автор.) 6. Професіональні школи одкривають- 
ся в міру потреби. 7. Наука української мови, історії й літератури 
обов'язкова в усіх школах на Україні. 8. В тих школах, де учні в 
більшости українці, в приготовляючій і в 1-й клясі наука зовсім 
українська, а в инчих клясах тільки виклад мови й предметів 
українознавства, але по двох роках у всіх тих школах наука зо
всім українська. 9. При українських гімназіях творяться російсь
кі паралельки там, де того вимагає значна меньшість руських. 10. 
Там, де покажеться значна меншість українських дітей, забезпе
чується виклад української мови».

(Резолюції Педагогічного З'їзду в Київі 5-го квітня 1917 року).
І от проти такої «насильственной украинизаціи» руська демо

кратія, руська буржуазія, руське чорносотенство й руський оби
ватель, скликаючи збори й з'їзди, палко обурено протестували.

І яку характерну для руської інтелігенції, яку обмаслену єлеєм 
чистого розуму форму надавала своїм чисто звірячим емоціям!

Наприклад, телеграма до міністра А. Мануйлова:
«Загальні збори союза комітетів батьків і педагогічних рад віта

ють у вашій особі першого відповідального міністра народньої ось- 
віти, який скасував шкільне кріпацтво; тепер ця школа вільна на 
шляху розвитку й виховання майбутніх вільних громадян, вільна в 
своїм національнім самоозначенню. Але(!) збори гадають, що те
пер середня школа повинна зберегти свій основний загальноро- 
сійський характер з бажаним у ній курсом українознавства».

А от, наприклад, ще один зразок. Телеграма також, але від 
«Групи корінних Малоросів» (секція Югоросів, чорносотенців). 
«Новое Время» з ЗО квітня вміщує цю телеграму під таким заголо
вком: «Протест проти примусової українізації школи в Малоросії»:

«У вільній російській державі, збудованій на точно додержа- 
них правних основах, усім громадянам повинна належати воля 
культурно-національного сямовизначення й через те тим з мало
росів, які вважають себе за українців, себто за представників 
цілком окремого народу, повинна належати широка воля куль
турно-національного самоозначення, але тільки при умові недопу
щення ніяких проявів примусової українізації тих малоросів, які 
вважають себе руськими та при умові непорушного збереження 
за руською мовою значіння державної мови...».

161



І це ж усе говорилось у той час, коли ще не було зроблено ні 
одного розпорядження уряду про фактичне заведення української 
мови не то що в вищих чи середніх, але й нищих, народніх шко
лах; коли не було видано на українізацію ні одної копійки з тих 
міліардів, які що року смоктались з українського народу; коли в 
Києві тільки на приватно-громадські кошти закладались україн
ські гімназії; коли уряд пальцем не кивнув, щоб хоч у якійсь мірі 
реалізувати свої прінціпіальні заяви про право українців на наці
онально-культурне самоозначення.

6. Знамените «але» на ріжних підлевах
І як надзвичайно цікаво виступало раз-ураз зараз же після 

отого нещасного, заялозеного «права національного самоозначе- 
пня» оте «але»! У всіх, без виїмку, кляс і течій руського грома
дянства! Тільки на ріжних партійних підлевах.

Почнемо з ч о р н о с о т е н ц я ;
«Кіевлянпгь» (12.IV.17):
«Змагання до культурно-національного самоозначення цілком 

природне для кожного народу й йому не треба ставити перешкод 
(!), але це завдання безумовно здійсниме й без автономії, лише 
при умові утворення широкої самоуправи, яка відповідала б міс
цевим краєвим ознакам».

Л і б е р а л ь н и й  б у р ж у а ,  к а д е т :
8-й всеросійський партійний з'їзд партії «народной свободи» 

від 10—11 мая 1917.
Кожна промова, кожний доклад починається з науково- 

обставлених, ліберальних заяв про «право національного само
означення», але «Партія народньої свободи для теперішнього мо
менту не вважає правильним розв'язання питання в напрямі 
утворення національно-теріторіальної автономії». (Промова П. Мі- 
люкова, голови партії).

Замісць того пропонується та сама кіевлянинська широка 
самоуправа, яка в кадетів називається «провінціальною авто
номією».

Р у с ь к и й  д е м о к р а т ;  с о ц і а л ь д е м о к р а  т-м е н ь- 
ш е в и к:

Окружний з'їзд у Києві в перших числах мая (н. ст.). Рефе
рент, лідер партії: «Признаючи право націй на самоозначення, ми 
не ставимо перешкод (!) (цілком, буквально, так само, як «Кіев- 
лянинь», що казав «не треба ставити перешкод») ніяким, формам 
самоозначення, але активно піддержуємо тільки ту форму, яка не 
шкодить інтересам пролетаріату».

А через те, цілком одкидаючи федерацію, не погожуючись на 
національно-теріторіальну автономію, київська окружна нарада 
рос. соціальдемократичної партії (меньшевиків) визнає право 
країн на автономію, яка б забезпечувала... к у л ь т у р и  о-н а- 
ц і о н а л ь н і домагання націй.
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Але «до компетенції краєвих представницьких зібрань не на
лежать питання, що торкаються оборони, міжнародних зносин, 
митових договорів, залізничих і водних шляхів, почт і телеграфів, 
монети, мір і ваги, карного, цівільного, торговельного й робітничо
го законодавства».

І тут же, не всилі зтримати своєї мозговичної, теоретично- 
інтелігентської половини натури, конференція стає перед портре
том Маркса в ортодоксальну позу й суворо-натхено заявляє:

«Рівночасно нарада вважає, що буржуазно-націоналістичні 
змагання, які роблять складними завдання революції, затемнюю
чи клясову свідомість пролетаріату й загрожуючи його єдности, 
повинні стрічати найрішучішу одсіч з боку с.-д. робітничої партії. 
В єдности пролетаріату лежить запорука його сили й перемоги 
найвищого добра загальнолюдської культури. Найкращим спосо
бом боротьби з воюючим націоналізмом є протиставляння йому 
пролетарського інтернаціоналізму та виявлення клясових проти- 
річностей серед кожної нації.» (Резолюції конференції.)

Воістину, ці люди на стільки були засліплені своїм «воюючим 
націоналізмом», своїм темним, жадним, гарчащим чуттям націона
льного панування, що не бачили, як обіймалися з чорносотен
ством, як затемняли клясову свідомість працюючих, як затирали 
протиріччя між «Кіевляниномь», «Речью», з одного боку та «Кіев- 
скою Мьіслью» й «Рабочею Газетою» з другого.

І мало того, що вони не впускали ні на крихту свого пануван
ня, що лицемірно ґвалтували проти можливости уступки, вони 
ще лаяли нас за те, що ми сміли хотіти свого визволення. Лаяли 
кожний по своєму, вибіраючи з свого політичного лексікону ту 
лайку, яка кожній групі здавалась найбільш дошкульною й ра
зом з тим агітаційною,

Чорносотенство лаяло мазепинцями, сепаратистами, німецьки
ми запроданцями. Кадет-буржуа називав «вузькими шовіністами, 
тупими націоналістами». Демократ, особливо соціаліст, буржуазни
ми націоналістами, контрреволюціонерами й реакціонерами.

Наприклад:
«Рабочая Газета»,початок мая 1917 р.:
«Трівожні вісти приходять з України. Судячи з донесень комі

сарів виконавчого Комітету, там дуже сильні національно- 
федералістичні змагання майже цілком відділитися від Росії, 
скликати самостійні Установчі Збори України й Новоросії. Ми 
самі висуваємо прінціп самоозначення народів, які заселяють Ро
сію, й домагоємось найширшого самоозначення навіть у краєвій 
автономії, але федералістичний рух на Україні має характер на
ціональної виключності, дрібно-буржуазний, реакційний харак
тер. Коло гасла відділення України гуртуються, як радикальне 
крило українських націоналістів, так і багато бувших столипин- 
ців, що сподівають знайти в йому підйому для контрреволюційної 
кампанії.»
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Отже, навіть столипинцями нас лаяно. Більше вже нікуди.
(Для повноти картини ще треба, одзначити теоретичне, Газе

тне відношення російських есерів і большевиків до українського 
питання. Есери признали федерацію, а большевики навіть «право 
самоозначення» «вплоть до отделенія».

Про есерів говорити багато не треба, — їхня природа мало 
чим відріжняється від природи меньшевика. Але на великий 
жаль і на шкоду як тій великій соціальній справі, яку вони про
вадили, так і справі українського національного визволення, 
большевики теж не були до кінця послідовними. З дальшого пе
регляду подій це буде видно виразно).

7. Край сентіментальностям
Таким чином «Всеукраїнський Конгрес мав ще те значіння, що 

поклав край сентіментальним похляскуванням «старшого брата» 
по плечі українства, примусив його виявити своє справжнє, реаль
не відношення до його, а тим самим примусив українство постави
тись ще серйозніще, ще уважніще до організації своїх сил.

Бо ми побачили, що ніяка наша революційна, соціальна, полі
тична й національна чистота не має ніякісінького значіння в очах 
руських, не переконує їх і ні трішки не являється засобом дося
гнення наших домагань. Бо міг же Конгрес, складений з пред
ставників селянства, робітництва й трудової інтелігенції, в устах 
«Кіевской Мьісли» й «Рабочей Газети» стати осередком буржуаз
ного, воюючого, реакційного націоналізму й навіть притулком для 
столипинців, себто для тих же кіевлянінців, чорносотенців, себто 
для найлютіщих ворогів українства!

Коли люди в засліплености своїй можуть договоритись до та
ких диких, безглуздих абсурдів, то чим їх можна переконати?

Очевидно, тільки своєю силою.
Бо, власне, й їхнім найголовніщим аргументом було те, що ми 

не маємо ніякої сили, що ми — не нація, а коли й нація, то така 
нерозвинена, така безсила, що не варта ніяких державних форм.

Добре. Ми поминали причини нашої несили. Ми вже не поси
лались на те, що то ж їхній, руський царизм зробив нас нерозви- 
неними, малосильними, покаліченими. Ми вже не доказували, 
що це досить таки цінічний аргумент з боку руської демокра
тії, — яка так спокійно мовчала, коли руський монархізм душив 
нас, — посилатись на нашу недодушеність і на цій підставі одмо
влять нам у засобах видужати.

Ми — не нація? Ми — не сильні? Добре. Ми покажемо не в 
теорії, не резолюціях, не в посиланнях на справедливість, а в 
життю, в фактах його, в усіх проявах, сторонах і явищах його, що 
ми ще не задушені, що ми хочемо, можемо й будемо жити, що ми 
словом — нація й що маємо сили для того, щоб бути нацією.

Володимир Винниченко
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"Видатні історики

ВОСКРЕСІННЯ МИРОНА КОРДУБИ

ирон Кордуба — визначний український історик, бібліо
граф, публіцист, громадський діяч — народився 2 березня 
1876 р. у с. Острів Тернопільського повіту; помер 2 травня 

1947 р. у Львові. Ази доброї науки спізнав у високоосвіченій свя- 
щеницькій родині, навчався в академічних гімназіях Тернополя і 
Львова, у Львівському університеті, студіюючи філософію, істо
рію, а потім — у Віденському університеті, поглиблено вивчаю
чи політичну та світову історію. Успішно захистив дисертацію 
на тему: «Історія і відносини в Галицькому князівстві до полови
ни XIII ст.», і 18 квітня 1898 р. здобуває титул доктора філософії. 
У Відні Мирон Кордуба очолював студентське товариство «Січ», 
нагромаджував матеріали для власних студій та історико-етно- 
логічних розвідок. З кінця 1900 й аж до 1913 р., коли Буковину 
окупувала Румунія, М. Кордуба проживав у Чернівцях. Тут він 
викладав у гімназії географію і світову історію. 1901 р. одружив
ся з Євгенією — сестрою відомого в ті часи політика Лонгина 
Цегельського. Мав троє дітей.

1903 р. М. Кордубу обирають дійсним членом НТІП. За доручен
ням М. Грушевського він чи не найбільше часу віддав вивченню 
архівних сховищ, нагромадженню матеріалів у Львові, Кракові, Ва
ршаві, а впродовж 1907—1909 рр. — у Москві, Відні, Бухаресті.

Четвертого серпня 1914 р. у Львові було створено «Союз Виз
волення України» (СВУ), за визначенням Д. Дорошенка, «безпар
тійної політичної організації російських українців... для пропаган
ди ідеї самостійності України», до якого увійшов цвіт української 
інтелігенції.

Під час Першої світової війни він поглиблено займався полі
тичними та соціальними проблемами, активно співпрацював у 
«Віснику Союзу Визволення України», вів педагогічно-просвіт
ницьку роботу серед українських вояків, що були інтерновані в 
Зайцведелі (Німеччина). З 1918 р. Кордуба — член Крайового ко
мітету Західноукраїнських зборів, а з 1919 р. — консул ЗУНР у 
Відні, один з провідних редакторів газети «Республіка», що вихо
дила у Станіславі як офіційно-урядовий орган ЗУНР. 1920 р. 
М. Кордуба удостоївся звання почесного професора Кам'янець- 
Подільського університету.

У тому ж році вчений та педагог повертається до Львова, ви
кладає в українській академічній гімназії історію, займається на
уковою та організаторською діяльністю НТІП. Саме тут, при 
НТШ, виникає таємний Український університет (1920—1925), у 
якому М. Кордуба очолив кафедру всесвітньої історії, консульту
вав підпільний науковий студентський журнал «Історичний віс
ник». 1923 р' Кордуба очолив історико-філософську секцію 
НТШ, став віце-президентом археологічної комісії товариства.
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З 21 січня 1919 р. М. Кордуба замешкав у Польщі, де на за
прошення Варшавського університету читав лекції із східноєвро
пейської історії. Жив і творив тут аж до 1940 року, доки гітлерів
ці не закрили університет. Це був продуктивний період у житті 
вченого-культоролога та етнополітика. Він був почесним членом 
історичної секції з проблем українсько-польських взаємин, акти
вістом Українського наукового інституту, Угорського товариства 
ім. Ш. Петефі, Товариства українських письменників та журна
лістів ім. І. Франка у Львові й інших поважних науково-просвіт
ницьких товариства та організацій.

Доки М. Кордуба рухав історичну науку поодалік від Києва, 
над його іменем, як і над багатьма іншими українськими вченими 
у радянській Україні зависла червона загроза розправи. Почали
ся масові звинувачення і розправи з М. Яворським, О. Юаданом, 
М. Грушевським, Ф. Савченком та багатьма іншими. «Справи» 
тодішніх київьких та харківських вчених прив'язували до зв'язків 
із західноукраїнскою науковою елітою — з К. Студинським, 
І. Свєнціцьким, І. Крип'якевичем, М. Кордубою. Пасквілянт і до
нощик І. Кравченко, охаюючи М. Грушевського та його оточення, 
дописався до того, що назвав Кордубу фашистом.

З початком другої світової війни М. Кордуба повертається до 
Львова, де працює у бібліотеці НТШ, викладає у другій і першій гі
мназіях. З серпня 1944 р. виконує обов'язки професора історії Ук
раїни в університеті, а з 1945 р. стає завідувачем кафедри південних 
і західних словян. Та вже у 1946 р. на М. Кордубу почалися гоніння.

Ось фрагмент тогочасної «документалістики»: «Професор Кор
дуба, який читає курс історії України на історичному факультеті, 
не погодився з назвою теми свого докладу, яку запропонував йому 
тов. Горбатюк (тодішній декан істфаку— В. К.)». М. Кордубі про
понувалося виступ назвати: «Буржуазно-націоналістичне висвіт
лення історії стародавніх часів, зокрема Київської Русі і періоду 
феодальної роздрібленості», у Грушевського». Історик Кордуба 
озвучив доповідь під такою назвою: «Михайло Грушевський як до
слідник княжої доби України», взявши М. Грушевського під за
хист. «Мені здається, що в останній час слово «націоналіст» почи
нає грати роль, яку в середні віки відігравала назва «єретик». Ко
ли хотять яку-небуть особу скомпрометувати, збезчестити в очах 
широкої публіки, коротко кажучи, знищити, приклеюють йому 
етикетку «націоналіст», не вглиблюючись в суть значення цього 
терміну... Якщо під націоналізмом, — продовжує М. Кордуба, — 
розуміти тверде усвідомлення приналежності до своєї народності, 
активну боротьбу проти її поневолення, проти всіляких намагань 
винародовлення з боку агресивних ворогів, тоді доведеться назва
ти Грушевського націоналістом, но такими націоналістами були 
Т. Шевченко. І. Франко, М. Коцюбинський, В. Стефаник і багато 
інших видатних патріотів, яких пам'ятають і люблять».

Результат — у Львові зліквідовано інститути української літе
ратури, історії України, економіки АН УРСР. Наукові співробітни
ки залишилися без роботи. М. Кордуба якийсь час був на хлібах 
музейного працівника. Але невдовзі його життя обірвалося.
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Мирон Кордуба — постать виняткового таланту, здібностей, 
людина, причетна до багатьох галузей науки, громадського, полі
тичного, культурно-просвітницького життя.

Перші його просвітницькі спроби (оповідання «Виправа на зо
лоте руно», «Бобо» та інші дістали схвалення І. Франка. Про не
абиякі задатки М. Кордуби на літературному й критичному полі 
писав О. Маковей.

Знання німецької та французької мов стали М. Кордубі у при
годі, коли він зайнявся перекладами повістей Гі де Мопассана, 
«Фауста» Й.-В. Гете.

Як редактор та видавець немало знань віддав підготовці такого 
історико-культурологічного видання, як «Січ».

Як історик-культоролог М. Кордуба чимало своїх розвідок і 
студій, фахових оглядів та рецензій друкував у таких авторитет
них виданнях, як «Записник Наукового товариства імені Шевчен
ка», «Слов'янський світ», «Україна», «Kwartalnik historyczny».

Наукові інтереси М. Кордуби надто широкі: дослідження 
окремих регіонів, де нерідко проживав сам вчений, присвячено 
його такі праці, як «Східні кордони Галичини», «Західне погра- 
ниччя Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном», 
«Розміщення стародавнього міста Хмелів», «Що означають назви 
місцевостей», «Українська національна територія», «Територія й 
населення України» тощо.

Наступна група історичних досліджень М. Кордуби пов'язана 
з Хмельниччиною (виписки до загальної теми «Хмельниччина 
(1636—1662)».

Як твердить професор О. Пріцак, М. Кордуба успішно вивчав 
європейську та австрійську дипломатичну історію, досконало 
опрацював архіви Венеціанського посольства, першоджерела в 
архівних сховищах Львова, Відня, Бухареста, Москви — і на цій 
основі створив цикл фундаментальних розвідок до проблеми 
Хмельниччини взагалі й конкретних аспектів, у тому числі й зов
нішньої політики гетьмана: «Венеціанське посольство до Хмель
ницького, 1650», «Спроба Австрії діяти як медіатор між Хмельни
цьким і Польщею у 1657 р», «Між Замостям та Зборовом», «Боро
тьба за польський престол по смерті Володислава IV».

Серед рукописної спадщини М. Кордуби — значна частина до
сі неопублікованих матеріалів історико-критичного спрямування, 
зокрема, огляди наукової продукції, виданої в Україні та поза її ме
жами, рецензій на публікації у найпрестижнішій періодиці світу.

Студіювання різнохарактерних матеріалів та джерел до теми 
про життя і діяльність Мирона Кордуби розкриває несподівані 
грані творчої праці цієї неординарної особистості, яка поклала 
своєю неусипною працею не одну цеглину в розбудову України. 
Кредо видатного вченого «Salus Rei publicae suhreta lex esto»* ма
ло б стати гаслом і нових поколінь вітчизняних науковців.

Володимир Качкан, 
доктор філологічних наук

■ Добро держави нехай буде найвищим законом перед очима кожного. — Лат.
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ПОЕТЕСА З ГІР КАРПАТСЬКИХ

иповнюється 120 років від дня народження талановитого 
педагога і діячки національного виховання, лекторки і ор
ганізатора народної освіти, улюбленої дитячої письменниці 

Марійки Підгірянки. Надзвичайна енергія і працьовитість по
етеси були поєднані не тільки з непересічним літературним хис
том, але й з принциповістю, патріотичною налаштованістю. Ма
рійка ні за яких обставин не зрікалася своїх поглядів. Все життя 
й просвітницька діяльність Марійки Підгірянки — це повчаль
ний приклад, як у найнесприятливіших умовах слід боротися й 
працювати для будучини свого народу.

Марія Омельянівна Ленерт обрала собі псевдонім Марійки 
Підгірянки, з яким вона ввійшла у літературу і в якому злилася 
любов'ю до рідного краю, до коломийки, колядки, народної пісні 
та материнської мови. Народилася вона 29 березня 1881 р. у селі 
Білі Ослави (нині Надвірнянський район на Івано-Франківщині).

Багатодітна родина не змогла дати всім дітям пристойну освіту. 
Її здобув тільки брат Марійки, а решта дітей — за підтримки 
батька, який добре володів німецькою мовою, знав біологію, ма
тематику, вечорами довго засиджувався за книжками.

У Марійки рано пробудився потяг до літератури, поезії. Вже 
у 13 років вона пробує свої поетичні сили. Значно пізніше вона 
зізнавалася: «Я самоук, несміле дитя Підгір'я. Списувала, що ме
ні старі ліси розказували. Та не знаю чи добре розуміла смере
кову мову...»

У 1900 р. вона успішно складає екстерном екзамени у Львові, 
отримавши диплом на право вчителювати.

З того часу 40 невтомних літ віддано школі й поетичній роботі.
Етапним у її долі був 1904 рік. Саме цього року відбувся з'їзд 

вчителів Галичини та Буковини, на якому промовляв Іван Фран- 
ко. Його виступ глибоко запав у душу Марійки. А ще там вона 
зустрілася з українським педагогом і культурно-освітнім діячем 
Августином Домбровським, який пізніше став її чоловіком.

Після з'їзду Марійка вчить селян грамоті, пише для них 
книжки українською мовою. Коли почалася світова війна, на 
яку був мобілізований її чоловік, вона, разом із чотирма дітьми, 
змушена була евакуватися до Австрії в м. Вайнерн, де провела 
довгих 14 років.

За першої ж нагоди вона повернулася до рідної Антонівки і 
поринула в шкільне життя. Вона бере діяльну участь у роботі то
вариства «Просвіта», «Українська бесіда», «Рідна школа», стає
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ініціатором і засновником двотижневика «Український вчитель» 
та додатку до нього «Рідна школа».

Весною 1940 р. Марійка Підгірянка потрапляє в аварію і зму
шена полишити школу. Проте не полишає поезії. Восени 1957 р. 
вона переїздитить до Львова, де проживає до останніх днів жит
тя. Померла Марійка Підгірянка 17 травня 1963 р. і похована на 
Личаківському цвинтарі.

Одна з перших її поезій «Ой, не нам в кайданах ходити» 
(1901) привернула увагу композитора І. Кішакевича, який напи
сав до неї музику. Першу збірку її поезій «Відгуки душі» (1903) 
благословив на довге життя І. Франко.

З-під її пера, крім віршів для дітей і про дітей, вийшли поеми 
«Мати-страдниця» (1916), «Князь Лаборець» (1923), «Будителеві 
Закарпатської Русі Олександрові Духновичеві» (1923), ряд педа
гогічних та літературно-критичних статей, перекладів. І хоч їй до
рікали браком освіти, бідністю мови, «місцевим» характером по
езій, Марійка Підгірянка володіла п'ятьма мовами, перекладала 
з Р. Тагора, Д. Дефо, Й. Кожішека, Я. Паразінської. Її поетична 
спадщина, несправедливо забута в часи випробувань, що випали 
на долю українського народу, української інтелігенції, стала відо
мою й шанованою серед широкого загалу.

Микола Кучинський, 
кандидат філологічних наук

Марійка Підгірянка

ЩО Я ЛЮБЛЮ

Люблю матусю, батька люблю, 
Люблю хатину рідну свою,
І рідну школу, і вчителів,
Село, де вперше я світ зустрів. 
Люблю в криниці блакитну глиб, 
І лан, що родить для мене хліб, 
Садок, з якого грушки несу, 
Горбок, на якім корівки пасу.
Бо ті горбочки, лани, ліси —
Для мене повні добра й краси,
Бо все, що бачу навколо я, —
То люба, рідна моя земля.
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Мислителі планети

УЧЕНИИ к о с м іч н о г о  в и м ір у

Рене Декарт

идатний французький філософ, ма
тематик, фізик Рене Декарт наро
дився 31 березня 1596 р. у м. Лає 

(провінція Турень). Сім'я Декарта нале
жала до одного з найвидатніших дворян
ських родів цієї частини Франції. Його ба
тько був юристом і тривалий час служив 
радником парламенту Бретані — найви
щого адміністративного органу провінції.
Декарт дуже рано залишився без матері; 
в дитинстві він був досить хворобливим, 
але згодом фізично зміцнів. Його блиску
чі здібності до науки проявилися рано, а 
перші уроки майбутньому вченому давав 
батько.

З 1606 р. Декарт навчався в коледжі у м. Ла-Флеш, який на
лежав католицькому орденові єзуїтів. Цей коледж мав дуже хо
рошу репутацію; його вихованці одержували різносторонню як 
на той час освіту, вивчаючи декілька іноземних мов, історію, ма
тематику, деякі природничі науки, логіку та ін. Після закінчення 
коледжу перед Декартом відкривалася кар'єра священика або 
військового, але він не одразу зробив вибір життєвого шляху. 
1616 р. він одержав ступінь бакалавра права, а 1618 р. вступив 
добровольцем до протестантської армії, яка боролася проти іспа- 
но-австрійських військ. Залишивши військову службу 1621 р., 
Декарт подорожував декілька років, відвідуючи різні країни Єв
ропи, спілкуючись з багатьма вченими, спостерігаючи явища 
природи. 1628 р. він поселився в Голландії, де прожив 20 років. 
Цей період життя вченого найбільш творчий: він вивчав матема
тику, анатомію, хімію, оптику, проводив астрономічні й метеоро
логічні спостереження та різні наукові дослідження. 1635 р. у Де
карта народилася дочка Франсина, яка через декілька років по
мерла. А невдовзі він втратив ще двох рідних: батька і сестру. 
1649 р. на запрошення шведської королеви Кристини Декарт пе
реселився до Стокгольма. Незабаром він захворів на пневмонію, 
від якої помер. Тіло Декарта поховане на батьківщині.

Наукові дослідження вченого є значним внеском у філософію, 
математику, фізику, біологію та медицину. В астрономії ім'я Де
карта відоме завдяки його космогонічній гіпотезі: він застосував 
теорію вихорів для пояснення руху небесних тіл. За Декартом
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спочатку світ був хаосом, первинні частинки матерії мали одна
кові розміри та рівні за модулем швидкості. Внаслідок зіткнень 
всі частинки набули сферичної форми. В процесі вихороподібно
го руху найлегші частинки скупчувалися в центрі вихору, а важ
чі — на його периферії. Декарт вважав, що всі тіла видимого сві
ту утворені з трьох форм матерії — частинок трьох різних видів, 
а Всесвіт поділений на три різні області. Вихор навколо Сонця (в 
ньому розміщені Земля і планети) та вихорі, що оточують зорі, — 
це дві області, а все, що поза ними, належить до третьої області. 
На основі своєї теорії вихорів учений намагався пояснити багато 
природних явищ, зокрема виявити закономірності руху планет. 
Але ця спроба не була вдалою, внаслідок чого космогонічна гіпо
теза Декарта не одержала дальшого розвитку.

Разом із Ферма Декарт започаткував аналітичну геометрію, 
він розглянув теорію алгебраїчних рівнянь і розробив методи 
розв'язку їх засобами геометрії. Декарт заклав основи буквеного 
числення, ввів позначення степені в алгебраїчних виразах, роз
глянув арифметичні операції над буквеними позначеннями мате
матичних величин. Він запропонував метод координат у матема
тиці та ввів поняття змінної величини. Разом із Кеплером, Гюйген- 
сом і Ньютоном Декарт заклав основи фізичної оптики. Він роз
робив теорію веселки, відкрив закон заломлення світла та роз
глянув його наслідки, важливі для вдосконалення оптичних ін
струментів.

Декартові належить розробка однієї з філософських систем. 
Свої філософські погляди він виклав у трактатах «Розмірковуван
ня про метод, для того щоб добре спрямовувати свій розум і відшу
кувати істину в науках» (1637), «Роздуми про першу філософію, в 
яких доводиться існування Бога і безсмертя душі» (1641), «Основи 
філософії» (1644). Перший з них мав три додатки: «Діоптрика», 
«Метеори» і «Геометрія». Названі трактати майже повністю міс
тять вчення Декарта — картезіанство, яке невдовзі набуло значної 
популярності у філософії і природознавстві та мало багатьох послі
довників у різних країнах Європи. Декарт відомий і своїми метафі
зичними дослідженнями: в згаданих творах він запропонував свій 
спосіб доведення існування Бога і безсмертя душі.

Протягом багатьох років Декарт проводив анатомічні та емб
ріологічні дослідження живих організмів. 1648 р. він опублікував 
трактат «Опис людського тіла».

Леонід Свачій
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НЕВТОМНИЙ МАНДРІВНИК

асиль Григорович-Барський навчався у Київській духовній 
академії, за його словами, «до початків філософських», хо
ча батько твердив йому, що науки начебто ведуть до сла- 

волюбності, пихи і заздрощів. Він залишає Академію через хво
робу ноги, яку лікував у Львові, одночасно протягом року відві
дуючи Львівську академію.

З 1724 р., на 23-му році життя, вирушає подорожувати чужи
ми землями спочатку до Риму, потім до Афону, а далі — на Схід. 
У подорожах Василь провів 24 роки, перенісши безліч пригод, 
зазнавши нужди, голоду, небезпек. У дикій пустелі він засинає в 
сусідстві з дикими звірами, не турбуючись, чи матиме завтра 
якусь поживу і покладаючи надію на Бога.

З Афону Барський вирушає до Палестини, потім по два роки 
живе в Єгипті, Сирії, де й був пострижеий у ченці. Антіохійсь- 
кий патріарх Сильвестр дуже прихильно ставився до Василя, та 
тяга до мандрів перемагає, і от він уже в Патмосі. Потім 1743 р. 
він був відкликаний до Константинополя, жив на Афонській го
рі і лише змушений до того обставинами повернувся 1747 р. до 
Києва, де через шість тижнів помер.

Подорожні нотатки Барського тривалий час ходили у руко
писах і лише 1778 р. були видані у Петербурзі коштом Григорія 
Потьомкіна. «Пеііїеходца Василия Барского путешествие к свя
тим местам» витримало вісім перевидань разом із власними ма
люнками автора. Читачів книга приваблювала точністю описів, 
зрілими судженнями, неупередженістю викладу і захоплюючим 
стилем. Він подає докладні географічні дані про землі, якими 
подорожував, звичаї їх мешканців, описує храми, церковні тор
жества, священні звичаї. Майже весь другий том присвячений 
опису гори Афонської. Не менш докладно описані Синай і Лі
ван, руїни палестинських міст, їх історія.

Твори невтомного українського мандрівника, його світобачен
ня і свіжість сприйняття очевидця являють інтерес і для наших 
сучасників.

Павло Орленко
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА

еред періодичних християнських видань в Україні, які спри
яли формуванню національної духовності, особливо виді
ляється часопис «Киевские епархиальньїе ведомости» 

(1861—1917). Майже шістдесят років він доносив до свідомості 
своїх читачів історію української церкви, знайомив їх з творчим 
доробком київських богословів, духовних пасторів, істориків і 
філософів. Серед редакторів і видавців часопису були відомі цер
ковні діячі, викладачі Київської духовної академії Петро і Фео- 
фан Лебединцеви, Іван Скворцов, Дмитро Жданов, Іван Мали- 
шевський, Олександр Воронов, Микола Петров, Федір Титов, 
Пилип Терновський та інші.

Журнал друкував матеріали з життя Київської єпархії, нариси 
з історії давніх київських монастирів і церков, життєписи київсь
ких святих і святителів, вміщував описи парафій та життєвого 
устрою парафіян. Часопис не обійшов своєю увагою також істо
рію католицизму. На сторінках журналу знаходили висвітлення 
церковна і пастирська практика, народні звичаї, що поєднували
ся з відомими церковними святами. Чільне місце посідала істо
рична тематика. Знайшла на сторінках періодичного видання, чи 
не вперше в Україні, публікація про подорож антіохійського пат
ріарха Макарія (1648—1672) у викладі Павла Алепського. Його за
писки і нині вражають своєю вичерпністю. Як зазначив свого ча
су Михайло Грушевський, автор, відчуваючи «красу героїчної до
би, немов би з насолодою дихає повітрям волі». «Киевские епар
хиальньїе ведомости» знайомили читача з подорожніми нотатка
ми Павла Алепського, які виховували у читацького загалу почуття 
гордості за свою націю.

Широке висвітлення знаходила діяльність київських митропо
литів Макарія, Євгенія (Болховитинова), Варлаама Ясинського, 
Рафаїла Заборовського, Арсенія Могилянського, Іосаафа Кроков- 
ського та багатьох інших церковних діячів.

До автури часопису входили знані вчені-історики Михайло 
Максимович, Володимир Іконников, Федір Титов, дослідники це
ркви Степан Голубєв, Микола Корольков, Микола Флоринський. 
Тут свої перші публікації вмістив майбутній фундатор Українсь
кої Православної Автокефальної Церкви Василь Липківський.

Поміж численних видань релігійної періодики другої полови
ни XIX — початку XX ст. у часописі «Киевские епархиальньїе ве
домости» широтою тематики вирізнявся розділ «Частина неофі
ційна». Серед матеріалів, які в ньому вміщувалися (повчання і 
промови архіпастирів і священиків, статті про місіонерську діяль
ність, дослідження історичного та історико-статистичного харак
теру, педагогічні замітки з церковно-народної освіти), особливої
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уваги заслуговують статті з історії розвитку українського право
слав'я1.

Історія Української Православної Церкви вже за часів прав
ління Київського князя Володимира була предметом пильної ува
ги дослідників що публікувалися на сторінках журналу «Киевс- 
кие епархиальньїе ведомости». У висвітленні діяльності Київської 
митрополії часопис дотримується певної системи. Матеріали ква
ліфікуються відповідно до специфіки: 1) загально-історичного ха
рактеру; 2) про окремих духовних постатей; 3) історія монастирів 
і храмів; 4) православ'я і католицизм; 5) церковно-парафіяльна 
освіта.

Спробуємо розкрити основні аспекти історії українського пра
вослав'я. Адже, за свідченням сучасника, «це чи не єдине джере
ло ознайомлення із внутрішнім життям духівництва»2.

Досить повна картина історичного життя київської єпархії 
простежується у таких статтях, як: «Великокняжі виїзди у Києві 
і церковні зустрічі їм, за свідченням літописів» (1873), «Нарис іс
торії Київської митрополичної кафедри з 1240 до 1461 рік» 
(1871), «Київська митрополія після відділення її від Московської і 
до підпорядкування Московському патріархату» (1863), «Акти від
носно історії Київської митрополії в XV і XVI ст.» (1873), «Мате
ріали до історії Київської митрополії» (1873), «Київ у боротьбі з 
унією» (1866), «Київ і його святині у XVII ст.» (1872), «Київська 
консисторія в XVIII ст»(1862), «Стан українських церков і право
славного духівництва наприкінці XVIII ст.» (1873), «Кордони Ки
ївської єперхії в давнину і тепер»(1861) та ряд інших. Протягом 
чверті століття і майже до свого закриття часопис друкував рід
кісні документи під рубрикою «Матеріали для історії Київської 
єпархії», які й зараз можуть слугувати цінним джерелом при ви
вченні розвитку православ'я в Україні.

"Киевские епархиальньїе ведомости» репрезентували широке 
коло постатей видатних церковних діячів. За час існування жур
налу тут були вміщені статті, присвячені — священомученику 
Макарію (1867), Іову Борецькому (1863 і 1874), Ісакію Борискови- 
чу (1865), Ісаію Копинському (1874), Петру Могилі (1861, 1862, 
1867, 1873, 1875, 1876), Захарії Копистенському (1873, 1874), Сіль- 
вестру Косову (1867, 1875), Інокентію Гізелю (1868), Іосифу Не- 
любовичу-Тукальському (1878), Іосифу Шумлянському (1867), 
Варлааму Ясинському (1865), святителю Дмитру Ростовському 
(1868), Феодосію Васьковському (1874), Іоасафу Кроковському 
(1865), Варлааму Ванатовичу (1874), Рафаїлу Заборовському 
(1870, 1871, 1876, 1877), Георгію Кониському (1872), Арсенію Мо- 
гилянському (1875, 1877), Мелхиседеку Значко-Яворському (1861, 
1862), Павлу Тобольському (1868), Арсенію Мацієвичу (1869), Іо- 
ану Леванді (1878), Іринею Фальковському (1861, 1874), митропо
литу Євгенію (1862, 1867, 1868) та інші3.

Журнал постійно, з року в рік, розповідав читачам про цер-
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ковні пам'ятки, храмові споруди. Про монастирі і парафії йшлося 
як в узагальнюючих, так і в конкретних матеріалах та інформа
ційних замітках. До загальних відносяться: «Київська архітектура 
X—XII ст.» (1875), «Археологічний огляд Старо-Київських цер
ков» (1874), «Відомості про церкви Києво-Подольської протопопи 
1784 р.» (1862), «Опис благочестивих церков протопопій Чигирин
ської, Мошенської і Смелянської 1767 р.» (1861, 1862). Найбільшу 
кількість матеріалів вміщено про Києво-Софійський собор і Ки
єво-Печерську лавру. Першому присвячено одинадцять статей і 
заміток (1862,1867, 1869, 1870, 1873, 1874, 1876, 1877), другій — 
дев'ять (1865, 1866, 1867, 1872, 1876, 1877, 1878). «Киевские епар- 
хиальньїе ведомости» друкували публікації про історію таких мо
настирів: Димитрівського (1877), Кирилівського (1863, 1869, 1873), 
Києво-Михайлівського (1861), Видубицького (1870, 1871, 1875), 
Межигірського (1863, 1865, 1872, 1877), Києво-Братського Богояв- 
ленського (1865), Корсунського, Онуфрієвського (1867), Богуслав- 
ського Свято-Миколаївського (1867), Медведовського, Миколаїв
ського (1870), Чигиринського, Свято-Троїцького (1870), Виноград- 
ського, Ірдинського, Успенського (1861, 1862), а також Феофанів- 
ського скиту (1866, 1873, 1878) і Китаївської пустині (1867). Ціка
ві дані подає журнал про церкву Спаса на Бересті (1862), Андрі
ївську (1861, 1865, 1866, 1867), Києво-Подольську Церкву св. Ми
коли Набережного (1866), церкву св. Василя у Києві (1873), про 
приход с. Ненадихи Таращанського повіту (1868).

Багато церков, монастирів було спалено у воєнні часи різних 
століть, але чимала кількість пішла в небуття у пострадянський 
період, з так званого становлення «радянської влади».

Безперечно, існуючі протистояння двох гілок християнства: 
православ'я і католицизму знаходили відображення у православ
ній релігійній періодиці. Часопис «Киевские епархиальньїе ведо
мости» не був винятком. На його сторінках публікувалися дослід
ження з історії католицького християнського віровчення та його 
впливу на українське суспільство: «Про латинських проповідни
ків в Русі Київській в X і XI ст.» (1877), «Короткий історичний на
рис стосунків Данила Романовича Галицького з папою Інокенті- 
ємІУ» (1866), «Данило Романович Галицький в стосунках з Ри
мом» (1873), «Короткі історичні відомості про католицькі єпархії 
Київської і Луцької» (1866), «Київське латинське біскупство і сто
лова біскупська маєтність Фастів» (1876), «Матеріали для історії 
унії і католицтва у Київській губернії» (1876), «Старо-католик 
XIV ст. Марк-Антоній Господпечич і значення його для південно- 
руської церкви» (1875), «Кількість римо-католицьких приходів і 
прихожан у Київській губернії колись і нині» (1868), «Історична 
правда про деякі зовнішні релігійно-обрядові відмінності католиц
тва від православ'я» (1872), «Базиліянські монастирі у Київській 
губернії» (1872) та інші.

Питання духовної культури, народної освіти також знаходили
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місце у часописі «Киевские епархиальньїе ведомости». Як тут не 
згадати видрукований професором Київської духовної академії, 
редактором журналу Пилипом Терновським високо-публіцистич
ний курс «Історії літератури і церкви західно-руської за XVI— 
XVIII ст.»4 Турботою про збереження церковних пам'яток пе
реймався 1867 року тодішній редактор видання протоієрей Петро 
Лебединцев, коли подав Київському митрополиту клопотання 
про створення комітету для історико-статистичного опису Київ
ської єпархії і ведення церковно-приходських літописів. Ця про
позиція згодом, 1884 року, знайшла втілення і завдяки чому ми 
маємо цінну статистику і інформацію не тільки з історії тогочас
ного церковного життя, але й можливість дослідити економічний 
стан тогочасного суспільства. Висвітлення діяльності церковно- 
приходських шкіл, товариств, релігійно-моральної освіти, церков
но-археологічного товариства, жіночих духовних училищ, розпо
віді про народні звичаї, які тісно переплелися з відомими сьогодні 
церковними святами, педагогічні замітки з церковної народної 
освіти — всі ці матеріали допомагають дослідникові створити ці
лісну картину розвитку православ'я на тогочасних українських 
землях і переконатися у пророчому висновку, зробленому одним 
із редакторів «Киевских епархиальньїх ведомостей» протоієреєм 
Петром Троцьким, що «київська земля міцна святістю і що люди, 
які тут живуть, ніколи не дадуть їй занепасти»5.

Відповідно до апостольської заповіді «віддайте належне усім» 
(Послання св. апостола Павла до римлян 13,7), журнал «Киев
ские епархиальньїе ведомости» протягом свого існування (1861 — 
1917 рр.) систематично друкував на своїх сторінках некрологи, 
які знайомили читацький загал з життєписом людей, які своєю 
подвижницькою діяльністю долучали суспільство до духовних 
цінностей. В часописі знаходимо близько тисячі публікацій, стіль
ки ж імен, здебільшого зараз невідомих. Умовно можна розподі
лити некрологи таким чином: а) представники вищого духівниц
тва; б) викладачі Київської духовної академії; в) священики.

Побіжний аналіз творчого доробку часопису (мається на увазі 
неофіційної її частини), висвітлення духовного і церковного життя 
дає підстави зробити повні висновки.

Журнал «Киевские епархиальньїе ведомости» мав значний 
вплив на розвиток історичної науки. Тут вперше з'явилися нау
кові дослідження українських істориків Михайла Максимовича, 
Володимира Іконникова, Федора Тітова, істориків церкви, братів 
Петра та Феофана Лебединцевих, Василя Півницького, Миколи 
Петрова, Олександра Воронова, Михайла Флоренцова, Миколи 
Флоранського, Миколи Королькова, Петра Троцького, Степана 
Голубєва, Пилипа Тарковського та ін.

Видання є джерелом для вивчення історії та культури україн
ського народу, історії української церкви, християнського віро
вчення.



Досвід часопису буде корисним для нинішніх періодичних ви
дань як релігійного спрямування, так і науково-популярного та іс
торичного. Концепція і тематика часопису заслуговує на подаль
ше дослідження і вивчення.

Окремого розгляду потребує творчий доробок духовної журна
лістської спадщини, творча лабораторія редакторів цього унікаль
ного видання (Петро Лебединцев, Іван Малишевський, Олек
сандр Воронов, Пилип Тарновський, Федір Титов та інші).

Доробок журналу «Киевские епархиальнме ведомости» може 
бути використаний як для біографічного видання про журналістів 
України (поповнити дані про релігійну журналістику), так і для 
розширення бази даних про церковних діячів України (викорис
тання величезної кількості некрологів, вміщених у часописі).

Дослідження журналу «Киевские епархиальнме ведомости» — 
це дотик до вітчизняної історії, до нашого національного менталіте
ту як образу думок, розумових навичок і духовних інтересів.

1 «Киевские епархиальнме ведомости». — 1897. — №23. — С. 1085.
2 «Киевские епархиальнме ведомости». — 1879. — №9. — С. 7.
3 Детальніше див. «Киевские епархиальнме ведомости». — 1886. — №5. — С. 211— 
212.
4 «Киевские епархиальнме ведомости». 1886. — №5. — С. 206.
5 «Киевские епархиальнме ведомости». 1894. — №5. — С. 107.

Володимир Деиисеико, 
пошукам Національної 

бібліотеки України 
ім. В.І.Вернадського

Станіслав Гординський. Київська митрополія

177



квітень
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пн ВТ CD ЧГ ПТ СБ НА

1
2
9

3
10

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

1 — 110 років тому помер українсь
кий археолог Федір Камінський. 
Народився 1845 р.
2 — 210 років тому помер ф ранцу
зький політичний діяч Оноре Мі- 
рабо. Народився 9 березня 1749 р.
3 — 220 років тому помер німець
кий натураліст Йоган Антон Гюльде- 
нштедт, який описував українську 
природу.
— 35 років тому померла україн
ська співачка Марія Литвиненко- 
Вольгемут. Народилася 13 лютого 
1892 р.
4 — 345 років тому помер польсь
кий історик та письменник Ш имон 
Старовольський. Народився 1588 р.
— 160 років від дня народження 
польського історика, автора дослі
джень про Україну Анатоля Леви- 
цького. Помер 25 квітня 1899 р.

— 135 років тому помер українсь
кий історик Захар Аркас. Народив
ся 1793 р.
— 40 років тому помер українсь
кий мовознавець Леонід Булаховсь- 
кий. Народився 14 квітня 1888 р.
7 — Благовіщ ення Пресвятої Бого
родиці.

125 років від дня народження 
українського мистецтвознавця, ф і
лолога Іларіона Свєнціцького. По
мер 18 вересня 1956 р.
— 85 років тому помер український 
історик права Михайло Владимир- 
ський-Буданов. Народився 1838р.
— 150 років від дня народження 
українського історика, етнолога 
Романа Заклинського. Помер 20 
грудня 1931 р.
12 — Всесвітній день авіації і кос
монавтики.
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— 40 років тому вперше людина 
здійснила космічний політ.
14—  245 років від дня народження 
митрополита греко-католицької 
церкви, історика Антона Ангелови- 
ча. Помер 9 серпня 1814 р.
15— Пасха. Великдень.
— 120 років тому російським само
державством страчено українсько
го вченого-винахідника, революціо
нера Миколу Кибальчича. Наро
дився 31 жовтня 1883 р.
16— 160 років від дня народження 
української поетеси, діяча народної 
освіти Христини Алчевської. По
мерла 15 січня 1920 р.
— 80 років тому помер українсь
кий архівіст, журналіст, політичний 
діяч Костянтин Ляхович. Народився 
6 серпня 1886 р.
17— 130 років тому помер україн
ський церковний діяч, історик 
Ієрофей (Яків Лобачевський). Наро
дився 24 березня 1783 р.
18 — Міжнародний день пам'ятни
ків та історичних місць.
19 — 170 років тому помер українсь
кий письменник Євграф Філомафіт- 
ський. Народився 20 грудня 1790 р.
21 — 75 років тому помер українсь
кий археолог, етнолог, мистецтво
знавець Микола Біляшівський. На
родився 24 жовтня 1867 р.

23 — 385 років тому помер англій
ський поет, драматург Вільям Шек- 
спір. Народився 23 квітня 1564 р.
— 385 років тому помер іспансь
кий письменник Мігель Сервантес. 
Народився 1547 р.
— 110 років від дня народження 
історика української літератури, 
бібліографа Олександра Багрія. 
Помер 22 червня 1949 р.
24 — 100 років тому помер україн
ський філолог Володимир Качанов- 
ський. Народився 13 березня 
1853 р.
2 6 — 15 років Чорнобильській тра
гедії.
27 — 95 років тому у Харкові почав 
виходити перший український літе
ратурно-художній, науковий і гро
мадсько-політичний ж урнал «Укра- 
инский вестник».
2 8 — Всесвітній день поріднених 
міст.
2 9 — 315 років від дня народження 
російського історика, державного 
діяча Василя Татищева. Помер 26 
липня 1750 р.
— 120 років від дня народження 
української драматичної актриси, 
співачки Катерини Рубчакової (Руб- 
чаківни). Померла 22 листопада 
1919 р.
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Єтапи українського державотворення

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

езважаючи на іноземне панування, ідея української дер
жавності продовжувала жити серед української аристок
ратії. Її реалізація наблизилась у зв'язку з планами Литви 

визволити захоплені Золотою Ордою українські землі. Роки прав
ління литовських князів на Волині у 20—40-х роках XIV ст. пе
реконали патріотичну українську громадськість у реальності від
новлення національної держави. Вона із задоволенням сприйня
ла визнання литовськими можновладцями національних особли
востей державного устрою України-Русі та прав української знаті 
на чільне місце в новому суспільстві.

З середини XIV ст. визволенню України від монголо-татарсь- 
кого панування сприяли і міжусобні ханські чвари. Золота Орда 
розпалася.

У 1359 р. литовське військо князя Ольгерда вийшло на кор
дони Чернігово-Сіверщини і Київщини. Почались його перегово
ри з українською знаттю про наступні дії, під час яких сторони 
узгодили свої наміри і намітили шляхи їх реалізації. Наприкінці 
1361 — на початку 1362 рр. бояри, князь Федір, митрополит Ро
ман і міщани Києва добровільно визнали владу литовського кня
зя Ольгерда.

Входження Київської землі до складу Литовської держави від
булося на договірних умовах. Цим договором гарантувались існу
вання Київського князівства як окремого державного утворен
ня, цілісність території та монопольне право місцевої знаті на 
політичну та адміністративну владу, особливе соціальне стано
вище й економічні привілеї. Литовський князь зобов'язувався 
не втручатись у власницькі права місцевих феодалів і судочин
ство. Цим договором Київському князівству надавалася досить 
широка автономія.

Поповнені свіжими силами, українсько-литовські війська влі
тку 1362 р. вирушили визвольним походом на схід. Паралельно 
їм сунула орда кримського хана Мамая, який виступив проти 
тих претендентів на ханський престол у Сараї, чиї володіння 
лежали поміж Дніпром і Доном.

У боротьбі з Золотою Ордою литовський князь, українські 
бояри і кримський хан стали союзниками. За допомогою місце
вої знаті українсько-литовські війська швидко визволили тери
торію колишнього Чернігово-Сіверського князівства і вийшли 
до найближчого зближення Дону з Волгою біля Переволоки. Звід
си союзники рушили в пониззя Дону, де орда Мамая завдала
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поразки військам хана Мюрада і витіснила того на Лівобереж
жя Волги.

Від Дону союзники повернули на захід. Наприкінці вересня 
1362 р. українсько-литовські війська в районі Канева перепра
вилися на правий берег Дніпра і через Черкаси рушили вглиб 
Поділля, зайнятого татарськими ордами.

Наприкінці вересня — на початку жовтня біля Синіх Вод від
булася вирішальна битва між українсько-литовськими і золото- 
ординськими військами на Правобережній Україні. Залишки 
розбитих татар втекли спочатку в Крим, а потім відійшли за 
Дунай і осіли на Добрузькій рівнині.

Синьоводська битва знаменувала початок нової епохи в історії 
України. Вона завершила воєнну кампанію зими 1361 — осені 
1362 рр., у результаті якої українсько-литовсько-кримські війсь
ка визволили фактично всю етнічну територію України від золо- 
тоординського гніту, відкрилися нові перспективи для реалізації 
державотворчих устремлінь національної знаті, політичного, со
ціально-економічного і духовного розвитку народу за європейсь
ким зразком, створилися сприятливі умови для державного уне- 
залежнення Кримського ханства, стимулювалася боротьба інших 
народів за незалежність і намітилася зміна політичної ситуації в 
Східній Європі на користь слов’янського світу.

Союз литовських і українських можновладців, а також част
кове сприяння Криму, дали Україні довгоочікувану свободу. Ви
зволена спільними силами Україна об'єдналася з Литвою в од
ній державі як рівна з рівною. За її межами опинилися тільки 
окремі регіони — Галичина у складі Польщі, Північна Букови
на — Молдавського князівства, Закарпаття — Угорщини. Крим
ський півострів перетворювався на окремий татарський улус, 
який дедалі більше відділявся від Золотої Орди.

У складі спільного державного утворення Україна відновила 
адміністративно-територіальний устрій, типовий для Київської 
Русі. Вся територія України була поділена на удільні князівства, 
введено колишні адміністративно-територіальні одиниці.

Удільний устрій українських земель остаточно було ліквідо
вано в 1471 р. Але спроби української аристократії відновити 
українську державність не припинялися до початку XVI ст., хоч 
і без успіху. З відходом національної знаті від державницької ідеї 
вона починає активно реалізовуватися українським козацтвом. 
З появою козацтва і заснуванням Запорозької Січі починається 
новий етап в історії відновлення української державності.

Володимир Борисенко, 
доктор історичних наук
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JO в і леї

ПОВЕРНЕННЯ ДО

ЙНта квітні 2001 р. виповнюється де- 
||Щ І  сятиріччя з дня заснування од- 
libSasI ного з провідних українських 
наукових закладів гуманітарного про
філю — Інституту української архео
графії та джерелознавства імені 
М.С.Грушевського НАН України. З пе
рших днів існування Інститут покли
каний виконувати справу виняткової 
наукової ваги. По суті, йшлося про забезпечення вихідних пере
думов для подальшого успішного розвитку історичної науки в 
Україні. Адже основним завданням його діяльності стала підго
товка фундаментальних археографічних публікацій — цієї осно
ви основ історичних досліджень. Неоціненною є сфера 
прикладання сил науковців Інституту з огляду на нагальну по
требу відновлення історичної пам'яті українського народу — за
поруки духовного відродження й повнокровного розвитку украї
нської нації та відновленої в 1991 р. української державності. 
Цей бік наслідків археографічної діяльності добре розуміли в 
імперській Москві. Не випадково в ЗО—80-ті роки XX ст. в Україні 
важко було знайти більш занедбану ділянку гуманітарної сфе
ри, ніж археографія. Бо ж духовне поневолення українського 
народу спиралося на нищення історичної пам'яті, ключовою лан
кою якого було утруднення, а часто-густо й унеможливлення 
допуску дослідників, не кажучи вже про ширший загал, до істо
ричних джерел. Саме тому планомірно знекровлювалася та при
пинялася робота таких загрозливих для імперії інституцій, як 
Археографічна комісія Наукового товариства імені Тараса Шев
ченка, Археографічна комісія Всеукраїнської Академії наук, Ар
хеографічна комісія Центрального архівного управління. Остан
ньою у цьому сумному списку генетичних попередників Інсти
туту стала Археографічна комісія Академії наук УРСР, утворена 
у 1969 р. і фактично ліквідована у часи горезвісних гонінь 1972 р.

І лише в другій половині 80-х років XX ст., коли будівля імперії 
дала глибоку тріщину й намітився процес визрівання ідеї віднов
лення втраченої української державності, стало можливим пов
нокровне функціонування Археографічної комісії, а згодом і утво
рення спеціального Інституту. У жовтні 1987 р. на хвилі загаль
ного пожвавлення громадсько-політичного життя в Україні та 
інтересу до її історичного минулого Президія Академії наук тоді

ДЖЕРЕЛ
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ще УРСР своїм рішенням поновила роботу Археографічної ко
місії, затвердила її новий склад, базовою установою для забезпе
чення роботи визначила Інститут історії АН УРСР. Це відразу ж 
позитивно позначилося на виданні історичних джерел та спад
щини українських наукових і громадсько-політичних діячів. Якщо 
у 30-х — середині 80-х років археографічна діяльність, пригніче
на потужним ідеологічним пресом, ледь животіла і виходили лише 
поодинокі збірники історичних джерел, то вже з кінця 80-х рр. 
спостерігається налагодження планомірної роботи, наслідком чого 
стала поява численних археографічних публікацій.

Переломним етапом археографічної діяльності в Україні ста
ла всеукраїнська нарада «Українська археографія: сучасний стан 
і перспективи розвитку» (грудень 1988 р.). Спільними зусилля
ми істориків, архівістів, бібліографів були визначені напрями 
пошукової, камеральної та едиційної роботи в Україні. Рішення 
наради, численні пропозиції її учасників стали основою подаль
шої плідної діяльності.

У червні 1989 р. були затверджені нове Положення про 
Археографічну комісію і перспективний план підготовки до дру
ку джерел з історії України. А у жовтні 1990 р. Президія 
АН УРСР ухвалила рішення про створення Інституту україн
ської археографії, яке було затверджене Кабінетом міністрів 
25 квітня 1991 р. Директором Інституту став член-кореспондент 
АН України П.С.Сохань. 1 лютого 1995 р. уточнюється остаточ
на назва — Інститут української археографії та джерелознав
ства імені М.С.Грушевського, яка відбиває профіль установи. 
Інститут має відділення у Львові, Харкові, Запоріжжі, Чернігові, 
Острозі. Серед його співробітників — знані науковці І.Бутич, 
Ю.Мицик, Я.Дашкевич, В.Наулко, В.Ульновський, В.Потуль- 
ницький та ін.

Інститут постійно підтримує тісні стосунки з провідними уні
верситетами й науковими установами України та зарубіжжя, 
зокрема з Українським науковим інститутом Гарвардського уні
верситету, Канадським Інститутом українських студій (КІУС), 
Науковим товариством імені Тараса Шевченка у Франції, Укра
їнським історичним товариством. З Інститутом плідно співпра
цюють такі шановані в усьому науковому світі вчені, як О.Пріцак,
А.Жуковський, П.Потічний, Ф.Сисин, Я.Пеленський.

Ведучи родовід ще від славнозвісної Київської археографіч
ної комісії (1834—1918), Інститут розгорнув копітку роботу з ви
явлення та публікації джерел з історії України та українських 
пам'яток суспільно-політичної думки. Видавнича діяльність здій
снюється в 27 серіях. З-поміж них такі фундаментальні, як «Дже
рела з історії українського козацтва», «Описово-статистичні дже
рела», «Джерела з історії церкви в Україні», «Етнографічно-фо
льклорна спадщина», «Джерела з новітньої історії України», «Па
м'ятки зарубіжної історіографії України», «Пам'ятки історичної
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думки України», «Пам'ятки української мови», «Картографічні 
джерела з історії України».

За перше десятиріччя свого існування співробітники Інститу
ту, попри незадовільне фінансування, спромоглися підготувати і 
видати низку археографічних публікацій, монографічних праць, 
що стало помітним внеском у скарбницю української науки. За
початковано серію унікальних видань, як-от: «Український дип- 
ломатарій XVI-XVIII ст. Документи українських гетьманів та пол
ковників у 15 томах», «Архів Коша Нової Запорозької Січі. Кор
пус документів. 1734—1776 у 29 томах», «Наукова, публіцистич
на та епістолярна спадщина М.С.Грушевського в 60-ти томах», 
«Повне зібрання творів Д.Яворницького в 25 томах», «Творча 
спадщина М.П.Драгоманова в 20 томах», «Літопис ОУН-УПА. 
Нова серія».

З-поміж видань, які стали помітним явищем і своєрідною ві
зитною карткою Інституту, виділяються «Історія України-Руси» 
М.С.Грушевського, «Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус 
документів. 1734—1776», «Універсали Богдана Хмельницького», 
«Описи Лівобережної України кінця XVIII— початку XIX ст.», 
«Реєстр Війська Запорозького 1649 року», «Україна в Другій сві
товій війні у документах», «Перший всеукраїнський православ
ний церковний собор УАПЦ» та ін.

Співробітниками Інституту підготовлено понад 60 моногра
фій, численні статті з різноманітних аспектів української та сві
тової історії, джерелознавства, історіографії та спеціальних істо
ричних дисциплін. Науковці Інституту є авторами публікацій в 
українських та зарубіжних часописах історичного профілю, уча
сниками міжнародних конгресів українознавців, багатьох інших 
міжнародних конференцій.

Свій десятирічний ювілей Інститут зустрічає з гідними здо
бутками й сподіваннями на успішне примноження.

Віктор Брехуненко, 
кандидат історичних наук
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*3Іогляд у 'Всесвіт

СТОРІНКИ КОСМІЧНОГО ЛІТОПИСУ

12 квітня 1961 р. розпочалася нова ера космонавтики— ера 
пілотованих польотів. З космодрому Байконур о 9 год. 7 хв. за 
московським часом стартував космічний корабель (КК) «Вос- 
ток» з льотчиком-космонавтом Юрієм Гагаріним на борту. Після 
завершення повного оберту навколо Землі через 108 хв. після 
початку польоту КК «Восток» приземлився. Звершилася багато
вікова мрія землян — людина вийшла у космос.

У 1961 —1963 рр. було здійснено пілотовані польоти ще на 
п'яти КК серії «Восток». Так, у серпні 1961 р. Г. Титов більше 
доби перебув на кораблі «Восток-2», а А. Ніколаєв на КК «Вос- 
ток-3» і П. Попович на КК «Восток-4» започаткували груповий 
політ у серпні 1962 р. Перша жінка-космонавт В. Терешкова здій
снила політ на КК «Восток-6» у червні 1963 р. під час перебуван
ня на орбіті КК «Восток-5» з В. Биковським на борту.

США теж розпочали свою програму пілотованих польотів 5 
травня 1961 р. А. Шепард стає першим американським астронав
том, який здійснив стрибок у космос, піднявшись на висоту 185 км. 
А вже через три тижні президент США Дж. Кеннеді оголосив, що 
до кінця 60-х років американські астронавти побувають на Мі
сяці. США залучили до цього проекту величезні національні ре
сурси. У першу чергу було поліпшено конструкцію космічних 
капсул і вже 20 лютого 1962 р. Джон Гленн на КК «Friendship-7» 
здійснив перший у США політ на навколоземну орбіту. Потім 
відбулися польоти КК «Gemini» та «Ароііо», на борту яких вже 
могли працювати кілька астронавтів. Водночас у США і Радянсь
кому Союзі вдосконалювалася техніка керування космічними 
польотами та розпочалися запуски автоматичних міжпланетних 
станцій (АМС).

2 грудня 1962 р. американський «Магіпег-2» став першим ко
смічним апаратом (КА), який досяг іншої планети Сонячної сис
теми — Венери, про яку мало що було відомо до початку косміч
ної ери. КА передав на Землю відомості про температуру по
верхні та склад атмосфери цієї гарячої планети, а також про 
відсутність у неї магнітного поля.

Цього ж року радянська автоматична міжпланетна станція 
(АМС) «Венера» передала на Землю дані про умови космічного 
простору, які досліджувалися під час руху КА до Венери.

У липні 1962 р. НАСА запустило перший приватний супут
ник зв'язку, а в грудні 1963 р. СРСР здійснив запуск першого 
метеорологічного супутника. У 1964 р. американський КА «Syn- 
com-З» став першим успішним геосинхронним супутником, а КА
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«Ranger-7» передав телевізійні знімки поверхні Місяця з близь
кої відстані.

12 жовтня 1964 р. на тримісному КК «Восход-1» відбулася пер
ша космічна експедиція (В. Комаров, К. Феоктистов і Б. Єгоров), 
яка відкрила серію польотів радянських багатомісних кораблів 
на навколоземну орбіту. Принципово новий крок на шляху осво
єння космосу було здійснено 18 березня 1965 р., коли під час 
польоту КК «Восход-2» космонавт О. Леонов, у скафандрі та з 
автономною системою життєзабезпечення, вийшов у відкритий 
космічний простір. У цьому ж році астронавти США В. Гріссом і 
Дж. Янг на КК «Gemini-З» вперше виконали маневрування і змі
ну орбіти корабля, а в 1966 р. астронавти П. Армстронг і Д. Скотт 
виконали першу стиковку в космосі з безпілотним КК. У жовтні 
1967 р. радянські КА «Космос-186» і «Космос-188» здійснили пер
шу безпілотну стиковку в космосі. Зазначені космічні експери
менти сприяли тому, що у середині січня 1969 р. радянські кос
монавти О. Шаталов (КК «Союз-4») та О. Єлісєєв, Є. Хрунов і 
Е. Волинов (КК «Союз-5») виконали першу стиковку своїх ко
раблів, а два космонавти КК «Союз-5», використавши стиковоч- 
ний вузол, перейшли до КК «Союз-4», щоб повернутися на Зем
лю. Таким чином, перші експерименти з маневрування та сти
ковки КК стали основою для створення майбутніх орбітальних 
космічних станцій (ОКС).

У 1964 р. сім країн Західної Європи створили Європейську 
організацію з розвитку запуску ракет (ЄЛДО) і почали роботу 
над європейською ракетою-носієм «Європа». На жаль, всі спро
би запуску модифікованих варіантів цієї ракети, які здійснюва
лися до кінця 60-х років, не були успішними. До речі, тут не 
обійшлося без курйозів. Так, під час першої спроби об'єднати 
ступені ракети «Європа-1», виготовлені окремо англійськими, 
французькими та німецькими спеціалістами, з'ясувалося, що анг
лійці використовували при розробці своєї ступені систему мір, 
яка не збігається з метричною системою, прийнятою в Європі.

Перші роки освоєння людиною космічного простору були по
значені й гіркими втратами. У 1967 р. радянський космонавт
В. Комаров, який успішно провів випробування КК «Союз-1», 
загинув під час повернення на Землю, а астронавти В. Гріссом, 
Е. Уайт і Р. Каффі згоріли в капсулі «Ароііо» на стартовому май
данчику мису Канаверал.

Середина 60-х років відмічена великими науковими досяг
неннями у вивченні Сонячної системи космічними апаратами. 
АМС «Магіпег-4» досягла планети Марс у липні 1965 р. і переда
ла перші 11 фотографій невеликої частини поверхні південної 
півкулі однієї з найцікавіших для людства планет. У 1967 р. АМС 
«Венера-4» започаткувала серію прямих досліджень планети 
Венера. Продовжувалося також активне дослідження Місяця. 
31 січня 1966 р. КА «Луна-9» здійснив першу м'яку посадку на
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поверхню Місяця, а вже у квітні 1966 р. КА «Луна-10» вперше 
успішно вийшов на навколомісячну орбіту. КА «Луна-9» пере
дав на Землю зображення поверхні Місяця та дослідив фізико- 
механічний стан грунту. У травні 1966 р. американський КА нової 
серії «Surveyor» з першої ж спроби успішно «приземлився» на 
Місяць. Протягом 1966—1967 рр. п'ять КА «Lunar Orbiter» вив
чали поверхню Місяця з метою дослідження можливих місць 
майбутньої посадки КК. Восени 1968 р. радянські КА «Зонд-5» і 
«Зонд-6», облетівши навколо Місяця, повернулися на Землю, 
приводнившись в Індійському океані. У тому ж році американські 
астронавти Ф. Борман, Дж. Ловелл і У. Андерс на КК «Аро11о-8» 
уперше вийшли на орбіту Місяця. У наступному році астронав
ти Дж. Мак-Дівітт, Д. Скотт і Р. Швейкарт на КК «Аро11о-9» про
вели випробування на земній орбіті місячної капсули.

20 липня 1969 р. астронавти США Н. Армстронг і Б. Олдрін 
здійснили успішну посадку КК «Apollo-Н» на поверхню Місяця. 
Астронавт Ніл Армстронг став першою людиною, яка залишила 
свій слід на іншому небесному тілі Сонячної системи. До речі, 
політ до Місяця здійснювався з використанням проміжної на
вколомісячної орбіти за схемою, вперше запропонованою піоне
ром української космонавтики Ю. Кондратюком.

Дослідження Сонячної системи безпілотними апаратами 
збагачувалися науковими успіхами і відкриттями. Про
довжувалися космічні місії до Місяця. У вересні 1970 р. радянсь
кий КА «Луна-16» став першим автоматичним апаратом, який 
доставив зразки місячного грунту на Землю. А в листопаді 1970 р. 
на поверхні Місяця вже почав працювати перший космічний 
робот— автоматичний апарат «Луноход-1», який являв собою 
наукову лабораторію, доставлену на Місяць безпілотним КА 
«Луна-17». Успішна робота місячної лабораторії тривала більше 
10 місяців, що дало змогу провести хімічні й мінералогічні аналі
зи місячних порід. Внаслідок виконання серії польотів амери
канських КК «Ароііо» науковці всього світу отримали великий 
експериментальний матеріал для безпосереднього вивчення зра
зків місячних порід. А коли СРСР здійснив посадку трьох авто
матичних станцій на Місяць і доставив на Землю зразки місяч
ного грунту, то відбувся обмін цим унікальним матеріалом.

Після Місяця об'єктом космічних досліджень стала Венера, 
яку інколи на Заході іменують «російською» планетою, маючи 
на увазі той факт, що СРСР направив у космос для вивчення 
«вранішньої» планети десять АМС. У 1970 і 1972 роках АМС 
«Венера-7» і «Венера-8» передали перші дані з Венери про тем
пературу її поверхні (475° С) і атмосфери ( — 50° С), про тиск 
(90 атм) та склад атмосфери (97% вуглекислого газу, 2% азоту). У 
жовтні 1975 р. було здійснено м'яку посадку АМС «Венера-9» 
на поверхню Венери. Вперше було передано на Землю пано
рамні знімки поверхні Венери та виконано зйомку венеріансь-
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кого неба. З'ясувалося, що на висоті 48 км над поверхнею пла
нети знаходиться нижня межа 20-км шару сіркового туману.

Широкомасштабні дослідження тіл Сонячної системи зробили 
американські АМС серії «Mariner». У 1969 р. «Mariner-б» та 
«Магіпег-7» виконали зйомку 20% поверхні Марса, у тому числі 
південної шапки, відкривши, що вона складається із замороженої 
вуглекислоти. Кожні 17 років Марс підходить достатньо близько 
до Землі, що дає перевагу в плануванні місій до цієї планети. 1971 
рік якраз був таким роком, і АМС «Магіпег-9» вперше успішно 
облетіла Марс, передавши близько 8000 знімків планети. Цього ж 
року радянські АМС «Марс-2» і «Марс-3», на жаль, зазнали не
вдачі — перша з них розбилась об марсіанський грунт, а друга 
припинила передачу інформації, можливо, внаслідок пилової бурі 
у місці посадки. Тільки у 1975 р., після вдосконалення технології, 
КА даної серії «Марс-5» успішно провів дослідження Марса.

КА «Ріопеег-10», виведений на орбіту 3 березня 1972 р., впер
ше відвідав Юпітер і його супутники в грудні 1973 р., а КА 
«Pioneer-11», запуск якого відбувся у 1973 р., досяг цієї планети 
у 1974 р. Обидва апарати вперше подолали зону «уламків» між 
орбітами Марса і Юпітера та пройшли крізь загрозливі радіа
ційні пояси планет-гігантів. Оскільки названі космічні апарати 
були першими штучними об'єктами, що мали покинути Сонячну 
систему, то на їхніх бортах встановили таблички із закодованою 
інформацією про земну цивілізацію і рівень нашого розвитку.

У 1974—1975 рр. АМС серії «Mariner» відвідали Меркурій, 
використовуючи гравітаційний маневр у полі тяжіння Венери, — 
це дало змогу обійтися без додаткової ракетної ступені. «Магіпег- 
10» виконала зйомку більш ніж половини поверхні Меркурія, вста
новивши, що вона дуже подібна до місячної (наприклад, АМС 
«знайшла» величезний багатокільцевий кратер діаметром 1300 км).

СРСР тим часом зосередив ресурси на побудові навколозем
них космічних станцій. І вже 19 квітня 1971 р., на честь 10-ї річ
ниці польоту Ю. Гагаріна, була виведена на орбіту перша орбіталь
на космічна станція (ОКС) «Салют-1». Вона призначалася для 
виконання тривалих наукових і технічних експериментів у кос
мосі. Екіпаж КК «Союз-10» на чолі з В. Шаталовим стикувався з 
ОКС, але оскільки космонавти не змогли перейти до станції, по
вернувся на Землю. У червні 1971 р. космонавти Г. Добровольський, 
В. Волков і В. Пацаєв здійснили першу успішну 24-добову експе
дицію на ОКС «Салют-1», але при поверненні на Землю вони 
загинули через розгерметизацію апарата, на якому спускалися.

Наприкінці 1971 р. перша ОКС «Салют-1» припинила своє 
існування. Незважаючи на коротку й сумну історію першої ОКС, 
космонавти провели на ній перші багатоденні експерименти з 
космічної астрономії та біології: дослідження галактик за допо
могою бортового телескопа та вирощування рослин в умовах 
мікрогравітації. Після згаданої трагедії розпочалася модифіка-
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Перший космонавт Юрій Гагарін

ція КК «Союз»: замість корабля, який у 60-х роках будувався 
для польотів радянських екіпажів на Місяць, з'являється КК, 
призначений для використання тільки на навколоземних орбі
тах. У 1973 р. радянські космонавти В. Лазарєв і О. Макаров 
випробували модифікований КК «Союз-12», який став транс
портним кораблем для навколоземних орбітальних станцій серії 
«Салют».

У лютому та квітні 1970 р. Японія й Китай стають відповідно 
четвертою та п'ятою державами, що здійснили самостійні запус
ки своїх КА. У 1972 р. США закінчили свій видатний проект 
«Ароііо», протягом якого 12 землян побували на Місяці, та поча
ли розробку багаторазового транспортного КК «Space Shuttle». 
Одночасно, у 1973 р., розпочалися експедиції на американську 
ОКС «Skylab», що продовжувалися до 1979 р.

У 1973 р. було створено Європейське космічне агентство 
(ЄКА), яке прийшло на зміну ЄЛДО. Вивчивши всі недоліки по
передніх спроб запуску європейських ракет-носіїв «Європа», ЄКА 
зупинилося на варіанті французької ракети як базової і дало їй 
назву «Агіапе» (ім'я міфологічної дочки Європи). А в 1976 р. Індо
незія стала першою південноазіатською країною, яка спромож
на оперувати власним телекомунікаційним супутником.

Перше десятиріччя космічної ери викликало революцію в ас
трономії, оскільки на навколоземній орбіті стало можливим спо
стерігати Всесвіт у тих діапазонах електромагнітних хвиль, які 
не пропускає земна атмосфера.

У липні 1975 р. відбулася визначна подія: космічні екіпажі СРСР 
і США зустрілися на орбіті у спільному польоті «Союз—Apollo».
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Крім збору наукової інформації, політ продемонстрував можли
вість спільної роботи космічних екіпажів з різних країн. Політ 
певним чином позначив також закінчення загрозливої конкуренції 
у космосі двох великих космічних держав: на виконання своїх 
честолюбних космічних проектів Радянський Союз і СІЛА направ
ляли величезні ресурси, що не могло не впливати на бюджети 
цих країн і, таким чином, підштовхувало до міжнародної коопе
рації. Пілотовані й непілотовані місії на навколоземні і місячні ор
біти впродовж двох перших десятиріч космічної ери, крім непере- 
вершеного пізнавального значення й усвідомлення крихкості нав
колишнього середовища Землі, дали не тільки новий науковий 
матеріал в галузі астрономії, біології, технологій, а й великий сти
мул науково-технічному прогресу. Відмітимо як приклад, що ком
п'ютерна революція на початку 70-х років та створення всесвіт
ньої електронно-інформаційної мережі у 80-х роках завдячують 
головним чином космічним дослідженням.

Удосконалення космічної техніки привело до створення в 70-х 
роках нових КА. Так, у 1977 р. США протягом п'яти випробу
вань відпрацювали нову схему запуску КК багаторазового вико
ристання «Space Shuttle Enterprise». Наприкінці 1977 р. Радян
ський Союз удосконаливши конструкції станцій серії «Салют» 
додатковим стиковочним вузлом, вивів на орбіту ОКС «Салют-6», 
а вже в січні 1978 р. успішно пройшла стиковка транспортного 
корабля «Прогрес» з ОКС. З цього часу кораблі серії «Прогрес» 
стають на тривалу космічну службу як головні постачальники 
вантажів та наукового обладнання на ОКС.

Освоєння космічного простору дедалі більше ставало спра
вою всієї міжнародної спільноти. Наприкінці 1979 р. ЄКА успіш
но виконало перший пуск ракети «Агіапе» і вже в 1982 р. декла
рувало, що ця ракета-носій стає базовою ракетою Європи. Че
ський космонавт В. Ремек на радянському КК «Союз-28» у 1978 р. 
успішно пристикувався до ОКС «Салют-6», де разом із радянсь
кими космонавтами виконав ряд наукових і прикладних експе
риментів. Він став першим космонавтом іншої держави, яка, не 
маючи власних можливостей для здійснення пілотованих польо
тів, може брати участь у космічних дослідженнях завдяки між
народній співпраці. У 1979 р. радянські космонавти В. Ляхов і 
В. Рюмін встановили рекорд тривалості польоту на навколозем
ній орбіті, пропрацювавши 175 діб на станції «Салют-6», і таким 
чином стали об'єктами тривалого медичного експерименту з ви
вчення впливу умов мікрогравітації на здоров'я людини і з дослід
ження можливості психологічної адаптації в умовах космосу. У 
1980 р. під час наступного тривалого польоту (184 доби) радянсь
ких космонавтів Л. Попова і В. Рюміна на ОКС «Салют-6» у 
космосі побували три міжнародні екіпажі з громадянами Угор
щини, В'єтнаму, Куби. Хоча ці польоти мали здебільшого пропа
гандистський характер, вони дали змогу виконати ряд важливих
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наукових експериментів. У ці ж роки набули активного розвит
ку дослідження з космічного матеріалознавства, які дозволили 
зробити висновки про можливості та переваги цієї галузі косміч
ної технології. Останнім стикувався зі станцією «Салют-6» «Кос
мос-1267» («зоряний модуль», який мав удвічі більші розміри, 
ніж КА «Союз»). Він відбуксирував ОКС на вищу орбіту, де 
вона закінчила свою вахту в липні 1982 р.

Наприкінці 70-х років якісно нових обрисів набула наукова 
програма досліджень Всесвіту космічними засобами.

Успішними і повномасштабними стали дослідження Марса 
за допомогою американських АМС «Vilking-І» та «Vilking-2», 
виконані у 1976 р. Орбітальні апарати вивчили поверхню пла
нети, а посадочні ступені детально дослідили склад марсіансько
го грунту. З'ясувалося, що процеси кратероутворення в північ
ній і південній півкулях дуже відрізняються. Ознак життя, на 
що так сподівалися автори проекту, виявлено не було. Проте 
з'явилася надія, що на цій планеті в ранню епоху її існування 
було багато води, а, можливо, й існували зародки життя. Цікаво, 
що автори АМС «Vilking» передбачали лише тримісячне викорис
тання даних апаратів, але НАСА продовжувало управляти ними 
до 1982 р.

Дослідження Венери даного періоду досягли апогею в 1978 р., 
коли флотилія радянських і американських АМС («Венера-11» і 
«Венера-12» та «Venus-1» і «Venus-2» відповідно) досягла плане
ти і залишила у різних місцях її поверхні автоматичні апарати.

КА «Pioneer-11» досяг Сатурна у 1979 р. і передав першу інфор
мацію про склад його кільцевої системи. Великим етапом у дослід
женні планет Сонячної системи стала американська наукова про
грама, виконана КА «Voyager-1» і «Voyager-2». У 1978—1981 роки 
за їхньою допомогою почалося всебічне вивчення найвіддалені- 
ших планет-гігантів. При плануванні фантастичного польоту цих 
КА було взято до уваги, що у середині 70-х років зовнішні планети 
будуть розташовані таким чином, що КА зможуть пролетіти по 
черзі повз Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, використовуючи граві
таційне поле кожної з планет для надання необхідної швидкості 
польоту до наступної з них («міжпланетний більярд»). Траєкторія 
КА «Voyager-1» була розрахована таким чином, щоб він пролетів 
якомога ближче до великого супутника Сатурна — Титана. Вже 
потім, під дією гравітації Сатурна, КА «Voyager-1» вийшов за межі 
екліптики — площини, поблизу якої обертаються навколо Сонця 
всі планети (за винятком Плутона), і почав свій рух далі за межі 
Сонячної системи. Аналіз зображень, які були передані з КА на 
Землю, дозволив отримати невідомі раніше дані про нашу Соняч
ну систему. З'ясувалося, що знаменита Велика Червона пляма 
Юпітера (хмарове утворення, яке за розмірами втричі більше, ніж 
Земля) має вихрову турбулентну природу, а атмосферна циркуля
ція на Юпітері нагадує рух атмосферних течій, які утворюються
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над земними океанами. Дослідження чотирьох найбільших (галі- 
леєвих) супутників Юпітера, які провів «Voyager-1», отримали назву 
«Нова Сонячна система»: супутник Каллісто виявився найбагат- 
шим на кратери серед відомих небесних тіл, поверхня Ганімеда 
являє собою суцільний лід, Європа покрита айсбергами, а на Іо 
йде активна вулканічна діяльність. «Voyager-1» відкрив кільця 
навколо Юпітера, a «Voyager-2» передав їх телевізійні знімки. До 
речі, наявність кільцевої системи в Юпітера і можливість вулканіч
ної діяльності на його супутниках були передбачені українським 
астрономом С. Всехсвятським на основі розробленої ним еруп
тивної теорії походження тіл Сонячної системи. Дані обох КА до
вели, що магнітосфера Юпітера є найпотужнішою в Сонячній си
стемі, а сильний електричний струм (у мільйон ампер), який про
тікає між Юпітером і його супутником Іо, є результатом їхньої 
магнітної взаємодії. Подальші дослідження Сатурна, проведені КА 
у 1980—1981 рр., стали ще більш сенсаційними. Із Землі чітко 
видно три кільця Сатурна, які, як здавалося, сформувалися вна
слідок захоплення гравітаційним полем планети уламків їі супут
ників. КА «Voyager-1» відкрив тисячі кілець Сатурна, включаючи 
такі, які спостерігалися із Землі як щілини між кільцями. Тополо
гія деяких кілець настільки закручена, що, здається, кидає ви
клик законам природи. Пізніше ці ефекти було пояснено впливом 
невеликих супутників та ефектами їхньої магнітної взаємодії з 
планетою. Дослідження найбільшого супутника Сатурна, Титана, 
привело до твердження, що він нагадує Землю, якою вона була 
кілька мільярдів років тому, в час народження життя, — на ньому 
знайдено такі органічні речовини, як метан та етан. Камерам КА 
не вдалося глянути на поверхню Сатурна крізь його потужну ат
мосферу оранжевого кольору. КА зафіксував наявність невели
кого льодового супутника Сатурна, названого Тетусом, діаметр 
якого всього 960 км.

Найбільш успішним став політ космічної ультрафіолетової об
серваторії «ШЕ» (International Ultraviolet Explorer), створеної спі
льно Великою Британією, НАСА і ЄКА. Запущений у січні 1978 р., 
КА «ШЕ» став першим великим міжнародним астрономічним 
супутником на геостаціонарній орбіті. Широке коло об'єктів і 
явищ було досліджено протягом його десятирічної місії: «чорні 
діри» в активних галактичних ядрах, різноманітні фази форму
вання міжзоряного середовища та зоряного вітру, планети Соняч
ної системи, комета Хіякутаке та ін. У лютому 1987 р. прилади 
КА «ШЕ» дослідили вибух Наднової зорі SN1987A, — першої 
Наднової за три останні сторіччя, яка була видима неозброєним 
оком.

Продовжувалися дослідження планет Сонячної системи. Так, 
у 1982 р. радянські АМС «Венера-13» і «Венера-14» передали на 
Землю перші кольорові телевізійні знімки поверхні Венери та 
виконали хімічний аналіз грунту, а в 1984 р. АМС «Венера-15» і
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«Венера-16» вийшли на венеріанську орбіту і провели радарне 
картографування цієї планети, відкривши венеріанські гори, 
кратери та області вулканічної діяльності. З'явилося тверджен
ня, що поверхня Венери могла сформуватись у результаті текто
нічних зсувів, подібно до поверхні Землі.

У червні 1983 р. американський КА «Pioneer-10» вперше досяг 
Нептуна, після чого, завершивши свою 11-річну місію планетного 
першопроходця, продовжив рух за межі Сонячної системи.

У першій половині 80-х років широкого розвитку набули кос
мічні програми прикладного характеру. Дослідження морів і оке
анів, лісів, земного грунту, запасів кормів, підземних вод, нафто
газоносності, рудопроявлень, теологічна зйомка, картографічні й 
метеорологічні дослідження проводилися за допомогою апарату
ри, яка була встановлена на радянських космічних кораблях 
«Союз», американських супутниках «Landsat», ОКС тощо.

Водночас, коли космічні посланці Землі 70-х років ще продов
жували свою подорож до планет-гігантів Сонячної системи, були 
значно вдосконалені конструкції ОКС, створені нові КК та схе
ми їхнього запуску.

Американська програма з використанням нової схеми запус
ку КК увінчалася успіхом у 20-ту річницю польоту Ю. Гагаріна: 
12 квітня 1981 р. Дж. Янг і Б. Кріппен здійснили перший пілото
ваний політ на КК «Space Shuttle Columbia». У листопаді цього 
ж року КК «Space Shuttle Columbia» з астронавтами Д. Трулі і 
Дж. Інглом знову побував у космосі. А вже в 1982 р., після серії 
успішних випробувань КК «Columbia», НАСА проголосило, що 
дана космічна транспортна система, яка дозволяє запускати гру
пові екіпажі у космос, взята на озброєння космічної галузі СІНА. 
У листопаді 1982 р. КК «Columbia» здійснив свій п'ятий політ 
вже з чотирма астронавтами на борту. У квітні 1983 р. новий 
американський транспортний КК «Space Shuttle Challenger» 
виконав шість польотів, а в червні, у складі екіпажу з п’яти аст
ронавтів, в космосі була перша американська жінка-астронавт 
д-р С. Райд. Наприкінці листопада КК «Space Shuttle Columbia» 
вивів на орбіту першу Європейську космічну лабораторію, в екі
пажі якої перебував перший астронавт ЄКА У. Мерболд. У 1984 р. 
НАСА здійснило свій знаменитий експеримент, в якому астро
навт Б. Мак-Кандлесс став першою людиною-супутником у ко
смосі: за допомогою керуючого апарата він пролетів поруч із КК 
«Challenger», який рухався в автопілотному режимі.

Радянський Союз у квітні 1982 р. запустив нову ОКС «Са- 
лют-7», на якій космонавти В. Лебедєв і А. Березовий встанов
люють новий рекорд перебування на орбіті — 211 діб. Під час 
їхнього польоту в космосі побували перший космонавт Західної 
Європи, француз Жан-Луї Кретьєн, та друга жінка-космонавт
С. Савицька.

27 вересня 1983 р. на стартовому майданчику космодрому
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Байконур ледве не трапилась аварія під час запуску КК «Союз 
Т-7». На щастя, система захисту врятувала життя екіпажу— В. 
Титову і В. Стрекалову. А вже 8 лютого 1984 р. радянські космо
навти Л. Кізім, В. Соловйов і О. Атков на КК «Союз Т-10» успіш
но провели стиковку з ОКС «Салют-7», на якій потім перебува
ли протягом 236 діб. У червні 1985 р. радянські ветерани космо
навтики В. Джанібеков і В. Савіних провели ремонт енергетичної 
системи ОКС «Салют-7», завдяки чому було відновлено 
функціонування станції після її майже піврічної бездіяльності. У 
жовтні 1985 р., під час перебування на цій станції екіпажу, впе
рше за час здійснення космічних польотів трапився випадок пси
хічного захворювання космонавта, і його довелося достроково 
повернути на Землю. Наприкінці 1986 р. ОКС «Салют-7» при
пинила свою роботу. Її демонтаж у 1991 р. був дещо невдалим — 
ОКС «Салют-7» вагою близько 40 т впала в Атлантичний океан.

У середині 80-х років, як ніколи раніше, пролунали заклики 
керівників держав, діячів науки і культури до мирного викорис
тання космосу. В 1984 р. президент СІДАР. Рейган оголосив, що 
НАСА розпочинає роботу з побудови першої міжнародної косміч
ної станції, яка почне функціонувати на орбіті наприкінці століт
тя. А головним проектом світової науково-космічної спільноти 
стає підготовка космічних експериментів для досліджень коме
ти Галлея.

На початку 80-х років науковці та космічні агентства всього 
світу вперше об'єдналися, щоб виконати наземну та космічну 
програму з дослідження небесного тіла, яке, на відміну від пла
нет, не перебуває постійно в Сонячній системі, — комети Гал
лея. Зустріч космічних кораблів Землі з кометою відбувалася 
протягом 1985—1986 рр. Для вирішення складної науково-техніч
ної задачі — прямої зустрічі КА з кометою та спостережень її з 
космосу — ще у 1981 р. чотири агентства, які запланували польоти 
КА, створили Консультативну групу космічних агентств для ко
ординації дій (КГКА). Завдяки цьому проекту вперше було нала
годжено співробітництво між НАСА, ЄКА, радянським агентст
вом «Інтеркосмос» та японським Інститутом дослідження космо
су й аеронавтики (ЇДКА).

Кометний марафон космічних апаратів за схемою КГКА роз
почався у грудні 1984 р. запуском КА «Вега-1» та «Вега-2», після 
чого естафетна паличка у 1985 р. була передана японським КА 
«Suisei» («Комета») і «Sagikake» («Піонер») та КА ЄКА «Giotto».

Випадковою, але визначною, як зразу ж з'ясувалося, стала 
участь у марафоні міжнародного космічного зонду ISSE-3, запу
щеного НАСА раніше для виконання звичайної вахти з контро
лю стану плазми у магнітосфері Землі. Після серії складних ма
неврів і прольоту на відстані всього кількох кілометрів над пове
рхнею Місяця його траєкторію було спрямовано назустріч пері
одичній кометі Джакобіні—Ціпнера. Пролетівши 11 вересня
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1985 р. крізь її пиловий хвіст, міжнародний космічний зонд ISSE- 
3 став першопроходцем комет.

Нетривалим і складним був космічний проект «Венера — ко
мета Галлея» («Вега»), в якому брали участь Радянський Союз 
(«Інтеркосмос») та інші країни. Згідно зі схемою проекту два 
КА— «Вега-1» та «Вега-2» — один за одним у грудні 1984 р. по
летіли спочатку до Венери, де залишили французькі аеростатні 
зонди, рух яких у венеріанській атмосфері відслідковували на
земні станції космічної мережі НАСА. Після виконання планет
ної місії КА мали зустрітися з кометою Галлея, пройшовши зага
льний шлях довжиною 1 млрд. км. Згідно з технічним завданням 
проекту ця зустріч мала відбутися на відстані 150 млн. км від 
Землі та близько 10 тис. км від ядра комети при відносній швид
кості зустрічі 80 км/с. Для успішного виконання програми було 
потрібно об'єднати зусилля багатьох обсерваторій світу з визна
чення координат комети Галлея і обчислення її ефемериди. У 
межах програми РАПРОГ під керівництвом Головної астрономіч
ної обсерваторії НАН України у цій роботі було задіяно близько 
ЗО радянських спостережних станцій. Завдання було виконано: 
КА «Вега-1» і «Вега 2» пролетіли відповідно 6 і 9 березня 1986 р. 
поблизу ядра комети на відстані 9 і 8 тис. км і передали інфор
мацію про положення комети з точністю ±50 км. Використавши 
дані про положення КА «Вега», які були отримані американсь
кими станціями далекого космічного зв'язку з точністю ±40 км, 
науковці здійснили ще один унікальний проект— «Лоцман», 
метою якого був якнайближчий проліт КА «Giotto» біля комети 
Галлея. Внаслідок тісної взаємодії у дні, коли «Вега-1» та «Вега- 
2» знаходилися біля комети, спеціалісти ЄКА мали можливість 
націлити свій КА «Giotto» на комету Галлея з безпрецедентною 
точністю ±50 км.

КА «Giotto» пройшов 14 березня 1986 р. у 15 км від розрахун
кової точки, тобто на відстані всього 605 км від льодового ядра 
комети. На борту КА серії «Вега» і «Giotto» знаходилася апарату
ра для одержання зображень ядра комети, досліджень її іонного 
та пилового компонентів, вимірювання плазмових хвиль тощо.

4 березня 1986 р. почалися перші телепередачі з космосу. Коли 
КА «Вега-1», який першим дістався до комети Галлея, знаходив
ся на відстані 14 млн. км від ядра комети, на Землю передавали
ся зображення голови комети в умовних кольорах, а також дані 
про умови міжпланетного простору і сонячного вітру. 5 березня, 
коли телепередача йшла вже з відстані 7 млн. км, стало видно 
найяскравішу частину голови комети — її ядро. Ці передачі до
зволили вибрати оптимальний режим роботи апаратури. У вирі
шальний момент, 6 березня, коли КА-першопроходець увійшов 
всередину голови комети, його прилади вступили в безпосеред
ній контакт з кометною речовиною, а головна астрокамера з 
фокусною відстанню 120 см розпочала фотографування внут-
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рішніх частин голови комети, знаходячись у газопиловій атмос
фері комети.

Перлиною кометного марафону, безумовно, стала зустріч КА 
«Giotto» з кометою Галлея. Вона транслювалася по телебаченню 
у 37 країнах світу на аудиторію 1,5 млрд. осіб. Зараз дуже рідко 
можно зустріти таку велику увагу до досягнень сучасної науки. 
Як тільки на телеекранах з'явилися зображення комети, теле- 
спостерігачі одночасно з розробниками проекту мали можли
вість спостерігати це явище — ставилася задача, еквівалентна 
спроможності отримати розбірливі знімки обличчя пілота літака, 
який мчить із надзвуковою швидкістю. Зображення продемонс
трували, що пил сконцентрований у вузьких джетах (струменях), 
які вириваються з певних ділянок поверхні ядра. Наземні спо
стереження передбачали повільну активність ядра. Але весь світ 
став свідком того, як 14 березня 1986 р. КА «Giotto» увійшов 
прямо у струмінь часток пилу за 15 с до свого мінімального збли
ження з ядром. КА зазнав удару від великої частки і почав коли
ватися, через що на короткий час було втрачено радіоконтакт. 
Більша частина експериментального матеріалу заключної фази 
польоту КА «Giotto» до комети була врятована завдяки ефектив
ним діям спеціалістів з керування КА.

Останнім із кометного марафону був КА «ІСЕ», який досяг 
комети Галлея 25 березня 1986 р., пройшовши на відстані 
28 млн. км від неї.

Описані вище експерименти значно наблизили науковців до 
розгадки таємниці комет. Було виявлено, що ядро комети Галлея 
являє собою суцільне тіло неправильної форми (раніше перед
бачалася приблизно сферично-симетрична форма) розміром 
14x8 км, схоже на картоплину. Ядро більш темне, ніж передба
чалося, — його альбедо дорівнює всього 5%. Температура ядра, 
виміряна за інфрачервоним випромінюванням, дорівнює 300— 
400° К, що набагато перевищує температуру сублімації водяного 
льоду (200° К). Таким чином, поверхня ядра вкрита тонким ізо
люючим шаром темної пористої тугоплавкої речовини, під яким 
знаходиться суміш водяного льоду (близько 80%), пилу й різно
манітних батьківських молекул. Несподіваним було відкриття ве
ликої кількості іонів вуглецю та відсутність іонів азоту. Частки 
пилу масою від 10“ 17 грамів до десятих часток грама, які склада
ються з багатьох хімічних елементів, реєструвалися на відстані 
300 тис. км від ядра комети.

Сьогодні на навколоземних орбітах перебуває велика кількість 
супутників, пілотованих і автоматичних станцій, які виконують 
поточну роботу. Супутники зв'язку забезпечують нас тисячами 
телефонних і телевізійних каналів, метеосупутники передають 
нескінченний потік детальних знімків Землі, що дозволяє точніше 
прогнозувати погоду. Супутники дистанційного зондування допо
магають вивчати океани і континенти, забезпечуючи великий об
сяг інформації для картографування геологічних структур та агро-
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культур, населених пунктів, нафтоджерел, океанських течій тощо. 
Інші супутники прикладного призначення несуть навігаційну слу
жбу і дозволяють визначити місцезнаходження об'єктів з точніс
тю в десятки сантиметрів у будь-який час і в будь-якій точці по
верхні Землі, в тому числі у випадку сигналів біди SOS.

Робота такої армади супутників стала повсякденною нормою 
нашого життя. Людство серйозно задумалося над своїм місцем і 
роллю у Всесвіті: зрозуміло, що без широкого міжнародного спів
робітництва і координації дій всі ці здобутки були б неможливи
ми. Успіх у космічній технології вже не є привілеєм кількох дер
жав, оскільки все більше країн включається у космічні дослід
ження. Декілька десятків країн світу вже мають обладнання для 
запуску власних ракет-носіїв, а космонавти й астронавти різних 
держав побували у космосі на борту станцій «Салют» і «Мир» 
та КА серії «Shattle». Регулярно проводяться міжнародні кос
мічні форуми. Результати космічних місій публікуються у від
критій пресі, їх можна знайти на електронних сторінках світової 
комп'ютерної мережі World-Wide-Web. Сьогодні майже немож
ливо знайти галузь науки, на яку так чи інакше не вплинули б 
космічні досягнення. Зростає комерційна зацікавленість в осво
єнні космосу. Все це накладає свій відбиток на прогнозування 
майбутнього мирного співробітництва у космосі, яке на порозі 
XXI сторіччя вступає у нову фазу розвитку у зв'язку зі створен
ням Міжнародної космічної станції (МКС) та телескопів нового 
покоління, з підготовкою польоту землян до Марса тощо.

Цікаві спостереження на грані з відкриттям виконав КА 
«Polar», запущений на орбіту 24 лютого 1996 р. з метою вивчен
ня явищ у магнітосфері Землі. Аналіз зображень свідчить про 
існування у верхній атмосфері Землі течій водно-органічних 
об'єктів, які можна порівняти з невеликими кометами і які ніко
ли до цього не спостерігалися. Ці об'єкти розпадаються на вели
ких висотах над Землею (від 850 до 20 000 км) і утворюють ве
ликі хмари водяного пару. Швидкість бомбардування ними зем
ної атмосфери дорівнює 3—50 об'єктів за хвилину, або тисячу 
на добу. Вони не можуть бути продуктом діяльності людей на 
Землі чи КА на орбіті. Цей «космічний дощ», який містить у собі 
також найпростіші органічні компоненти, може відповідати за 
виникнення життя на Землі. За однією з теорій вони можуть 
бути причетними до виникнення «атмосферних дір», що спосте
рігаються в ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль.

10 лютого 1999 р. НАС А розпочало найцікавішу місію до ко
мети Уальд-2: КА, який зустрінеться з кометою через три роки, 
за допомогою спеціально сконструйованого барабана вперше 
захопить речовину з хвоста комети і доставить капсулу з нею на 
Землю у 2006 р.

Ярослав Яцків, 
академік Національної 
Академії наук України
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СІМНАДЦЯТЬ ДНІВ З ЖИТТЯ КИБАЛЬЧИЧА

икола Іванович Кибальчич — постать складна й трагічна. 
Двадцятисемирічна біографія революціонера-народника ба
гата епізодами наукових пошуків і відкриттів, невпинної 

боротьби із самодержавством.
Автор першого у світі проекту реактивного апарату для польо

ту людини, Кибальчич знайшов у собі сили, щоб у стислі строки 
справитися із завданням, яке поставив перед собою. У записці 
він обгрунтував побудову порохового двигуна, програмний ре
жим згоряння, забезпечення надійності апарата і керування ним 
у польоті шляхом зміни кута нахилу двигуна, випередивши тим 
самим стернові ракетні двигуни нинішнього дня...

У брошурі «Микола Іванович Кибальчич», що вийшла друком 
у Санкт-Петербурзі 1906 р., читаємо: «За своєю вдачею, за свої
ми здібностями це був більше кабінетний вчений, аніж револю- 
ціонер-практик. Книги, лабораторні дослідження — ось сфери 
його інтересів. Він був людиною цілком самостійною і розумні
ше багатьох, однак через свою безкінечну доброту, мякість і 
непрактичність зовсім не міг вести людей за собою. Його всі 
поважали, кожен зважав на його думку, коли це стосувалося 
чисто наукової сфери». І ще одна заувага: «Добре володіючи 
французькою, німецькою та англійською мовами (які вивчив 
самотужки. — А.Д.), він перечитав майже всю літературу, де 
йшлося про вибухівку». Це був справжній учений, для якого 
наукові проблеми важили над усе. У цій брошурі зазначається: 
«Він не був бойовою людиною, він не здатний підняти руку на 
подібну до себе істоту... Однак, при його здібності злитися всією 
душею з улюбленою ідеєю, він, звичайно, зміг спокійно дивити
ся у вічі смерті, навіть спокійніше, ніж більшість інших людей. І 
напередодні смерті, його, як відомо, хвилювала лише доля його 
проекту повітроплавання, як Архимеда — доля його кіл»1. Йому 
доля відпустила всього сімнадцять днів після того, як за ним за
чинилася камера смертника у внутрішній тюрмі Петербурзько
го жандармського управління.

Велика, заманлива мрія про подорож у міжзоряні світи запа
ла в мозок, коли ще чотирнадцятирічним хлопцем у далекому 
селі на рідній Чернігівщині він влаштовував після косовиці підліт- 
кам-односельцям вогняні фейерверки. Думка, осівши в хлоп'я
чому мозку, зріла, мужніла разом з ним. Вибух, його виникнен
ня, й сила, що з'являється внаслідок вибуху, — ці проблеми спо
нукають дослідника до наукового пошуку. Причому в досить три
вожний час, коли, здається, не до науки, коли він поєднав свою 
долю з народництвом.

...З Чернігівської землі, з містечка Коропа доля завела юна
ка до Петербурга. Микола вирішив вчитися на інженера-шля-
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ховика, хоча батько прагнув, щоб його син продовжував сімей
ну традицію і став священиком. У Петербурзі, де після тепла 
літа Чернігівщини було суворо і холодно, він зіткнувся з не
справедливістю і жорстокістю до трудящого люду. Кибальчич 
залишає інститут, гнітюча атмосфера в якому не сприяла здо
буттю знань. Микола стає слухачем Медико-хірургічної ака
демії. Він мріяв не лише лікувати людей, а нести до їхньої сві
домості здорові поняття про життя, вірив, що його ідеали бу
дуть зрозумілі широкому колу трудящих. На літні вакації він 
приїздить до брата Степана — військового фельдшера у с. Жор- 
нищі. Невеличка книжечка «Казка про чотирьох братів», яку 
він залишив, від'їжджаючи до столиці, відставному солдатові 
Притулі, стала причиною арешту.

У жовтні 1875 р. петербурзька поліція за повідомленням Ки
ївського жандармського управління, яке проводило слідство щодо 
поширення серед селян Жорнищі «Казки про чотирьох братів», 
зробила на кварирі Кибальчича трус, під час якого знайшла за
боронену революційну літературу.

Три роки він провів в ув'язненні у Аук’янівському тюремному 
замку, хоча офіційно значилося, що протягом цього строку він 
перебував під слідством. І вирок (засуджено Кибальчича за про
паганду серед селян Жорнищі літератури антиурядового змісту 
всього-навсього на місяць тюремного ув'язнення) дріб'язковий.

Миколі не дозволено через неблагонадійність продовжувати 
навчання у Медико-хірургічній академії. Несправедливість по
роджує гнів, спротив. Ще за Лук'янівськими тюремними мура
ми Кибальчич дав собі слово не миритися із самодержавним 
злом і спрямувати на це всі свої знання, винахідливість, розум.

Вільнолюбний дух Микола успадкував від свого діда Макси
ма Петровича Іваницького — натури гордої й обдарованої, який 
проміняв місце священика у кафедральному соборі на трупу 
мандрівних акторів. Якраз у Полтаві трупа ставила « Москаля - 
чарівника». Максим Іваницький грав Михайла Чупруна. На ви
ставі був присутній автор. А після спектаклю вони зустрілися, 
і признався мандрівний актор Івану Петровичу Котляревсько
му, що складає вірші. Іван Петрович попрохав залишити йому 
зошита з віршами. А згодом, після цієї зустрічі, вийшла друком 
за редакцією Котляревського невелика книжечка віршів Мак
сима Іваницького «Мої думи». Присвятив він її улюбленому ону
кові Миколі.

Ім'ям і прізвищем діда Микола Іванович користувався, перебу
ваючи на нелегальному становищі. Кибальчич був людиною різ
нобічних захоплень. Він мав літературний хист. Протягом кіль
кох років співробітничав у петербурзьких журналах «Русское 
богатство» і «Слово». Широкий резонанс викликала його стаття 
«Політична революція та економічне питання», надрукована під 
псевдонімом Дорошенко.
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Революційним духом був пройнятий і Миколин брат — Левко 
Кибальчич. Вони обидва входили до складу «Народної волі». 
Миколу не ввели до бойової групи: його обдарованість винахід
ника і вченого цінували і через те оберігали. Він займався виго
товленням бомби. Левко Кибальчич мав завдання вистрілити у 
царя, якщо той після замаху залишиться живим. Чому ж ім'я 
брата замовчувалося в історії народницького руху? Все просто і 
водночас трагічно. Брат Кибальчича емігрував за кордон, а от 
його син Віктор Кибальчич після 1917 р. повернувся на батьків
щину. Чорне крило сталінських репресій не оминуло і його. Лише 
відбувши кілька років ув'язнення, він отримав дозвіл на виїзд з 
Радянського Союзу. І то допомогло заступництво Ромена Ролана. 
У далекій Мексиці відійшов із життя син Левка Кибальчича, тут 
працює його внук Володимир Кибальчич, який береже пам'ять 
про своїх нащадків — Миколу і Левка Кибальчичів2.

У надзвичайно складний період життя, відкинувши метод ми
рної пропаганди народництва, Микола Кибальчич приєднується 
до народників-терористів. Науку він прагне поставити на служ
бу революції і пише: «Тюремне ув'язнення, тривале чи тимчасо
ве, впливає завжди на людей, у яких ще не визначилися погля
ди, у двох напрямках: одних — нестійких і слабких — воно заля
кує і примушує відректися від будь-якої діяльності на майбутнє; 
інших, навпаки, загартовує, примушує серйозно ставитися до 
справи, яка стає в їхніх очах тепер головною метою життя. Я 
належав до числа других».

На той час жоден завод у Росії не виготовляв динаміту. Тому 
Кибальчичу довелося провести безліч дослідів, щоб досягти ба
жаного результату: його дітище виявилося у декілька разів силь
ніше, аніж динаміт закордонного зразка і у двадцять разів пере
вершило можливості артилерійського пороху.

Виконуючи доручення «Народної волі», Микола Кибальчич 
старанно вивчає теорію і практику вибухових речовин і протя
гом короткого часу стає чудовим спеціалістом у цій галузі. Не
зважаючи на несприятливі умови (приміщення лабораторії не 
відповідало призначенню, а сам дослідник, ховаючись під фаль
шивими прізвищами, будь-якої миті міг бути заарештований), 
Микола послідовно займається науковою роботою. Він створює 
оригінальні, зручні для бою бомби. Судові експерти визнали їх 
надзвичайним винаходом.

Генерал фон Пфейль — один із досить досвідчених фахівців 
того часу — писав: «Бомби, це своєрідне чудо, винайшов хімік 
Кибальчич, який належав до партії. Це була видатна, богом об
дарована людина, що уславила своє ім'я численними відкриття
ми у своїй спеціальності»3.

Винайдення бомб для нього не було самоціллю. Зазначимо, 
що, створюючи їх чи готуючи вибухівку, Кибальчич дбав, щоб 
вибухова сила була спрямована лише на об'єкт знищення і щоб
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при цьому не постраждали сторонні люди. На суді він свідчив: 
«Я обмірковував це питання і вирішив, що взята кількість дина
міту була, так би мовити, мінімальною, яка потрібна для того, 
щоб досягти мети і не завдати шкоди окремим особам».

Нагадаймо, що створення вибухових пристоїв — це лише пев
ний етап до вирішення головного питання його життя. Мозок 
ученого невтомно працював у пошуках принципу руху літально
го апарату для міжпланетного сполучення.

Перед нами не фанатик-терорист, а вчений із чітко визначе
ною науковою метою, про що він сказав у промові на судовому 
процесі 29 березня 1881 р.: «Спостерігаючи загострення бороть
би уряду з партією і пердбачаючи, що доведеться вжити таких 
заходів, на які вона раніше не наважувалася, я вирішив запасти
ся тими технічними та хімічними знаннями, які для цього по
трібні. Я перечитав усе, що міг дістати російською, французь
кою, німецькою та англійською мовами, усе, що стосується ви
бухових речовин, намагався йти, так би мовити, науково у цьому 
питанні, і весь час, коли точилася боротьба, поки виникала по
треба для партії в технічних відомостях, я сприяв цьому. Таким 
чином, я брав участь у замаху під Москвою, Олександровським 
і Одесою, брав участь у виготовленні снарядів... Але треба за
уважити, що моя участь у терористичній діяльності обмежувала
ся виключно науково-технічною справою. Я кажу це не для того, 
щоб зняти із себе частину обвинувачення, а з почуття спра
ведливості. Так, прокурор охарактеризував, зокрема, мене і вза
галі партію як осіб, які проповідують терор заради терору. Це 
невірно. За інших умов ту винахідливість, яку я виявив щодо 
створення метальних снарядів, я, звичайно, скерував би, напри
клад, на поліпшення сільськогосподарських знарядь праці.

...Тепер уже по суті, в окремому питанні я маю зробити за
яву щодо однієї речі, про яку вже говорив мій оборонець. Я 
створив проект літального апарата. Я подав докладний виклад 
цього проекту з малюнками і розрахунками. Оскільки, мабуть, 
я вже не матиму можливості вислухати думку експертів щодо 
цього проекту і взагалі не матиму можливості слідкувати за 
його долею і, можливо, передбачити таку випадковість, що хто- 
небудь скористається моїм проектом, то я тепер прилюдно за
являю, що мій проект і ескіз його, складений мною, знаходить
ся у пана Герарда»4.

Адвокат Володимир Миколайович Герард зробив усе мож
ливе, щоб зберегти креслення. Його підзахисний одержав па
пір, переніс на нього проект, розпочатий у день останнього до
питу— 21 березня — і вже 23 березня вручив його адвокатові 
для передачі в жандармське управління і для скликання експерт
ної комісії. Проект Миколи Івановича Кибальчича був сміли
вою спробою винахідницької думки піднятися до вирішення 
важливих теоретичних і практичних проблем, зв'язаних з польо-
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том важчих за повітря реактивних літальних апаратів. У своє
му проекті винахідник запропонував використати реактивний 
двигун. Цікава відмінність проекту Кибальчича від усіх відомих 
на той час у тому, що у запропонованому ним повітроплаваль
ному приладі не потрібна атмосфера як опорне середовище, і 
теоретично було доведено, що він може переміщатися навіть у 
безповітряному просторі. І хоча Микола Іванович назвав свій 
апарат повітроплавальним, за словами видатного вченого-попу- 
ляризатора Якова Ісидоровича Перельмана, його цілком можна 
назвати зорельотом, «по суті це був перший крок в історії між
зоряного плавання».

Доля проекту і його автора схвилювала прогресивних людей, 
учених усього світу. З особистим листом про помилування до 
Олександра III звернувся Лев Толстой. Про долю революціоне
ра турбувалися Іван Франко та Леся Українка. Навіть у реакцій
ному таборі робили спроби зберегти життя молодого вченого. 
Олександра III прохав царський генерал Й.В.Гурко: «Щоб там 
не сталося, в чому б вони (народовольці) не завинили, таких 
людей не можна вішати. А Кибальчича я засадив би міцно-наміцно 
до кінця його днів, але при цьому дав би йому повну можливість 
працювати над технічними винаходами». Існує версія, немовби 
цар пообіцяв замінити смертний вирок на довічне ув'язнення за 
умови, що Кибальчич згодиться працювати для воєнної слави 
Росії. «При відмові, — зауважив цар, — повісимо першим».

«Перебуваючи в ув'язненні, — писав Микола Іванович, — за 
кілька днів до своєї смерті, я пишу цей проект. Я вірю у здійс
нення моєї ідеї, і ця віра підтримує мене в моєму жахливому 
становищі.

Якщо ж моя ідея після докладного обговорення вченими-спе- 
ціалістами буде визнана здійсненною, то я буду щасливий тим, 
що зроблю величезну послугу батьківщині й людству. Я спокій
но тоді зустріну смерть, знаючи, що моя ідея не загине разом зі 
мною, а існуватиме серед людства, для якого я готовий був 
пожертвувати своїм життям. Тому я благаю тих учених, які роз
глядатимуть мій проект, поставитися до нього серйозно й сум
лінно і дати мені на нього відповідь якомога швидше».

Адвокат Герард дотримав слова і передав проект зорельота 
Кибальчича на розгляд начальству. Однак тоді він так і не по
трапив до наукових експертів. На рукопису вченого рука мініст
ра внутрішніх справ графа М.Т.Лоріс-Мелікова безжально ви
вела: «Давати це на розгляд учених тепер недоцільно і може 
викликати лише недоречні тлумачення». Проект акуратно по
клали «під сукно», де він пролежав... тридцять шість років. Бю
рократична система царської Росії діяла надійно.

При зустрічах з Кибальчичем в одиночній камері Герард умо
вляв його: «Я знову звертаюся до вас, Миколо Івановичу, допо
можіть мені захистити ваше життя! Це мій святий обов'язок. Ви
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потрібні батьківщині, потрібні для її слави. Для людства. Пишіть 
прохання на височайше ім'я про помилування. Є багато шансів 
на задоволення цього клопотання. Ви покорили суд своєю благо
родною поведінкою, витримкою, розумом.

Усе це відомо царю. Відома і ваша надзвичайна таланови
тість. Пишіть клопотання і вам подарують життя!».

Та Микола Іванович відхилив пропозиції свого захисника: 
«Уряд кидає мені хабаря у вигляді життя, і цим я буду при
в'язаний до нескінченного ланцюга беззаконь і сваволі, здійс
нюваних найзлочиннішим у світі урядом. Я позбавлю себе змоги 
боротися з цим злом. Я з'єднав своє життя з партією, яка бореться 
з самодержавством, а тепер просити його милості? Ні! Краще 
померти з гідністю, аніж недостойно існувати!»

У Петербурзі біля Царськосельського вокзалу на Семенівсь- 
кому плацу страчували народовольців. Миколу Івановича Киба- 
льчича повели на ешафот першим.

З квітня 1881 р. о 9 годині 20 хвилин ранку обірвалося життя 
революціонера, вченого, винахідника першого у світі космічного 
літального апарату. До нас дійшло свідчення очевидця про те, як 
вів себе Микола Іванович перед стратою: «Кибальчич сидів 
скромно і тихо на своїй ганебній лаві, дивлячись кудись у прос
тір, попереду себе, поверх голів натовпу, і на його застиглому 
обличчі неможна було прочитати ні жаху, ні погорди, ні зневаги, 
ні слідів якогось іншого почуття, яке хвилювало б його на той 
час; це було обличчя вченого-філософа, який розв'язував у цю 
хвилину якусь складну проблему».

Проект повітроплавального приладу, запропонований Мико
лою Кибальчичем, став відомим широкому загалу громадськості 
далеко пізніше.

Чи все було досконале у проекті вченого? Звичайно, ні. Про 
це він і сам зазначав, що «не мав удосталь часу, щоб розібрати 
свій проект у деталях і довести його здійсненність математични
ми розрахунками».

Чи все використали б, що запропонував Микола Іванович, 
прийдешні конструктори, якби потрапив до них його проект, 
наприклад, на початку XX століття? Ствердно відповісти на це 
нелегко. Але одне незаперечно: Кибальчич — першовідкривач, 
піонер нової ідеї польоту у космічний простір. 1918 р. журнал 
«Бнлое» вперше познайомив читача з проектом Кибальчича. В 
цьому номері помістив статтю професор М.Ринін, який писав: 
«Наскільки мені довелося розібратися в російських та закор
донних творах... за М. І. Кибальчичем повинен бути встановле
ний пріоритет в ідеї застосування реактивних двигунів до 
повітроплавання, в ідеї, правда, практично ще нездійсненної, 
але в основному вірної і такої, що подає заманливі перспективи 
в майбутньому, зокрема якщо мріяти про міжпланетні сполу
чення»5 .
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Те, що зробив Кибальчич за свої неспокійні, сповнені тривог 
і ризику двадцять сім років, іншому не вистачило б і все довге 
кабінетне життя. Протягом часу, відведеного йому долею, він 
працював, постійно вдосконалюючи свої знання, був у шерензі 
тих, хто намагався змінити існуючий суспільний лад. Він, як і 
належить справжньому вченому, був поборником правди.

Подвиг Кибальчича увійшов в історію людства як приклад 
самовідданого служіння науці, його ім'я по праву займає провід
не місце серед піонерів ракетної техніки. 1

1 Николай Иванович Кибальчич. — С.-Петербург, 1906. — С. 13.
2 Комсомольская правда. — 1988. — 22 октября. — С. 3.
3 Бьілое. — 1917. — № 3(25). — С. 33—35.
4 Там же. — 1906. — С. 67.
5 Там же. — 1918. — № 4—5 (32—33). — С. 194—195.

Анатолій Денисенко, 
кандидат історичних наук

Ь о г д а н -У г о р  jQ.QiJilOQibM

КНИЖКА
Оце вони: одна в обгортці сірій, * на ^ дачіст ь нашу, на турботи;
а інша чепурненька, наче пава.
І різний зміст: ця щира,

повна віри
і серця повна, писана горінням, 
і кров'ю писана, а та важка 
надумою і правд насінням, 
хоча не раз буває і така, 
що в гарний одяг... 
вбрала зміст лукавий.
Чи журишся, радієш чи то мрієш 
про краще Завтра,

чи шукаєш слова 
науки у  непевності й незнанні, 
чи слів потіхи у  журбі й ваганні, 
чи теж, коли переливається 

по вінця
снага юнацька, буйна, молода,

це лік — але и суддя,
що нас картає. 

Це теж скарбниця,
що у  ній складаєм 

не мій, не твій — а скарб
усіх нас спільний: 

горіння, прямування,
волю збірну

збірноти, що в ній суджено 
нам жити, 

народу мудрість і
натхнення квіти.

Чи журишся, радієш,
чи то мариш — 

це завжди вірний, помогти 
готовий,

наш друг, це наша радість,
це товариш

хвилин дозвілля і хвилин труда. 
Побудник недокучний,

що з дрімоти 
нас кличе, соннощі

й нудьгу зганяє;
це лік на ялове неробство наше

Це теж скарбниця, що
у  ній знаходим  

по наших предках спадок
віри й праці.

Це теж посол, що нас
охоче вводить

у  тереми надбання інших націй...

Усі відійдемо натруджені, 
лиш слово наше й пам'ять

наших вчинків,
горіння і скорботи вічний слід 
у  ній записані й осуджені 
триватимуть у  невідомість

літ!

(Поема написана з приводу „Свята 
Книжки" в 1936 році.)
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БІЛЯ ВИТОКІВ РІДНОЇ КУЛЬТУРИ

І.С.Свенціцький

[ларіон Семенович Свєнціцький 
і належав до когорти подвижників 
І науки, трудами яких збереглися 

до наших днів неоціненні пам'ятки 
культури українського народу. Він був 
не тільки збирачем і хранителем цих 
скарбів, а й, насамперед, глибоким їх 
дослідником. Можна лише дивуватися 
широті й багатогранності його діяль
ності. Філолог і мистецтвознавець, па
леограф і музеєзнавець, книгознавець 
і фольклорист, автор понад 100 фун
даментальних наукових праць, Свєнці
цький за своє довге й плідне творче 
життя зробив помітний внесок у кож
ну з цих галузей науки.

Іларіон Свєнціцький народився навесні 1876 р. у сім'ї народ
ного вчителя у місті Буську на Львівщині. Від батька, людини 
допитливого розуму і широкого світогляду, він успадкував жадо
бу до знань і нахил до дослідницкої праці, від матері перейняв 
бурхливу енергію. Від неї ж він уперше почув співанки й пісні 
народні, що дали поштовх до його пізнішого захоплення народ
ною творчістю.

Після закінчення гімназії вступає до Львівського університету 
на математичний факультет. Проте потяг і вроджена схильність 
до гуманітарних наук переважають у душі юнака. Він цікавиться 
живою народною мовою і збирає під час вакацій пісні, перекази, 
вивчає словарний склад галицько-бойківського говору.

Після закінчення університету Свєнціцький їде продовжува
ти освіту до Петербурга. Він прослухав курси лекцій видатних 
професорів, зокрема, з російської філології і палеографії, росій
ської мови і літератури, старогрецького і старохристиянського 
іконопису, археології, дипломатики, історії Сходу. А в короткі 
години дозвілля кохався у зібраннях Руського музею, особливо в 
його іконному відділі, часто відвідував Ермітаж, збирав книжки 
для бібліотеки Народного Дому.

Потім Свєнціцький виїздить до Відня, працює під керівницт
вом відомого славіста В. Ягича і блискуче витримує іспіт зі сло
в'янської філології у Віденському університеті, здобувши вчене 
звання доктора філософії.
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Однак, повернувшись на батьківщину, талановитий молодий 
вчений змушений шукати місця у приватних установах. До 1905 р. 
він працює помічником бібліотекаря публічної бібліотеки На
родного Дому. У цей час він пише ґрунтовну тритомну працю 
«Опис рукописів Народного Дому», а також мовознавчі дослід
ження «Бучацьке євангеліє XIII ст.», «Лавришевське євангеліє 
XIV ст.», «Бойківський говір с. Бітля», «Мова галицько-волинсь
кого літопису», «Нариси про мову пам'яток староруського пись
менства XI в.» та ряд інших.

Праці, написані ним з питань діалектології ще на початку 
віку, не втратили своєї наукової цінності й дотепер.

В той час у Галичині точилася гостра боротьба між двома 
таборами інтелігенції — «народовцями» і «москвофілами», однак 
молодий вчений не поділяє реакційних поглядів останніх.

Захоплення старовинними рукописами та першодруками на
дихнуло вченого на ідею створення музею. 1905 р. він засновує у 
Львові Національний музей (нині Музей українського народного 
мистецтва). І відтоді протягом майже півстоліття Свєнціцький 
віддавав музейній справі найбільше сил і знань.

Завдяки ініціативі та організаторському хистові Свєнціцького 
музей мав постійний доплив нового й цінного матеріалу, старо
друків та ікон з Москви, Петербурга, Рима, Відня, Венеції.

Своєю закоханістю в українську культуру й мову, тим неоці
ненним внеском, який він зробив для розвитку наукової думки, 
збираючи, зберігаючи й досліджуючи пам'ятки старовини і вит
вори народного мистецтва, він мав багато спільного з Д. Яворни- 
цьким. Так само, як Яворницький сходив усе Запоріжжя у по
шуках козацької старовини, фольклору, предметів матеріальної 
культури, так і Свєнціцький, збираючи експонати, не оминув 
жодного селища в Галичині. Його стараннями музей швидко по
повнювався старовинними книгами, національними тканинами, 
одягом. Збірка стародруків і рукописів музею і нині, з уваги на її 
повноту, вважається однією з найцінніших серед книгозбірень 
України.

Вивчаючи зібрані книжкові фонди, вчений пише виняткової 
цінності описи рукописних пам'яток. Одна за одною виходять його 
фундаментальні мовознавчі та мистецькознавчі дослідження.

В поле зору вченого потрапили і питання історії книгодруку
вання. Він пише розвідки «Початки книгодрукування на Укра
їні», «Перший друкар України — Іван Федоров, Москвитин», де 
на широкому європейському тлі описує виникнення на Україні 
друкарського мистецтва, подав огляд слов'янських стародруків, 
характеризує діяльність друкарських осередків у Галичині й на 
Волині.

Його наукові інтереси не обмежуються вивченням культури 
лише української.

Він подорожує Сербією і Болгарією, зібравши багатий ма- 
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теріал для подальших філологічних і літературознавчих досліджень 
про виникнення фольклорних сюжетів та їх зв'язок з мотивами 
древніх літератур Сходу, про болгарську, білоруську літератури.

Повернувшись з мандрів, Свєнціцький стає доцентом Львівсь
кого університету, читає курси слов'янознавства та шевченкознав
ства. Проте викладати довелося недовго: 1915 р. він був вивезе
ний зі Львова до Києва разом з іншими заложниками при відступі 
царської армії з Галичини під час першої світової війни. Тут вче
ний дістає можливість викладати в Київському університеті істо
рію української мови, провадить лінгвістичні дослідження, веде 
підготовчі університетські курси для робітників, захоплюючи слу
хачів не лише енциклопедичністю знань, а й пристрасною любо
в'ю до справи, подаючи приклад самозреченого служіння їй.

1920 р. Свєнціцький повертається до Галичини, що на той 
час опинилася під Польщею. Всі українські кафедри були ска
совані, і вчений починає читати у так званому українському таєм
ному університеті аж до його закриття.

По закінченні війни у вченого з'являється ідея створення у 
Львові скансена — музею під відкритим небом. Цей задум було 
втілено вже після смерті вченого. Згодом аналогічні музеї виник
ли в інших містах України.

Очоливши Львівське відділення Інституту мовознавства 
ім. О. Потебні, а згодом — відділ мовознавства Інституту су
спільних наук, Свєнціцький багато уваги приділяв розвитку мо
вознавчих досліджень у західних областях України, провадив 
активну громадську роботу.

Заглиблений в історію, вчений залишався водночас людиною 
дуже сучасною, яку глибоко хвилювали животрепетні проблеми 
сьогодення. Творче горіння і великий талант Свєнціцький при
святив служінню рідному народові, збереженню і примножен
ню рідної культури. Якось Свєнціцький сказав на адресу італій
ського майстра, що вирізав форми для видання Гомера: «Стати 
справжнім патріотом можна тільки в поті лиця, рук і спини». Це 
було кредо і самого вченого-патріота, яким він керувався протя
гом усього свого подвижницького життя.

Павло Орленко

t* \ї
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ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА МИКОЛИ 
БІЛЯШІВСЬКОГО

п'ятницю 23 квітня київське громадянство відпровадило в 
«останню дорогу» одного з найбільш корінних, найбільш 
фундаментальних і популярних членів своїх Миколу Федо

товича Біляшівського. Відпровадила, на жаль, занадто передчас
но! Він не дожив навіть до тої «шістьдесятої -криски», котра в 
більш унормованих і зрівноважених обставинах і відносинах 
життя вважається якраз тою добою життя культурних і громад
ських робітників, коли вони, власне, приступають до синтезу 
здобутого знання і досвіду та реалізації осягнених висновків і 
підсумків. Фізика небіжчика була немічна ще з молодих літ — в 
такій же мірі, в якій був бадьорий, витривалий і непохитний дух, 
що оживляв сю утлу фізичну будову. Небіжчик жив звичайно 
від одної недуги до другої, роками працюючи серед тяжких фі
зичних страждань — напружуючи всю силу волі, щоб перемог
ти докучливі болі та серед них продовжувати задумане і вирішене. 
І не вважаючи на се, він записав тривко своє ім'я в історії укра
їнської культури як один з основоположників досліду історії 
українського побуту і творець першого українського національ
ного музею* 1.

Він походив з верстви, котра особливо тут, на Правобережжі 
і в Західній Україні, відограла таку велику ролю в нашім відрод
женню XIX в., даючи незмірно цінні кадри культурних і громад
ських робітників, близьких народові та його життю. Вирісши у 
вражіннях українського села в часах його високих естетичних

* Україна. — 1926. — Кн. 2 . — С. 237-239.
1 Виїмок з власного curriculum vitae М. Ф. Біляшівського: Народився 12 жовтня 
1867 р. в Умані, потім до семи років жив на селі (Остійки, коло Білої Церкви), де 
його батько був священиком, пізніш батько перейшов до Києва, але звязки з се
лом не переривались. Учився М. Ф. у II київській гімназії. Рано зацікавився старо
виною, а від п'ятої класи став систематично збирати археологічні предмети для 
київського церковно-археологічного музею, користуючись вказівками його заві- 
дателя М. І. Петрова. Потім, бувши ще в гімназії, війшов до гуртка нумізматів.
По скінченню Київського університету кілька місяців служив у київськім суді 
(1891—2). Перейшовши 1892 р. до Москви, записався вільним слухачем природ
ничого факультету, працюючи головно у проф. Анучіна, і зайняв посаду в архіві 
міністерства юстиції. 1894 р. перейшов на посаду завідателя архівів б. фінансо
вого управління царства Польського. Відти 1897 р. перевівся до Київа, бібліоте
карем Політехнічного інституту, а 1902 р. був вибраний директором міського 
музею — і на сій посаді зіставився до смерти.
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досягнень, він перейнявся глибокою, стихійною любов'ю до на- 
роднього, селянського побуту та його мистецьких проявів. В його 
шкільних роках, 1880-х, найближчим підходом до того була архео
логія: в 1880-х і 1890-х роках наука ударна і широко популярна. 
Київ тоді жив іще свіжими, непережитими вражіннями славного 
археологічного з'їзду 1874 р., що був великою маніфестацією 
українознавства, його національної ваги, і заразом продемонст
рував значіння цілого ряду нових дисциплін, з котрих одною з 
привабливіших була власне археологія, — тому що на чолі тоді
шнього археологічного руху стояв дослідник і популяризатор такої 
ваги і популярности, як В. Б. Антонович. Від занять історичних і 
археологічних під впливом тодішніх політичних обставин, він все 
більш переходив на археологію. Включив у план своїх уні
верситетських курсів чималий, на два семестри обрахований, 
курс археології загальної і східньоєвропейської, і в ній особливу 
увагу уділяв археології українській. При тій центральній позиції, 
яку він займав в тодішнім українськім життю, археологія стала 
одним з улюблених занять молодих українських патріотів-украї- 
нознавців, тим більше що покійний В. Б. так радісно і люб'язно 
відкликався на кожний звернений до нього запит сих молодих 
любителів науки. Молодий Біляшівський, хоч записався на юри
дичний факультет київського університету (бо історично-філо
логічний новою університетською уставою 1884 р. перетворено 
на таку хмару греко-латинської філології, що мало хто важився 
пускатись туди) — фактично став одним з найближчих учнів 
В.Б.Антоновича. Не тільки був одним із найпильніших слухачів 
його курсів археології, але й працював під його проводом в архе
ологічнім і нумізматичнім кабінеті, що ними завідував Антоно
вич, і під його керуванням ще студентом виконав свою першу 
наукову працю: «Опис монетних находок Київщини», розпочату 
ще гімназистом і надруковану під час студентства в 1889 році. 
Деякі матеріяльні достатки, одержані покійним по батьку, дава
ли йому змогу вести власним коштом археологічні розвідки. Він 
придбав собі клапоть ґрунту і заложив садибу в однім з най
більш історичних кутків України — на Княжій Горі під Каневом, 
де тепер і спочило його тіло, і вів тут систематичні обслідування, 
які дали дуже цінні результати. Займаючи ріжні посади — в ки
ївськім суді, в московських і варшавських архівах, в бібліотеці 
київської Політехніки, він незмінно орієнтував свої заняття на 
історію українського життя, і все більше переносив їх з ну
мізматики на історію побуту, з археології передісторичної та 
великокняжої доби (що служили тоді головним об'єктом архео
логічних інтересів) — на пізнішу матеріяльну культуру й народ
не мистецтво українського народу.

Се було досить нове тоді. Український побут пізніших і нові
ших часів ще майже не звертав на себе уваги. Молодому дослід
никові приходилося йти навмання, орієнтуючися далеко більш
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розвиненими шуканнями в сім напрямі антикварів великорусь
ких, західнослов'янських, німецьких, і він виявляє в сім неаби
яку інтуїцію і передбачання. А знайшовши з початком 1900-х рр. 
відповідне поле для своїх потягів і інтересів, в новозаложенім ки
ївськім міськім музею, мав змогу широко розгорнути свою діяль
ність у сім напрямі та на богато дібранім оказовім матеріялі дока
зати повну конкретність і реальність нових наукових завдань.

Так, се був щасливий, рідко сприятливий випадок — не тіль
ки персонально для покійного, але і для самої справи досліду 
українського побуту, що на чолі новозаснованого, властиво, тіль
ки ще запроектованого київського міського музею опинилась 
людина так добре, в порівнянню підготовлена, з такою яскра
вою науково-художньою інтуїцією, з незвичайно широким кру
гом інтересів, з незвичайною енергією і витривалістю, — а з  
другої сторони, людина така громадська, як небіжчик. Се, влас
не, треба підчеркнути — покійний ніколи не був колекціонером 
для себе, ні колекціонером для колекціонування. Коли він захоп
лювався нумізматикою чи найдавнішими слідами людини, чи сіль
сько-господарчим знаряддям, посудом, орнаментом і т. д., ним 
неодмінно рухав інтерес громадський — бажання пізнати своє 
народне життя і заінтересувати ним широкі маси. Гімназистом 
він збирає старину для церковно-археологічного музею, далі ор
ганізує волинський етнографічний музей в Городку, тепер увесь 
з головою входить в громадження культурно-історичного матері- 
ялу для київського міського музею — маючи перед собою ясну 
перспективу музею національного — приступного і цікавого най- 
ширшим масам. Ні на хвилю не відривається він від інтересів 
громадського життя, не закопується в які-небудь антикварні інте
реси, весь час держить руку на громадськім пульсі, особливо на 
культурно-національних змаганнях і досягненнях українського 
громадянства — того покоління, до котрого належав. З моменту 
переходу «Київської Старини» до Старої Громади М. Ф. ще сту
дентом став постійним співробітником її, й таким зістався потім 
весь час; організував і вів в ній «Археологічну літопись», не тіль
ки не дістаючи за се ніякого гонорару, а ще докладаючи на ви
дання з власної кишені. З реформою Львівського Наукового То
вариства ім. Шевченка став його членом і співробітником його 
видань. Був одним з найдіяльніших членів київського Українсь
кого Наукового Товариства. Взагалі ніяке громадське діло не було 
йому чуже, і громадянство привикло його бачити завсіди в кож- 
дім громадськім почині.

І в сім от лежав секрет діла, довершеного покійним. Коли 
протягом якого-небудь десятиліття в голих стінах міського му
зею з'явилася пре-богата, розкішна колекція українського побу
ту й народнього мистецтва, чарівна панорама вікових художніх 
досягнень українського народу, — не тільки його верхів, але й 
широких мас, — се було не тільки ділом енергії, незвичайної
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колекціонерської здібности й науково-художньої інтуїції покійного, 
але й ділом самого громадянства: його розбудженого національ
ного почуття і зацікавлення культурним і мистецьким доробком 
свого народу. Біляшівському не приходилось бути організато
ром, пропагандистом інтересів до народнього побуту і мистецтва 
серед широких кругів громадянства: коли стало відомим, що з'яви
лось таке збірне місце для українського матеріялу, де він може 
бути захований і приступний для наукового і громадського вжит
ку, а далі — коли з'явилися перед очима публіки перші колекції 
предметів народнього мистецтва: килими, вишивки, посуд і т. д., — 
так сей матеріял сам поплив до музею. Новий музей з'явився 
саме тоді, коли нові форми побуту, економіки, продукції саме 
випихали з ужитку останки старого знаряддя, хатнього уряджен
ня, одежі й посуду. Вони з'являлися у великих масах, по цінах 
незвичайно низьких і у перекупщиків, антикварів і просто на 
торгах. Небіжчик відчув чергові завдання моменту й горнув сей 
матеріял горами до комор і сховків — в надії, що час дасть потім 
змогу ближчої систематизації і дослідження. Як вірний і пиль
ний ключник народнього добра йшов він назустріч бажанням 
передавати музеєві всяку старовину і запопадливо громадив його 
для будучих поколінь, для майбутніх дослідників. В сій його ролі 
його громадська заслуга, його історичне діло. Він був, позволю 
собі так висловитись — довіреним уповажненим українського 
громадянства на предмет збереження української побутової ста
ровини і народнього мистецтва в останній момент завмирання 
старого побуту і творчости. В сім оправдав себе і заслужив при
знання і популярність своїх сучасників, і ще більшу матиме вдяч
ність у наступників.

Поруч із сим його ділом науково-дослідча робота покійника 
має менше значіння. Захоплений сим живим і невідкладним зав
данням, він менш студіював, ще менше писав, і хоч поміж поли
шеною ним літературною спадщиною єсть кілька дуже цінних 
наукових праць з передісторичної археології, але вони стоять на 
другім плані перед його роботою як фундатора досліду українсь
кого побуту і мистецтва новіших часів. В історії українознавства 
він заховає на всі часи почесне ім'я як фундатор музею україн
ського народнього мистецтва і як ініціятор досліду українського 
побуту.

Михайло Грушевський
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С вят а

Великодня листівка.
Видавництво «Українське мистецтво». 1935 (?)

ВЕЛИКДЕНЬ
имвол оновлення матінки-землі, перемоги світла над піть
мою, життя над смертю... Все це уособлює свято Велико
дня — Воскресіння Христового. Воно є найвеличнішим, най

вагомішим у побуті українського народу. Великодній тематиці 
чільне місце відводив на своїх сторінках львівський греко-като- 
лицький часопис «Мета» (1931—1939) — газета-тижневик Ука- 
раїнського Католицького Союзу.

Передусім, щороку у дні Великодніх свят на сторінках газети 
друкувалися привітання митрополита Андрея Шептицького з 
Воскресінням Христовим, а також репортажі зі святкування Ве
ликодня у Львові та в інших містах і селах Галичини. Але окрім 
виступів духовенства й журналістських творів, які мали подіє- 
вий характер, з'являлися матеріали, присвячені етнографії й на
родознавству— звичаям та обрядам Великодня. Адже у звичаях, 
обрядах, дійствах, казках, легендах, піснях відкривалася душа 
народу. А «Мета» завжди мала яскраво виражений політичний  
характер. Національна ідея тут була домінантною. Тож пропагу
валася вона не тільки через політичні статті, а й етнографічно- 
народознавчі.

Одна з таких публікацій— «Великдень на Поділлі (спогад з 
дитячих літ)» (Мета. — 1931. — 12 квітня). Автор спогаду Я. Вій- 
товський починає свою розповідь з опису обрядів Вербної не
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ділі. Власне, йдеться не стільки про обряди, скільки про вра
ження, які вкарбувалися в пам'ять хлопчини. Адже дитячі вра
ження — найяскравіші, найемоційніші. Надзвичайно велично та 
урочисто готуються до Великодня: як кажуть, і тілом, і душею. 
Загалом, про ці обряди ми можемо довідатися з сучасної літера
тури, але деякі слова автора заслуговують на особливу увагу: 
Великдень— це «церковне й національне та родинне свято 
вкупі», його годиться зустрічати в мирі, злагоді, всепрощенні. 
Я. Війтовський детально зупиняється на гаївках, які виконували 
у великодні дні юнаки та дівчата.

Ця публікація мала пізнавальне значення хіба що для читачів 
молодшого віку, бо «зазбручанські» обряди, які описав Я. Вій
товський, були поширені й у Галичині, але важливий її політич
ний підтекст: показати культурну й етнографічну єдність украї
нських земель. Публікація мала й екуменічне значення (і це вже 
на той час!).

Тему великодньої обрядовості продовжила публікація «Вели
кодні звичаї у сучасному селі» (Мета. — 1932. — 1 травня). На 
відміну від попередньої, у статті йдеться не про спогади з дитин
ства, а про сучасні для автора (Миколи Гурка) особливості свят
кування Великодня. Обряди записані у с. Богданівка Скагатсь- 
кого повіту.

Передусім автор наголошує, що молодь дбає про збереження 
давніх традицій (чи не приклад для наслідування?). «На Велик
день можна також обсервувати дуже цікаві ігри й забави — ска
жімо, гаївки, яких у нас ще доволі багато, і є між ними старо
винні», — читаємо у публікації. Автор акцентує увагу на пісен
них традиціях:

«Молодші й старі чіпляються за руки, виводять «Воротаря», 
співаючи при цьому:

На широкім Дунаю — у-ха-ха,
Писар гуси зганяє — враз,
Писар гуси зганяє — у-ха-ха,
На молодиць моргає — враз».

Вміють веселитися і молоді і старі, бо Великдень — свято для 
всіх. «Самі старші жінки беруться за руки, йдуть теж хороводом, 
тільки співають іншої пісні. Мотив монотонний, протяжний:

Ішли два брати сіно косити,
Гандзенька сестра снідання несла.
Здибали її два нежонаті,
Дали Гандзенькі коня тримати...» і т. д.

На Великдень співають багато жартівливих пісень (це, як пра
вило, робить молодь). Взагалі, не можна у цей день журитися:

«Скоком-боком повернуся,
Гребінчечком розчешуся,
Взуйся, гайку, по Дунайку,
Вибери-си дівку з крайку...».

Тарас Лехман
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СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ НА ГУЦУЛЬЩИНІ

Ш
овгі віки люди очікували обіцяного Богом Спасителя. «Гос
подь не приходив на світ, бо люди не були ще відповідно 
приготовані, щоб Його гідно прийняти. Також не було такої 
чистої дівиці, щоби могла стати Його матір'ю»1. ...І ось, коли 

Діва Марія, дочка праведних Богоотців Йоакима і Анни, молила
ся, читаючи книгу пророка Ісаї, прочитала, що прийде на світ 
Христос Спаситель. Після прочитання цих слів вона тяжко зіт
хнула: «Ох, яка щаслива та діва! Як би я хотіла бути в неї хоч 
останньою служницею!» І тут явився їй архангел Гавриїл з ліле
єю в руках і сказав: «Радуйся, благодатна Маріє, Господь з то
бою! Благословенна ти між жінками!» Він сповістив їй благу 
вість, що стане Матір'ю Спасителя світу.

Такою є церковна історія свята. А ще воно пов'язане з багать
ма народними традиціями, звичаями, обрядами. Досить цікаві 
обрядодійства побутували на Гуцульщині. Вони мали синкретич
ний характер: язичницькі елементи поєднані з багатьма церков
ними канонами. Свого часу їх описав народознавець Володимир 
Шухевич у «Гуцульщині»2.

«День Благовіщення 7 квітня належить до найбільших гуцуль
ських свят, — пише автор. — Того дня гуцули не беруться за 
жодну роботу. Тим паче, що вже ніяк не вільно зрушувати чим- 
небуть землю, бо, як вірять гуцули, того дня вкладає Бог свою 
голову в землю, аби її розігріти»3. І від того Його дихання все 
прокидається, що спало у землі: мурахи, змії, жаби. Вони вже 
чують весну. «Лиш той, що запродав свою душу Юді, затісує на 
Благовіщенні кіл і забиває його у землю; за те може він через 
цілий рік у кажде свято робити всяку роботу, йому не станеться 
нічого лихого»4.

У цей день люди намагаються прихилити до себе всяке доб
ро і ласку, аби відмежувати себе від злих намірів і злі наміри та 
помисли інших людей відмежувати від себе і своєї родини.

Вранці на Благовіщення перемішують зілля та отаву, прихо
вану ще зі Святого Вечора, і дають її корові, аби оберегти від 
укусів змій та від усяких хвороб. «Коло полудня вигоняють з 
обійстя усю маржину, кури, пси далеко від хати, але проти сон
ця, на те, аби були старливі самі за себе, не самі пасли, не 
дивились за готовим сіном, не чекали на зерно та на іду, але самі 
собі збирали чи старали. І бджоли випускають того дня, отворя- 
ючи вічка улеїв. Навіть пса вигоняють з хати, аби сам шукав 
собі їсти»5.

Того дня кладуть на дах яйце, на якім «назначують олівцем 
або вуглем бур'їнку, овес, кукурудзу, чи що друге, і лишають 
яйце через ніч на дворі»6. Якщо воно трісне на морозі, то ви
значають, на чому тріснуло, — на те буде добрий врожай. Пе-
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ред сходом сонця мисливці йдуть на найвищу гору околиці й 
стріляють у сонце. Потім лягають ницьма на землю і засина
ють: уві сні їм сниться, яку дичину вони вполюють. А ось музи
кант зустрічає схід сонця роздягнутим з музикою. І також на 
найвищій горі. Це виступає гарантом того, що він найкраще 
гратиме у селі.

«Як курка знесе яйце на Благовіщене, то можна з того яйця 
зробити, що хоче, хоч би Юду, треба лише носити того яйце під 
лівим плечем через 9 день, аби ніхто не видів его. Скоро тільки 
Юда вивідеся, каже він зараз: «Дай мині службу ци до музики, 
ци до грошей, ци до худоби». Такий Юда є у службі за чоловіка. 
У газди, у якого є Юда на службі, не краде ніхто нічого7. Навіть, 
якщо він вижене на полонину корів і залишить їх без нагляду, то 
корови не розбредуться, не з'їсть їх ні вовк, ні ведмідь.

1 Єпископ Ізидор. Пояснення дванадцяти празників і Воскресіння Господньо
го. — Львів, 1997. — С. 10.
2 Матеріяли до українсько-руської етнології. — Львів: НТШ, 1904. — Т. 7. — 
С. 214—215.
3 Там же. — С. 214.
4 Там же.
5 Там же. — С. 215.
6 Там же, — С. 214—215.
7 Там же.

Тарас Лехман
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ТРАВЄНЬ

ПН БТ СР чт пт с ь  нд

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 ЗО 31 _____

1 — День М іжнародної солідарно
сті трудящих.
— 120 років від дня народження 
французького теолога П 'єра де 
Шар дена. Помер 10 квітня 1955 р.
2 — 80 років тому помер російський 
історик Василь Латишев. Народився 
10 серпня 1855 р.
3 — 110 років від дня народження 
славетної діячки українських виз
вольних змагань, хорунжої Софії 
Галечко. Загинула 20 липня 1918 р.
— 40 років тому помер український 
історик, архівознавець Олексій 
Баранович. Народився у 1892 р.
4 — 120 років від дня народження 
російського політичного діяча 
Олександра Керенського. Помер 11 
червня 1970 р.
5 — 180 років тому помер ф ран
цузький полководець, імператор 
Франції Бонапарт Наполеон. Н а
родився 15 серпня 1769 р.
— 165 років від дня народження

українського письменника, компо
зитора Сидора Воробкевича. Помер 
19 вересня 1903 р.
— 155 років від дня народження 
польського письменника, автора 
історичних романів Генрика Сен- 
кевича. Помер 15 листопада 1916 р.
7 — 160 років від дня народження 
українського письменника, етнолога, 
громадського діяча Бориса Познан
ського. Помер 10 жовтня 1906 р.
— 115 років тому помер українсь
кий письменник, журналіст, куль
турний діяч Костянтин Думитрашко. 
Народився 24 квітня 1814 р.
8 — 140 років від дня народження 
українського громадського діяча, 
лікаря Євгена Озеркевича. Помер 
21 вересня 1916 р.
9 — День Перемоги.
— 130 років від дня народження 
українського громадського діяча, 
етнолога Володимира Гнатюка. По
мер 6 жовтня 1926 р.
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10 — День М атері.
14 — 130 років від дня народження 
українського письменника Василя 
Стефаника. Помер 7 грудня 1936 р.
— 170 років тому помер мандрівник, 
сходознавець Вацлав Ржевуський 
(Козак Ревуха). Народився 1785 р.
15 — 145 років від дня народження 
українського письменника Андрія 
Чайковського. Помер 2 червня 
1935 р.
— 110 років від дня народження 
російського письменника Михайла 
Булгакова. Помер 10 березня 1940 р.
16 — 965 років від дня народження 
церковного діяча, ігумена Києво- 
Печерської лаври Феодосія. Зали
шив земне життя 3 травня 1074 р.
— 145 років від дня народження 
українського громадського діяча, 
етнолога, педагога Миколи Коцуню- 
ка. Помер 2 липня 1891 р.
18 — 125 років тому російським ца
рем Олександром II підписано Емсь- 
кий указ про заборону видання та 
вивезення з-за кордону літератури, 
а також  здійснення театральних ви
став українською мовою.
21 — 170 років тому у Харкові 
вийшов перший в Україні альма
нах «Украинский альманах».
22 — 140 років тому на Чернечій

горі під Каневом знайшов свій 
останній земний спочинок Т.Г.Шев- 
ченко.
24 — День словенсько ї писемності 
й культури.
25 — 320 років тому помер іспансь
кий драматург Кальдерон. Народив
ся 17 січня 1600 р.
— 90 років тому помер російський 
історик Василь Ключевський. Н а
родився 28 січня 1841 р.
— 75 років тому в Парижі комуні
стичним агентом вбито видатного 
українського державного, політично
го діяча Симона Петлюру. Народив
ся 10 травня 1879 р.
27 — 120 років тому помер українсь
кий історик літератури, бібліограф 
Микола Мизко. Народився 13 трав
ня 1818 р.
29 — 165 років від дня народження 
українського громадського і куль
турного діяча, письменника Костя 
Горбаля. Помер 13 січня 1903 р.
30 — 180 років від дня народження 
українського церковного письменни
ка Костянтина Скворцова. Помер 
24 жовтня 1876 р.
— 175 років від дня народження 
польського революціонера Зигмунта 
Сєраковського. Страчений російсь
ким царизмом 27 червня 1863 р.
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Єт апи українського держ авотворення

ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ
ДЕРЖАВИ

И
 ліквідацією української державності в 1471 р. державницька 
ідея не зникла серед українського народу. Її перебрала від 
національної аристократії нова суспільна сила, відома під 
назвою «козацтво». Не випадково воно з'явилося безпосередньо 

після ліквідації Київського князівства, про що свідчать перші згадки 
про нього на Поділлі під 1489 р. Формуючись на прикордонні з 
Кримським ханством, козацтво виходило з підпорядкування ме
трополії, створювало власні органи влади, заводило свої поряд
ки, що і становило собою державотворчий процес.

Епіцентром творення Української козацької держави стала 
Запорозька Січ. Запорозьке козацтво виробило власну суспіль
ну організацію, яка найповніше відповідала національному ха
рактерові українців і потребам часу. Вона мала форму демокра
тичної республіки з найширшою участю в управлінні козацьких 
мас. Народоправство і гарантувало життєздатність козацької 
держави в екстремальних умовах існування.

Верховна законодавча влада на Січі належала козацькій раді, 
яка вирішувала найголовніші питання внутрішнього життя і зо
внішніх зносин. Рада обирала кошового отамана, чи гетьмана. 
Йому надавалася вся повнота влади, що органічно поєднувалося 
з високою відповідальністю.

Вищим виконавчим органом виступав Кіш Запорозький. Він 
становив собою командно-управлінський апарат Запорозької Сі
чі. З'явилися різні військові посади. Суддя чинив суд над по
рушниками козацьких законів, відав кошторисом і міг виконува
ти обов'язки кошового отамана. Писар очолював військову кан
целярію і письмово оформляв найголовніші січові справи. Оса
вул відав організацією військових загонів та їх вишколом. Обоз
ний командував артилерією, дбав про її розташування і забез
печення. Нижчу ланку командного апарату становили курінні 
отамани. Всі командні посади були виборними, що забезпечува
ло високу військову вправність командного складу козацтва.

Українська козацька держава мала власну, відмінну від польсь
ко-литовської, правову систему, яка своїм корінням сягала пра- 
українських часів. Зокрема, це виявлялося в існуванні такого 
державницького інституту, як загальна рада, що визначала го
ловні напрями життя запорозького козацтва. Повсякденне жит
тя козаків регулювалося правовими звичаями, які також походи-
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ли з давніх давен і перетворилися в нових умовах на традиційні 
правові норми Запорозької Січі, що мали силу закону.

Територія, яку займали запорожці, змінювалася залежно від 
політичної ситуації. Столицею дніпровської вольниці була Січ. У 
різні часи вона розташовувалась у різних, але завжди добре за
хищених природою місцях. Після Хортиці (1552—1557) Січ по 
черзі знаходилася на острові Томаківка (60-ті роки XVI — 1593 р.), 
Базавлук (1593—1638) і Микитиному розі (1638—1652). Кожна з 
них мала міцні укріплення — високі вали, зверху яких ішов де
рев'яний частокіл, а також башти з бійницями для гармат. Усе
редині будувалися курені (великі приміщення для козаків), 
канцелярія, церква, склади, арсенали, торговельні лавки, шинки 
тощо. У центрі знаходився майдан, де відбувалися загальні ради 
та інші громадські заходи.

Влада січового товариства поширювалася на значну терито
рію. По лівому березі Дніпра, нижче Хортицької Січі, простягав
ся Великий луг, низинна місцевість, вкрита соковитою травою і 
кущами, багата на різну дичину. Озера та річки кишіли рибою. 
Січова вольниця освоювала землі і далі від Дніпра. На середину 
XVII ст. вони вклинювалися вглиб Дикого поля на Правобереж
жі, а на Лівобережжі сягали Сіверського Дінця. Козацький край 
залишався національною оазою серед українських земель, які 
дедалі більше полонізувались і втрачали національні риси.

Запорозька Січ виконувала як внутрішні, так і зовнішні дер
жавницькі функції. Її постійна боротьба з Річчю Посполитою за 
розширення своїх прав одночасно була боротьбою за державне 
унезалежнення Запорозької Січі від Речі Посполитої як окремого 
державного утворення. Саме під її впливом наприкінці XVI ст. 
виникають плани утворення на українських землях козацьких 
князівств, номінально залежних від центральних властей. У 20-х 
роках XVII ст. навіть вищі польські урядовці змушені були ви
знати, що козаки створюють у Речі Посполитій свою республіку.

На міжнародній арені Запорозька Січ поступово виступає як 
суб'єкт міжнародного права. Її визнають уряди ряду європейсь
ких країн у намаганнях використати у своїх інтересах. Часто у 
відносинах з урядами іноземних держав Запорозька Січ прово
дила власну політику, незважаючи на дії варшавського двору. В 
20-х роках XVII ст. Запорозька Січ, всупереч політиці Речі По
сполитої, мала союзні відносини з Кримським ханством, підтри
муючи його прагнення здобути незалежність від Туреччини. 
Одночасно Запорозька Січ виступала оплотом боротьби україн
ського народу проти агресії південних сусідів.

Володимир Борисенко, 
доктор історичних наук
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УКРАЇНСЬКА ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА

б'єктивним результатом багатовікової боротьби українсь
кого народу за державну незалежність стало створення 
Української гетьманської держави. Її основа сформувалася 

вже наприкінці революційного 1648 р. Держава мала форму ре
спубліки з визначальною роллю козацтва в житті суспільства і 
мала офіційну назву «Військо Запорозьке».

Законодавчим органом влади стала козацька рада, яка в тих 
умовах мала загальнонародний характер. На чолі держави став 
обраний народом гетьман. Поступово формувався уряд у вигляді 
Генеральної ради, яка складалася з генеральних обозного, судді, 
писаря, підскарбія, осавула, хорунжого і бунчужного.

Влада уряду поширювалася на визволену від польсько- 
шляхетської адміністрації територію, яка не була постійною і 
змінювалася залежно від політичних обставин. Наприкінці 1648 р. 
вона сягала на заході Львова, потім була обмежена по р. Случ і 
до кордону з Московією. Західні кордони Української держави 
не були стабільними. В адміністративному плані територія дер
жави була поділена на полки і сотні. Цей адміністративно- 
територіальний устрій зберігся, незважаючи на різні зміни, до 
кінця існування Української держави. Адміністративні функції 
виконували на території полку полковник з полковою старши
ною, а на території сотень — сотники із сотенною старшиною. 
Нижчу управлінську посаду в містах і містечках, а також серед 
козацького населення сіл займали отамани. Справи селян регу
лював війт. У міських населених пунктах продовжували діяти 
магістратське і ратушне управління.

Формувалася національна судова система, яка найповніше 
відповідала особливостям державного устрою України й буду
валася на становій основі. Утворився Генеральний суд на чолі з 
генеральним суддею, який одночасно виступав апеляційною ін
станцією для інших судових органів. У полках почали створю
ватися полкові суди на чолі з полковими суддями. Продовжува
ли діяти окремі суди для міщан і селян. Судочинство базувало
ся на старих юридичних кодексах, зокрема Третьому литовсь
кому статуті, який зберігав багато традицій праукраїнських пра
вових звичаїв.

З'явилася національна армія на організаційних принципах 
запорозького козацтва. Основну її ударну силу становили коза
ки Білоцерківського, Корсунського, Переяславського, Чигирин
ського і Черкаського полків. З'явились і нові полки — Полтавсь
кий, Прилуцький, Ічнянський, Миргородський, Київський, Кро- 
пивнянський та інші. Українська армія формувалася з добро
вольців на принципах виборності командного складу, що забез
печувало її високий морально-патріотичний дух і талановитість
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командних кадрів. Залежно від багатьох обставин чисельність 
української армії могла бути різною і досягати 350 тис. вояк.

Національно-визвольна революція ліквідувала кріпосне пра
во і дала українському селянству особисту свободу та право 
власності на землю. Одночасно були зруйновані перешкоди між 
різними станами — класами суспільства. З'явилися передумови 
для переходу України на буржуазний шлях розвитку.

В 1649 р. згідно зі Зборівською угодою Річ Посполита визнала 
існування Української держави в межах Чернігівського, Київсь
кого і Брацлавського воєводств, але надалі докладала колосаль
них зусиль для її ліквідації. Завдяки діяльності Б.Хмельницького, 
І.Богуна, Д.Нечая, М.Гладкого, М.Пушкаря та інших талановитих 
державних діячів і полководців, масовому героїзму козацтва на
роду України вдалося відстояти свою державну незалежність у 
протиборстві з Річчю Посполитою.

Переяславська рада 1654 р. знаменувала початок нового ета
пу в історії Української держави. Всупереч договору вона підпа
дає під зверхність Московії і змушена не тільки воювати з Річчю 
Посполитою, але й боротися з московським урядом за свою не
залежність. З цими завданнями Україна успішно справлялась за 
Б.Хмельницького, який в останні роки свого життя намагався 
запровадити спадкову владу свого родового клану.

Становище Української держави різко загострилося після смерті 
Б.Хмельницького в 1657 р. Скориставшись моментом, московсь
кий уряд почав проводити політику, спрямовану на дестабіліза
цію внутрішнього становища Української держави, що стало го
ловною причиною міжстаршинської боротьби за владу. Спроба 
гетьмана І.Виговського продовжити зовнішньополітичний курс 
Б.Хмельницького, спрямований на відстоювання державної не
залежності України, привела до українсько-московитської війни 
1658—1659 рр. Здобувши визначну військову перемогу під Ко
нотопом, Україна зазнала у цій війні політичної поразки і стрімко 
покотилася до «Руїни». Боротьба з Річчю Посполитою і Москові- 
єю виявилася фатальною для Української держави і стала пер
шопричиною її швидкого занепаду.

У цій ситуації національна еліта виявилася неготовою до 
кардинального вирішення історичної долі України без хариз- 
матичного лідера типу Б.Хмельницького. Вона поділилася на 
різні політичні угруповання з орієнтацією на різні зовнішньо
політичні сили, що виявилося смертельним для Української дер
жави. Кожне з них хотіло Україні добра, але тільки після влас
ної перемоги і знищення свого супротивника будь-якою ціною. 
Національно-політичним розбратом управлінської еліти вміло 
скористався московський уряд, всіляко розпалюючи його і крок 
за кроком обмежуючи державну незалежність України. Період 
після гетьманування І.Виговського і до початку XVIII ст. — це 
послідовна втрата Українською державою незалежності. Ха-
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рактерно, що гетьмани України цього періоду на початку свого 
гетьманування погоджувалися на всіляке обмеження держав
них прав Української держави, але потім виступали проти ан
тиукраїнської політики московського уряду, що завжди вияв
лялося безрезультатним.

Внаслідок національного розбрату й анархії Українська дер
жава у другій половині XVII ст. зазнала політичного краху. Її 
територія скоротилася до меж Лівобережної України, а станови
ще у відносинах з Московією мало чим нагадувало становище 
часів Б.Хмельницького.

На початку XVIII ст. гетьман І.Мазепа зробив спробу вирва
тися за допомогою іноземних держав з-під влади Московської 
держави. Але не знайшов підтримки серед широких мас насе
лення. Надто далеко відірвалися гетьман І.Мазепа і його при
хильники від народу, його життєвих потреб і сподівань. Головно
го винуватця у погіршенні свого становища прості люди вбачали 
у гетьмані та його оточенні, а далекий московський цар залишав
ся в очах багатьох справедливим суддею і захисником усіх не- 
імущих. Козаки, селяни і міщани мусили дбати про захист своїх 
інтересів більше, ніж про державну незалежність України.

В умовах політичної реакції XVIII ст. всі намагання наступни
ків І. Мазепи зберегти залишки державної незалежності України 
виявилися безуспішними. Вони були нерішучими, половинчасти
ми, обмеженими вузьким колом старшини без залучення широ
ких мас і тому заздалегідь приреченими на невдачу. Україна не 
спромоглася на рішучий спротив навіть скасуванню гетьманст
в а — основи суспільно-політичного ладу Гетьманщини, що стало 
нищівним ударом по українській державності. Протягом наступ
них 20 років послідовно знищувалися її залишки. З ліквідацією в 
1783 р. збройних сил України Гетьманщина втратила одну зі сво
їх найхарактерніших ознак національної держави.

Самобутній соціальний устрій України не мав ніяких перс
пектив для розвитку в об'єднанні з Московською державою. 
Республікансько-демократичні порядки України були несумісні 
з самодержавно-кріпосницьким ладом Московії, становили для 
нього смертельну небезпеку й тому неминуче мали зникнути. 
Царський уряд вів цілеспрямований наступ на українське ко
зацтво, перетягував на свій бік старшину, шляхту, духовенство, 
а в 1783 р. увів на Лівобережній Україні кріпосне право. Ліво
бережна Україна перетворилася на окраїну Московитської держа
ви. Але ідея української державності продовжувала жити в су
спільній свідомості і раз-по-раз реалізовувалася у відповідних ді
ях частини національної еліти.

Володимир Борисенко, 
доктор історичних наук
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ЗЬорці за  волю

СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ!

Н
оч далеко від повної і 
справедливої оцінки ре
волюційних подій 1917—

1922 рр., останнім часом з'яви
лося багато публікацій про ту 
добу як добу української наці
ональної революції.

Немає сумніву, що справед
ливі історики й аналітики саме 
з такої точки зору аналізують 
постаті Михайла Грушевського,
Володимира Винниченка, Пав
ла Скоропадського, Симона 
Петлюри, Євгена Петру- 
шевича. Називаючи ці центральні постаті національної револю
ції і українського державотворення, ми не забуваємо про десят
ки інших, які зробили великий внесок у ту добу нашого історич
ного розвитку.

Серед усіх названих чи не найбільш об'єктивну і правдиву 
оцінку своїх і чужих отримав Володимир Винниченко. Його пра
вильно визнали одним із найздібніших письменників тієї доби і 
дуже невдалим політиком.

Більше за всіх забутим серед тогочасних політичних діячів є 
Євген Петрушевич, може тому, що роль ЗУНР (Західноукраїнсь
кої Народної Республіки) хоч важлива, але не така центральна, 
як УНР чи Української держави за часів Гетьманату.

Украй кривдячу оцінку дали гетьману Павлу Скоропадсько
му публіцисти, можливо, через його відомий крок, який, хоч де
кларативно, але проголошував поворот до федерації України з 
Росією.

Найбільш прославлена постать Михайла Грушевського. Поза 
всяким сумнівом, це найвизначніший науковець-історик, вели
кий політичний діяч, але його помилки, подекуди подібні, хоч не 
з формальної точки зору, до помилки Павла Скоропадського, 
замовчуються. Але в ім'я справедливості треба зазначити: важ
ким ударом по нашій національній революції була як декларація 
Скоропадського, так і політична капітуляція Михайла Грушев
ського проти окупаційного режиму України.

Зовсім окреме місце з-поміж них займає Симон Петлюра. 
Здається, що не залишилося жодного етапу його політичної ка-

Симон Петлюра. 
Фото 1917 р.
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р'єри, який би не був дуже гостро коментований як прихиль
никами, так і ворогами.

Постать Симона Петлюри не лише публіцистами, а й істори
ками висвітлена багатосторонньо. Ми знаємо, що він дитина 
козацького роду, що на тих традиціях і традиціях українського 
православ'я він виховувався. Його політичне визрівання дуже ціка
ве і різнорідне. Починаючи від РУП (Революційна Українська 
Партія), яка в тому часі була під впливом Миколи Міхновського, 
який ще на молодого С. Петлюру мав помітний вплив, той же 
Петлюра проходить різні етапи в соціалістичних партіях (М.Са- 
довський навіть назвав його «новим українським Марксом») аж 
до виразного конфлікту із М. Міхновським — самостійником на 
І Всеукраїнському військовому з'їзді в 1917 р.

І з товаришами по соціалістичних партіях у нього складалися 
нелегкі взаємини, бо за часів Центральної Ради і Директорії, та 
навіть за еміграційного періоду його діяльності виникали постій
ні конфлікти через те, що С. Петлюра стає чітким і виразним 
самостійником, державником у боротьбі з московськими й 
українськими більшовиками.

За цей довгий час більшовики намагалися знищити С. Петлю
ру, і хоч їм вдалося вбити його на вулиці Парижа, але це вияви
лося набагато легше виконати, ніж боротися з «петлюрівщиною», 
яку вони нищили, але не перемогли.

С. Петлюра— журналіст, але йому довелося стати Головним 
Отаманом Армії Української Народної Республіки.

С. Петлюра, поза всяким сумнівом, соборник, але йому ніко
ли не забували Варшавського договору, яким він погодився, всупе
реч соборницькому мисленню, на включення території ЗУНР до 
складу польської держави.

Академік Ф. Корш писав, що С. Петлюра — з породи вождів, 
а М. Ковалевський — що С. Петлюрі бракувало «широкого ета- 
пового розмаху і безоглядності, з якою наші великі гетьмани не 
раз ішли на кров і руїну для осягнення вищої мети».

Симон Петлюра завжди був проти співпраці України з Німеч
чиною, але для Антанти він залишився більшовиком.

Петлюра не вагався боронити єврейське населення від по
громів, співпрацював з єврейськими членами в урядах УНР, але 
світове жидівство проголосило його погромщиком і стало вико
навцем волі комуністичних окупантів, які доручили жиду вбити 
його в Парижі.

У чому ж причина тих різних оцінок не лише особи С. Петлю
ри, але й цілої доби петлюрівщини? На мою думку, постать Си
мона Петлюри дає найкраще віддзеркалення різних етапів 
української національної революції того часу.

Так, національна революція 1917 р. почалася в таких обста
винах, які пророкував Т. Шевченко: Україна «збудилась», «ок
радена» від власноі національної еліти. Так, наша революція
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відбулася «на майдані», про що писав юний Тичина. Для Тичини 
наші отамани приходили з «чабанів», і в переносному значенні 
це в багатьох випадках правильне окреслення. Але тим важливі
шим є для нас зрозуміти той історичний процес, який від лояль
них патріотів демократичної чи соціалістичної Росії в дуже ко
роткому часі через етапи автономістів та федералістів довів то
дішніх «чабанів» до IV Універсалу і самостійництва.

Одначе постать С. Петлюри не вичерпується тим процесом.
Тоді, коли М. Грушевський, В. Винниченко, П. Скоропадсь

кий так чи інакше «відійшли» з нашого державного і національ
ного корабля, С. Петлюра його ніколи не покидав.

Саме тому він краще, ніж хтось інший, творив і зберіг вір
ність ідеї національної революції. Саме тому не стало в живих 
Петлюри, але залишилась і перемогла «петлюрівщина».

І чи то у виявах націоналістичного підпілля на землях Украї
ни, чи руху опору, чи інших форм боротьби в Україні і поза її 
межами чин С. Петлюри знайшов когорту послідовників.

І хоч наприкінці 80-х і початку 90-х років Україна сприймала 
імена М. Грушевського та В. Винниченка, то прізвище С. Пет
люри фактично тільки в 1992 р. прозвучало на урядовому рівні.

Петлюрівський Державний Центр УНР в екзилі — так звемо 
його, бо Петлюрою як головою директорії був створений, — по
вернув його ім'я на державному рівні. Грамоту ДЦ УНР в екзилі 
про припинення його діяльності за кордоном урочисто прийняв 
президент України Л. М. Кравчук. У ній і в промові останнього 
президента УНР в екзилі офіційно підтверджено внесок С. Пет
люри і проголошено, що Українська держава є спадкоємницею і 
правонаступницею Української Народної Республіки.

Це підтвердив у своїй промові і президент України Л. М. Кра
вчук.

Ці документи зберігаються в Музеї історії України. Відзнаки 
президентів УНР були передані Л.М.Кравчуком Л.Д.Кучмі. Пет
люрівські традиції збереглись!

Перевидано книги про С. Петлюру, бо сучасне покоління му
сить знати й розуміти вагу і значення доби УНР, яку символізує 
ім'я С. Петлюри.

А нашій політичній і державній еліті сучасної української 
держави можу побажати, щоб вона ніколи не забувала глибокої 
відданості ідеї державної незалежності України, символізованої 
постаттю Симона Петлюри. Історія — це вчителька. Вчімося у 
неї. Бо доля нашої держави в руках теперішнього покоління. Дай 
Боже, щоб воно гідно продовжило велику справу С. Петлюри, бо 
наші вороги не зникли. Вони тепер не можуть погодитися, що 
Україна є і буде незалежною державою, і що в Україні є тради
ції готовності побороти їх.

Микола Плав’юк
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Do ку м ент и

ЕМСЬКИЙ УКАЗ

S
 другій половині XIX ст. Російська імперія була однією з 
найбільш багатонаціональних країн світу, яка об'єднувала 
понад 100 націй і народностей. Правлячі кола, керуючись 
принципом самозбереження, розуміли, що така держава може 

існувати лише в умовах уніфікації пригноблених народів, лікві
дації їхніх культур і національного самоусвідомлення інтеліген
цій. Тому внутрішня політика царизму була спрямована, зокре
ма, на зміцнення єдності імперії шляхом денаціоналізації і наси
льницької русифікації «інородців», які становили 57 відсотків 
населення імперії. Щодо кожного з них царське законодавство 
передбачало різні обмеження та заборони. В цьому простежу
вався диференційований підхід до різних народів: одних обме
жували у виборі професій та місця проживання, другим заборо
няли користуватися рідною мовою, а третім — взагалі вважати 
себе окремим народом.

У другій половині XIX ст. з'явилися два антиукраїнські норма
тивні акти, які свідчили про те, що царський уряд не визнавав за 
українським народом права на існування як окремої нації, моти
вуючи це релігійною, історичною та етнічною спільністю україн
ців і росіян. Антиукраїнська політика самодержавства в той пері
од стосувалася, передусім, мови як однієї з основних ознак нації.

У 1863 р. міністр внутрішніх справ Росії П.Валуєв видав цир
куляр, який забороняв видавати книги українською мовою. Че
рез кілька років, у зв'язку із загальною лібералізацією внутріш
ньої політики, яку проводив уряд Олександра II, почалося по
жвавлення українського руху в Російській імперії. У 1873 р. у 
Києві було утворено Південно-Західний відділ Російського Гео
графічного Товариства. Його активісти (В.Антонович, М.Драго- 
манов, П.Житецький, П.Чубинський та ін.) розгорнули плідну 
роботу з вивчення історії, економіки, фольклору та етнографії 
України, організували демографічні та соціально-економічні об
стеження Києва і Правобережної України. Було організовано 
наукову експедицію під проводом проф. П.Чубинського (автора 
гімну «Ще не вмерла Україна») в Київську, Волинську та По
дільську губернії. Відділ мав свій друкований орган — газету 
«Киевский телеграф».

Але така активна літературна, наукова і просвітницька діяль
ність української інтелігенції викликала тривогу у прихильників 
русифікаторської політики царизму. На цей раз у ролі «осведо- 
мителя» урядових кіл з українського питання виступив помічник
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попечителя Київського навчального округу М.Юзефович. В ре
зультаті його доносів за розпорядженням царя було створено в 
серпні спеціальну комісію (до її складу увійшли міністр внутрі
шніх справ О.Тімашов, міністр народної освіти, обер-прокурор 
Синоду Д.Толстой, шеф жандармів Потапов та М.Юзефович) «для 
вироблення засобів боротьби з українофільською діяльністю»1.

Розслідувавши справу про «українофільську пропаганду», комі
сія 24 квітня 1876 р. у своїх висновках вказала на необхідність 
звернути увагу на особовий склад викладачів у Харківському, 
Київському і Одеському навчальних округах, вимагаючи від по
печителів цих округів іменного списку викладачів з позначкою 
про благонадійність кожного щодо українофільських тенденцій. 
Відмічених як неблагонадійних передбачалося перевести до ве
ликоросійських губерній, замінивши їх вихідцями з останніх. Та
кі списки були складені і надсилалися протягом 1876—1877 рр.1 2

Комісія також дійшла висновку про необхідність закриття 
Південно-Західного відділу Географічного Товариства в Києві, 
припинення видання «Киевского телеграфа» і впровадження 
репресій проти окремих українських діячів. Вершиною цього був 
таємний указ, підписаний Олександром II у німецькому місті Ем- 
сі 18 травня 1876 р. Цим указом (офіційно не опублікованим) 
заборонялося друкувати і видавати українською мовою книжки 
і навіть тексти до нот (виняток було зроблено для історичних 
пам'яток і документів), ставити українські театралізовані п'єси і 
виконувати українські пісні. Заборонялося також ввозити з-за 
кордону, насамперед з Галичини, книги і брошури, написані 
«малоросійською» мовою3.

Указ підтверджував і розвивав Валуєвський циркуляр 1863 р. 
Був закритий Південно-Західний відділ Російського Географічно
го Товариства. Багатьом українським діячам (Ф.Вовкові, М.Зібе- 
рову, С.Подолинському, а також М.Драгоманову, якого було 
звільнено з університету св. Володимира) довелося емігрувати за 
кордон. На цілих ЗО років були накладені кайдани на українське 
слово.

Лише під натиском революції 1905 р. Валуєвський циркуляр 
та Емський указ, які стверджували, що ніякої української мови 
«не було, нема і не може бути»4, втратили силу.

1 Див.: Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. До історії громадських рухів на 
Україні 1860—70 рр. — Київ, Харків, 1930. — С. 64—68, 372—382.
2 Там же. — С. 223.
3 Огієнко І. Українська культура. — К., 1991. — С. 215.
4 Лемке М. Зпоха цензурньгх реформ 1859—1865 годов. — СПб, 1904. — С.ЗОЗ.

Надія Щербак, 
кандидат історичних наук
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"Видатні історики

ІСТОРИК ЗА ПОКЛИКАННЯМ

«Історія навчає навіть тих, хто у неї не вчиться, 
вона їх провчає за неосвіченість і зневагу»

Ш
асиль Йосипович Ключевсь- 
кий (1841—1911) — видатний 
історик і публіцист, якому 
належить почесне місце серед плея

ди видатних вчених Росії другої 
половини XIX — початку XX сто
ліття, яскравий представник різ
ночинної інтелігенції. Його праці 
присвячені висвітленню основних 
питань історії соціального устрою 
Московської держави у XV—
XVIII ст. Роботи В.Й.Ключевського 
відрізняються широким розмахом 
дослідження, яке охоплює найва
жливіші сторони життя держави і 
суспільства у їх взаємозв'язку, рі
дкісним даром критичного аналізу, 
блискучим талантом викладення 
матеріалу.

Окрім праць історичного спрямування вчений видав низку 
статей популярного і публіцистичного характеру, відмітною їх 
рисою є державницький погляд автора, який ідеалізує москов
ську старовину, і певний оптимізм щодо сучасної йому російсь
кої дійсності.

Василь Ключевський народився 16 січня 1841 р. у м.Пензі у 
сім'ї священика, закінчив приходське духовне училище, а потім 
уїзне, пройшов курс місцевої духовної семінарії. Навчання у ду
ховних закладах було безплатне і, окрім того, у них виплачувала
ся невелика стипендія, що було небайдуже для сім'ї, яка жила 
на межі бідності. Уже на другому курсі Ключевський давав уро
ки, цікавився творами В.Н. Татіщева, Н.М. Карамзіна, читав журнал 
«Современник». Зрозумівши, що духовна освіта не відповідає його 
прагненням, Василь Йосипович подав заяву про звільнення із 
семінарії і вступив на історико-філологічний факультет Москов
ського університету, який був представлений плеядою видатних 
науковців. Саме вони вплинули на формування Ключевського 
як майбутнього вченого. До 1863 р. Василь Ключевський перебував
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під впливом Ф.І. Буслаєва, від нього Ключевський перейняв дум
ку про першорядну роль народу в історії.

Другим вчителем Василя Йосиповича став С.М. Соловйов. Під 
його керівництвом Ключевський написав дипломну роботу «Сказа
ння иностранцев о Московском государстве», після чого його 
було залишено на кафедрі для написання магістерської дисерта
ції «Житія святих як історичне джерело».

Щоб продовжувати роботу над дисертацією після закінчення 
дворічного терміну, вчений у 1867 р. влаштувався репетитором 
до Московського Олександрівського військового училища, а з 
1871 по 1887 рр. читав курс нової загальної історії. В середині 
1871 р. рада Московської духовної академії обрала Ключевсько- 
го приват-доцентом. В академії Василь Йосипович пропрацював 
36 років. У 1872 р. він взяв на себе читання лекцій на Московсь
ких вищих жіночих курсах, з 1879 р., у зв'язку з хворобою Со
ловйова, Московський університет запросив В.Й. Ключевського 
читати курс лекцій по російській історії.

У 1870 р. робота над дисертацією була завершена, і «Житія 
святих» опубліковано, а Ключевський отримав звання магістра. 
Через десять років, написавши докторську дисертацію «Боярс- 
кая дума древней Руси», В.Ключевський став доктором. В про
цесі роботи над «Боярською думою» Василь Йосипович продов
жував розробляти свою концепцію історичного процесу в Росії, 
видавши низку праць: «Происхождение крепостного права в 
России», «Подушная подать и отмена холопства в России», «Сос
тав представительства на земских соборах древней Руси», лі
тографію курсу лекцій «История сословий в России».

У 1901 р., після досягнення 60-річного віку, В.Й. Ключевський 
подав у відставку, але за ним залишили викладання у Духовній 
академії та університеті.

Працею, завдяки якій Ключевський став в один ряд із ви
датними істориками другої половини XIX — початку XX століття, 
був «Курс русской истории», підготовці й написанню якого вче
ний присвятив десять років свого життя. У 1904 р. вийшла у світ 
перша частина цієї монументальної праці. Останню, завершаль
ну частину праці Ключевський не встиг скомпонувати, оскільки 
12 травня 1911 р. помер.

Концепція історичного процесу в Росії, відображена у праці 
історика, протистояла поглядам тогочасних істориків державниць
кої школи, які концентрували увагу на ролі держави в історії 
суспільства. У праці автора яскраво відобразилось негативне 
ставлення до теорії самобутнього історичного розвитку Росії. У 
той час як попередники Ключевського дотримувалися фактоло
гічного або проблемно-фактологічного викладу матеріалу, Василь 
Йосипович віддавав перевагу проблемному підходу до вивчення 
історії Росії, спираючись на тріаду: людська особистість, людсь
ке суспільство та природа країни. Автор розумів роль особис-
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тості в історії як першорядної сили у людському суспільстві. У 
цьому аспекті цікавою є галерея історичних портретів монарших 
осіб Росії. Ключевський намагався створити фактологічні образи 
особистостей та відобразити їх духовно-моральний світ. Одним 
із основних напрямів дослідження вченого була історія російсь
кої культури, яку він розглядав у органічному взаємозв'язку із 
соціальними змінами в Росії.

Протягом життя змінювались і політичні погляди Ключевсь- 
кого. Якщо на початку своєї наукової діяльності вчений доволі 
прохолодно ставився до народників та їх закликів, то після ре
волюції 1905 року остаточно сформувалася ліберальна позиція 
вченого. Будучи учасником комісії у справах друку та утворення 
Державної думи, Ключевський виступав за буржуазні принципи 
розвитку преси, наполягав на законодавчому статуті думи і без
становому порядку виборів до неї. У березні 1906 р. він балоту
вався у Сергієвому Посаді до Державної думи від партії кадетів, 
але не набрав потрібної кількості голосів.

У щоденнику Ключевський зазначав: «...Наука російської іс
торії перебуває на вирішальному моменті свого розвитку. Вона 
вийшла із хаосу... випадкових... часто суперечливих поглядів і 
суджень. В її ході з'явився основний сенс... з цього моменту і 
розпочинається розвиток науки, оскільки лише з виробленням 
цього основного сенсу явищ закладається надійна основа подальшо
го наукового дослідження подробиць».

Внесок Василя Ключевського у розвиток історичної науки мож
на охарактеризувати як неоціненний, його наукові погляди стали 
могутнім поштовхом до подальшого розвитку не лише російсь
кої, а й української історичної науки.

Віталій Лагодзінський
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Славнозвісні імена

КОСТЬ ГОРБАЛЬ І СПРОБА ПЕРЕВЕСТИ 
УКРАЇНСЬКУ МОВУ НА ЛАТИНУ

И
ость Гаврилович Горбаль був одним із когорти видатних дія
чів українського відродження XIX століття в Галичині й зали
шив помітний слід у духовному й культурному житті краю. 
Народився він у Тисмениці на Станіславщині у сім'ї кушніра. 

1861 р., після закінчення Станіславської гімназії, вступив на фі
лософське відділення Львівського університету. Вивчав природ
ничі науки та українську літературу. По закінченні університет
ських студій вчителював у Чернівцях, де редагував і видавав 
український літературно-науковий часопис «Нива», потім — по
літичну газету «Русь», що друкувала твори молодих літераторів, 
огляди українського театрального життя, матеріали з народознав
ства тощо. Газета першою порушила питання про встановлення 
пам'ятника Великому Кобзареві у Львові.

1868 р. Горбаль переїздить до Тернополя, де обіймає посаду 
учителя реальної школи, а згодом — гімназії, отримує звання про
фесора. Три роки по тому переїздить до Перемишля, де й знахо
дить вічне упокоєння.

Розпочавши письменницьку діяльність 1861 р., видає у Черні
вцях разом з А.Кобилянським брошуру «Slovo па slovo do redaktora 
«Slova», написану народною мовою, проте латинським шрифтом 
з чеським правописом. У ній ідеться про можливість вживання 
саме цього правопису для української мови, і як приклад, вміще
но кілька поезій маловідомого на той час Осипа Федьковича. У 
другій брошурі «Holos па holos dlia Наїусупу» він виступав з гос
трою критикою галицького духовенства. Ці два твори стали пер
шими ластівками народовського руху з чисто народною мовою і 
з фонетичним чеським правописом для української мови, а та
кож із зародками філософського і, соціального радикалізму, від
значав І.Франко.

Творча спадщина Костя Горбаля — це і ряд автобіографічних опо
відань, політичних начерків, гумористично-сатиричних фейлетонів.

Журналістська, педагогічна й громадська діяльність Костя Гор
баля була спрямована на піднесення національної свідомості укра
їнського народу.

Кость Горбаль: посмертна згадка / /  Діло. — 1903. — № 3. — С.З.
Барвінський О. Письменська спадщина бл. п. Костя Горбаля / /  Руслан. —Львів, 
1904. — № 232 — 356, 258 — 259, 264.
Франко І. Кость Горбаль//Зібрання творів: У 50 т. — К., 1981. — Т. 34. — С. 368 — 
370.

Павло Орленко
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Відгомін, століть

«ЧЕТЬЇ МІНЕЇ» ТА ЇХ АВТОР

И
имитрій Ростовський (у миру — Данило Туптало) належить 
до числа найвидатніших українських релігійно-культурних 
діячів другої половини XVII ст., що не лише прославили себе 
подвигами благочестя та цілеспрямованою діяльністю, спрямова

ною на зміцнення престижу української православної церкви, але 
й залишили по собі значний літературний доробок. Разом з Іоани- 
кієм Галятовським, Лазарем Барановичем, Варлаамом Ясинським, 
Стефаном Яворським та багатьма іншими світочами української 
культури Димитрій представляє епоху культурних звершень, які 
утвердили за Києвом славу освітнього та інтелектуального центру 
України. Дослідник його життєвого і творчого шляху І.Шляпкін 
писатиме: «Святий Димитрій стоїть однаково високо як суспіль
ний діяч і як приватна особистість. Він ідеал православного вчено
го пастиря і улюблений серед народу письменник, з одного боку, 
милосердна і високоморальна людина — з другого».

Народився Данило Туптало у грудні 1651 року в Макарові, не
величкому містечку поблизу Києва, у сім'ї шляхтича, козацького 
сотника Макарівської сотні Київського полку Сави Туптала, яко
го з поваги до воїнських доблестей і високих моральних чеснот 
сучасники називали «славою і честю малоросійського війська».

Початкову освіту Данило здобуває дома. Сава і Марія Туптали 
вважали за свій обов'язок дати синові гарне православне вихован
ня та освіту. Тож у 1662 році Данила віддають у науку до Могилян- 
ської колегії, де ректором у цей час був Іоаникій Галятовський.

Навчання у Могилянській колегії не тільки справило вплив на 
молодого Данила Туптала щодо загального рівня освіти, яка мала 
енциклопедичний характер, але і багато в чому вирішило його 
подальшу життєву долю. Утверджений у благочесті, просвітле
ний вірою і озброєний знаннями, Димитрій все своє подальше 
життя присвятить захисту православної віри, охороняючи її від 
спотворень і різночитань. Пізніше у своїх творах він розкриє 
силу і внутрішню красу православ'я.

Ставши ченцем Київського Кирилівського монастиря, Димит
рій з часом здобуде славу талановитого проповідника, знаного за 
межами України. Спілкування з тодішніми ієрархами українсь
кої православної церкви, такими як Мелетій Дзик, Йосип Нелю- 
бович-Тукальський, Лазар Баранович, формує у молодого ченця 
виразні антипольські та антимосковські погляди.

За своє чернече життя Димитрій очолював багато православ
них обителей: Миколаївську у Батурині, Києво-Кирилівську, 
Єлецьку у Чернігові, Новгород-Сіверську.

Життя Димитрія було тісно пов'язане з історичними подіями 
часу. На його прихильність очікували і до його думки прислуха
лися навіть українські гетьмани Іван Самойлович та Іван Мазе
па. Можливо, колись вчені зможуть оцінити справжній внесок 
Туптала в історію не тільки церковну, але й світську.

У 1700 році на вимогу Петра І Димитрій супроти власного бажан-



ня був змушений виїхати до Росії і зайняти посаду Ростовського 
митрополита. Йому доводилося переборювати безліч труднощів: 
важкі кліматичні умови, презирливе і підозріле ставлення з боку 
російських священиків, неуцтво і обмеженість як церковних, так 
і світських діячів тодішньої Росії. Однак, вихований у кращих хри
стиянських традиціях українського суспільства, Димитрій цілесп
рямовано і безупинно працює на користь морального вдоскона
лення людини. Його митрополича діяльність — відкриття у Росто
ві однієї з перших російських шкіл, боротьба зі старообрядницт
вом, проповіді, прочитані у єпархії та при царському дворі, — 
засвідчила, що Російська православна церква здобула в особі Ди- 
митрія Туптала високоосвіченого, прогресивно мислячого, талано
витого релігійного пастиря. Невсипуща праця з розбудови церко
вного життя та авторитет, яким користувався Святитель, і стали 
основою для його канонізації, яка була здійснена 1757 року.

Особливе значення має особистість Димитрія Ростовського 
для розвитку української релігійної літератури. У його творчому 
доробку — численні повчання та проповіді, більша частина з 
яких, на жаль, втрачена, полемічного («Розиск про Бринську ві
ру»), історичного («Руно орошенное», «Літописець») змісту, а та
кож драми та поетичні тексти. Однак справжню славу Димитрій 
здобув як укладач — редактор найповнішої антології житій хрис
тиянських святих — дванадцятитомних «Четьїв Мінеїв» (1689— 
1705) — «живої художньої апології християнства», над якою пра
цював близько 20 років.

Цінність праці Димитрія полягала не тільки в тому, що він опра
цював і систематизував фактично весь відомий на той час україн
цям агіографічний матеріал, обсяг якого справді вражаючий. Укла
даючи житійні тексти, Туптало прагне подати найбільш достовір
ний та художньо значущий матеріал, працюючи і як перекладач, і 
як редактор, і як письменник. Димитрій зробив перший крок у 
справі наукового вивчення агіографії і критичного дослідження жи
тій. Він перший звернувся за джерелами для своєї праці на Захід.

Про «Четьї Мінеї» Димитрія Туптала український книгознавець 
Федір Титов писатиме: «Те, що створено було в інших країнах і у 
інших народів цілими більш-менш численними колегіями вчених 
людей, у нас було виконано однією людиною і до того ж майже без 
усякої матеріальної підтримки з боку суспільства. Це міг зробити 
тільки... православний монах, який отримав освіту в такій школі, 
якою була в XVII в. Київська академія». Олександр Пипін в оцінці 
праці Димитрія був дещо категоричнішим, стверджуючи, що «... 
для свого часу це була праця, єдина у своєму роді, яку, без сумніву, 
не зміг би здійснити ніхто з московських книжників».

«Четьї Мінеї» Димитрія, у яких він зібрав давні оповідання 
про життя і подвиги святих подвижників, стали улюбленою кни
жкою для читання у православних українців та інших східних 
слов'ян до нових часів.

Власне, цей корпус з дванадцяти томів завершив становлення 
національної агіографічної традиції і до сьогодні залишається най
авторитетнішим у цьому аспекті виданням.

Ірина Сав ченко, 
кандидат філологічних наук
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АЛислителі планети

СХОДЖЕННЯ НА ГОЛГОФУ ДУХУ

ворчий шлях генія не буває легким та простим. Але не 
кожному дістається стільки випробувань, труднощів, від
криттів і така посмертна слава, яка випала на долю одного 

з найвидатніших людей XX століття, філософа, вченого зі світо
вим ім'ям П'єра Тейяра де Шар дена.

Марі Ж озеф П'єр Тейяр де Шар ден (так повністю звучить 
ім'я четвертого сина із одинадцяти дітей родини французських 
фермерів Еммануеля та Верти Тейяр де Шарденів) народився 
1 травня 1881 р. в Оверні, гірському краї в центрі Франції. З са
мого дитинства П'єру не раз доводилося чути розповіді про сліди 
древньої людини, які було знайдено поблизу одного з овернсь- 
ких міст — Оріньяку. Прагнення до світопізнання, тяжіння до 
вивчення таємниць природи дуже рано виявилися в допитливо
му хлопчикові. Батьки П'єра, особливо тато, підтримували праг
нення сина до знань. Саме батько віддав хлопчину на навчання в 
одну з кращих шкіл — колеж Нотр-Дам-де-Монгре. Як і багато 
інших єзуїтських шкіл, ця давала грунтовну освіту не лише в 
галузі теології, філософії, мов, але і в природничих науках.

Вже під час навчання П'єр Тейяр де Шарден виявив неаби
які здібності до природничих дисциплін, хоч це й не виключало 
його наполегливого інтересу до теології та філософії.

Можливо, характер П'єра, його сільське виховання стало од
нією з глибинних причин, що не дозволили йому порвати із ка
толицькою церквою чи вступити з нею у відкритий конфлікт. 
Суперечність між прищепленими в єзуїтському колежі теоло
гічними настановами та власними переконаннями, що виробили
ся під час наукової діяльності, насамперед природничої, зреш
тою, як ввавжають дослідники життя та творчості цієї видатної 
особистості, набуло трагічних форм.

По закінченні навчання у 1899 р. Тейяр де Шарден стає чле
ном єзуїтського ордену. Під час Першої світової війни Тейяр був 
санітаром. За свою службу нагороджений Воєнною медаллю та 
орденом Почесного легіону. А вже у 1920 р. Тейяр де Шарден 
отримує докторський ступінь, захистивши в Сорбонні дисерта

цію, після чого стає професором кафедри теології в Католицько
му університеті в Парижі. Лекції його користувалися надзвичай
ною популярністю. Проте виявилося, що вони не вписуються в 
університетську програму, яка дозволяла вивчення еволюційно
го процесу лише в обмеженій формі.
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На вченого почали писати доноси, звинувачуючи його в роз
повсюдженні єретичних думок у студентських колах. Тейяр де 
Шарден не знайшов можливим для себе вступити у відкриту 
боротьбу із католицькою догмою. Слід зауважити, що він був 
глибоко віруючим християнином, але погляди його докорінно 
розходилися з тогочасними офіційними поглядами Римського 
престолу. 1923 р. він припиняє читання лекційного курсу в Ка
толицькому університеті і від'їжджає з палеонтологічною експе
дицією в Монголію та Північно-Західний Китай. Це не було від
мовою від пропагування своїх поглядів, але означало певний 
компроміс із католицькою церквою. В подальшому внутрішні 
суперечності призвели до того, що Шарден змушений був вести 
життя добровільного вигнанця. І хоч геній все одно залишається 
генієм, де б він не був, і життя вченого Тейяра де Шардена по
дарувало людству багато непересічних відкриттів (наприклад, 
знахідка синантропа та теорія антропогенезу, викладена Тейя- 
ром де Шарденом на основі цього відкриття). Проте, напевне, 
чимало втратила європейська наука через неможливість широ
кого застосування теорій автора за його життя. Саме через про
тидію католицької церкви не зміг побачити світ основний твір 
його життя — «Феномен людини», праця, що стала революцією 
в галузі не лише природничих наук, але й світогляду суспільства 
першої половини XX століття.

Лише після смерті цього видатного мислителя, вченого- 
антрополога людство дістало змогу ознайомитися з його погляда
ми на антропогенез та усвідомити непересічність теоретичного 
доробку дослідника.

Сьогодні ми можемо лише шкодувати за тими відкриттями, 
які міг би подарувати людству такий могутній геній, якби не 
зустрічав на своєму шляху стільки важких перешкод. Сам Тейяр 
де Шарден був дуже стриманим у виявленні внутрішніх пережи
вань. Проте фізичний і психологічний стан його були в останні 
роки надзвичайно тяжкими. За рік до смерті він занотував у 
своєму записникові слова Жоржа Бернаноса: «Всі пригоди у сфері 
духу— це Голгофа». Тейяр де Шарден довів справедливість цих 
слів усім своїм життям.

Ірина Грабовська, 
кандидат філософських наук
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Ш БТ СР чт пт сь нд

1 2 З
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2 0 21 22 23 24
25 26 27 28 29 ЗО

1 — 110 років тому помер україн
ський письменник Василь Мова 
(Лиманський). Народився 13 січня 
1842 р.
— 70 років тому помер українсь
кий історик Владислав Бузескул. 
Народився 8 березня 1858 р.
4 — 45 років тому помер українсь
кий історик Борис Крупницький. 
Народився 24 липня 1894 р.
6 — День журналіста.
7 — 115 років від дня народження 
українського історика мистецтв Ко
стянтина Ш ироцького. Помер 13 ве
ресня 1919 р.
— 320 років від дня народження 
українського письменника, церков
ного діяча Ф еофана Прокоповича. 
Помер 19 вересня 1736 р.
8 — 120 років тому помер україн
ський фольклорист М икола Мізько. 
Народився 25 травня 1818 р.
9 — 120 років від дня народження

українського письменника, ж урна
ліста Володимира Островського. 
Помер 7 квітня 1950 р.
— 75 років тому помер українсь
кий історик Іван Линниченко. На
родився 6 листопада 1857 р.
10 — 120 років від дня народження 
українського громадського, політич
ного діяча, історика Вячеслава Про
коповича. Помер 7 червня 1942 р.
— 100 років від дня народження 
українського фольклориста Гната 
Танцюри. Помер 12 листопада 
1962 р.
— 50 років тому пішла з життя 
український живописець Катерина 
Білокур. Народилася 7 грудня 
1900 р.
14 — 220 років від дня народження 
архітектора, автора проектів бага
тьох пам 'яток у Києві Вінсента Бе- 
ретті. Помер 18 серпня 1842 р.
— 110 років від дня народження
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українського військового, політич
ного діяча Євгена Коновальця. За
гинув 23 травня 1938 р.
— 70 років тому помер українсь
кий громадський діяч, історик В'я- 
чеслав Липинський. Народився 
5 квітня 1882 р.
16 — 170 років тому помер російсь
кий військовий діяч, командувач 
Бузького і Чорноморського козаць
кого війська Олександр Ланжерон. 
Народився 1 січня 1763 р.
18 — 155 років від дня народження 
українського композитора, музи
кознавця Віктора Чечотта. Помер 
2 грудня 1917 р.
— 110 років від дня народження 
українського філософа Івана М ір
чука. Помер 25 травня 1961 р.
19 — 215 років від дня народження 
російського письменника Федора 
Глинки, автора історичних творів 
про козаччину. Помер 23 лютого 
1850 р.
20 — 80 років тому помер українсь
кий історик, етнолог, літературо
знавець, педагог Микола Петров. 
Народився 12 квітня 1840 р.
22 — 60 років тому фаш истська Ні

меччина та її сателіти напали на 
Радянський Союз. Початок Великої 
Вітчизняної війни.
25 — 115 років від дня народження 
українського історика Івана Кри- 
п ’якевича. Помер 21 квітня 1967 р.
— 50 років тому помер українсь
кий художник Осип Курилас. На
родився 7 серпня 1870 р.
26 — 140 років тому помер чеський 
історик, філолог-слов'янознавець Па- 
вел Шафарик. Народився 13 травня 
1795 р.
— 130 років від дня народження 
українського історика літератури, 
етнолога Андрія Лободи. Помер 
1 січня 1931 р.
28 — 90 років тому помер українсь
кий письменник Архип Тесленко. 
Народився 2 березня 1882 р.
— День Конституції України
ЗО — 350 років тому відбулася бит
ва між польським та українським 
військом під Берестечком.
— 60 років тому у Львові Органі
зація українських націоналістів 
(бандерівці) прийняла Акт проголо
шення Української держави.
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Етапи українського державотворення

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

16 березня 1917 р. у Києві було створено Українську Централь
ну Раду (УЦР) — національний політико-координаційний центр, 
згодом, по суті, перший український парламент, який здійсню
вав керівництво національно-визвольним рухом українського на
роду, а потім і його відродженою державою — Українською На
родною Республікою (УНР).

УЦР виникла з ініціативи демократичної української інтеліген
ції, об'єднаної в Товариство українських поступовців, за участю 
політичних партій, а також представників робітництва, духовен
ства, військових, студентів, громадських і культурних організацій. 
Її головою було обрано М. Грушевського (заочно, оскільки він на 
той час перебував у Москві), заступником голови — В. Науменка, 
товаришем голови — Д. Антоновича. До складу її президії увійшли 
також Веселовський — писар і голова агітаційної комісії, Коваль — 
скарбник і голова фінансової комісії, Ткаченко — голова правни
чої комісії, Стешенко — голова шкільної і редакційної комісій, 
Скрипник — голова друкарської комісії, Шульгін — голова інфор
маційного бюро, Вус — голова прес-бюро.

Важливу роль у конституюванні й організаційному станов
ленні УЦР, розробці теоретичних засад українського національ
но-визвольного руху відіграв Всеукраїнський національний кон
грес, що відбувся 19—21 квітня у Києві. На ньому склад УЦР 
був переобраний і значно розширений за рахунок представни
ків від губерній, найбільших міст, а також партійних, громадсь
ких і професійних організацій. Всього на конгресі було обрано 
115 членів УЦР. Головою переобрано М. Грушевського, заступ
никами голови стали С. Єфремов і В. Винниченко. Для ведення 
поточної роботи УЦР утворила Виконавчий Комітет, який згодом 
було перейменовано на Малу Раду.

Склад УЦР постійно поповнювався і розширювався на демок
ратичних засадах. Зокрема, І Всеукраїнський селянський з'їзд де
легував до неї 133 чоловік, II Всеукраїнський військовий з'їзд — 
100. Вже наприкінці липня УЦР мала 822 члени, які представляли 
такі групи: Всеукраїнську Раду селянських депутатів — 212, Все
українську Раду робітничих депутатів — 100, представники неук
раїнських Рад робітничих і селянських депутатів — 50, українські 
соціалістичні партії — 20, російські соціалістичні партії — 40, єв
рейські соціалістичні партії — 35, польські соціалістичні партії — 
15, представники від міст і губерній — 84, від профспілкових, осві
тніх, економічних і громадських організацій та національних мен
шин — 108. Таким чином, вона поступово перетворилася із суто
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національного координаційного органу на тимчасовий (до скли
кання Українських установчих зборів) парламент, в якому були 
представлені всі верстви населення України. Загальні збори УЦР 
скликалися щомісяця. Збори на колегіальних, демократичних за
садах розглядали найважливіші питання, що поставали спочатку 
перед українським національно-визвольним рухом, а згодом — і 
перед відродженою Українською державою.

З перших кроків своєї діяльності УЦР домагалася широкої 
національно-територіальної автономії України у складі демокра
тичної Російської Республіки. Однак Тимчасовий уряд Росії не
гативно поставився до національно-визвольних рухів пригнобле
них народів колишньої імперії. Незважаючи на це, УЦР своїм 
І Універсалом від 23 квітня 1917 р. фактично проголосила авто
номію України. Вона закликала всіх українців самостійно орга
нізовуватися і приступити до негайного закладення підвалин ав
тономного ладу.

29 червня УЦР утворила перший уряд автономної України — 
Генеральний Секретаріат на чолі з В. Винниченком. Формуван
ня Генерального Секретаріату з кінця червня по жовтень 1917 р. 
відбувалось у напруженій боротьбі з Тимчасовим урядом, який 
всіляко перешкоджав творенню вищих органів української вла
ди. Відкинувши затверджений УЦР Статут Генерального Секре
таріату, Тимчасовий уряд розробив та надіслав Інструкцію, згід
но з якою проголосив Генеральний Секретаріат своїм (не УЦР) 
органом, різко обмеживши при цьому територіальні межі і сфе
ри його діяльності. 16 липня 1917 р. УЦР оголосила свій II Уні
версал, яким закріпила статус Генерального Секретаріату як кра
йового органу виконавчої влади і водночас сповіщала про фак
тичну відмову від реалізації автономії України до скликання Уста
новчих зборів.

Після більшовицького перевороту в Петрограді УЦП III Уні
версалом проголосила стврення Української Народної Республі
ки, щоправда, в складі єдиної Російської держави, визначила кор
дони новоутвореної республіки, найголовніші принципи її устрою 
та програму невідкладних економічних і політичних заходів. З цього 
моменту діяльність Генерального Секретаріату різко активізува
лася. Було відновлено повний його склад, розширено фракції.

Як свідчать результати виборів до Всеросійських установчих 
зборів, УЦР підтримувала переважна більшість населення Укра
їни. Українські партії, що відігравали в УЦР провідну роль (укра
їнські есери і соціал-демократи), здобули 75 відсотків голосів 
виборців (більшовики— лише 10 відсотків). Скликаний 17 груд
ня 1917 р. у Києві І Всеукраїнський з'їзд Рад селянських, солдат
ських і робітничих депутатів висловив повне довір'я і рішучу 
підтримку УЦР.

Однак подальша її діяльність була ускладнена протидією міс
цевих більшовиків і уряду радянської Росії. Фактично вже з кін-
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ЛЕГІОН українських січових СТРІЛЬЦІВ
1. Стрілець. Вересень 1914— 1915 рр.
2. Кіннотник. 1915— 1916 рр.
3. Старшина. 1917— 1918 рр.
ВІЙСЬКО УНР ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

4. Козак 1-го Українського Козачого полку 
ім. гетьмана Богдана Хмельницького. Листо
пад 1917 р.
5. Вояк куреня Червоних гайдамаків Гайдама
цького Коша Слобідської України. Січень 
1918 р.
6. Вояк куреня Чорних гайдамаків Гайдамаць

кого Коша Слобідської України. Січень 1918 р.

7. Старшина 1-го полку Січових Стрільців. Лю
тий 1918 р.

8. Підстаршина 2-ї сотні полку Кінних Гайда
маків ім. кошового отамана Костя Гордієнка. 
Квітень 1918 р.

9. Вояк Кінно-гірського гарматного дивізіону 
О.Алмазова. Квітень 1918 р.

10. Вояк Київського гарнізону. Березень 
1918 р.

11. Козак 2-го Запорозького (Української Ре
спубліки) полку. Квітень 1918 р.
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12. Старшина піхоти (з освітою Академії Ген
штабу). Квітень 1918 р.

13. Старшина штабу, зимова уніформа. Кві
тень 1918 р.

14. Старшина 1-ї Української (Синьожупан- 
ної) дивізії. Березень 1918 р.

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
(ГЕТЬМАНАТУ)

15. Генерал піхоти. Серпень 1918 р.

16. Козак 2-го полку Сердюцької дивізії. Сер
пень 1918 р.
17. Старшина 3-го полку Сердюцької дивізії, 
зимова уніформа. Серпень 1918 р.
18. Кіннотник 1-ї Козацько-стрілецької (Сі- 
рожупанної) дивізії. Червень 1918 р.
19. Козак піхоти. Серпень 1918 р.
20. Старшина, приділений по кінноті. Серпень 
1918 р.
21. Старшина флоту. Липень 1918 р.

241



jftf —

ця листопада вони розпочали підготовку до повалення УЦР і за
хоплення влади в Україні. Цьому сприяв «Маніфест до українсь
кого народу з ультимативними вимогами до Української Ради», 
написаний В. Леніним і Л. Троцьким, яким, по суті, оголошува
лася війна українській владі. Більшовицькі делегати І Всеукра
їнського з'їзду Рад переїхали до Харкова, де проголосили Украї
ну Республікою Рад і створили, на противагу УЦР та її уряду, 
Народний Секретаріат (радянський уряд) УНР. Після цього бо
ротьба між більшовиками й УЦР загострилася. Радянська Росія 
вислала на Україну з метою повалення УЦР значні військові си
ли. В таких умовах УЦР відрядила в Брест делегацію для веден
ня мирних переговорів з Німеччиною та її союзниками, яка 9 лю
того 1918 р. (день захоплення більшовиками Києва) підписала 
мирний договір УНР з державами Четверного союзу.

У цей відповідальний момент 22 січня 1918 р. УЦР оприлюд
нила свій IV Універсал, яким проголосила УНР самостійною, ні 
від кого не залежною, вільною, суверенною державою україн
ського народу, а Генеральний Секретаріат перейменувала на 
Раду Народних Міністрів. Після цього вона ухвалила закони про 
8-годинний робочий день, земельну реформу, а під час коротко
часного перебування в Житомирі й Сарнах — про грошову сис
тему, державний герб УНР, громадянство в УНР та інші. Остан
нім її законодавчим актом було схвалення Конституції Українсь
кої Народної Республіки.

Передати владу Українським установчим зборам, призначе
ним на 12 травня 1918 р., УЦР не вдалося. Запрошені нею в 
Україну німецькі та австро-угорські війська незабаром відверто 
виявили своє вороже ставлення до неї. У квітні 1918 р. при під
тримці німецького військового командування стався державний 
переворот. На з'їзді хліборОбів-власників генерал П. Скоропад
ський був проголошений гетьманом Української держави. Геть
ман розпустив УЦР, а закони її скасував.

Однак, незважаючи на свою поразку, УЦР має незаперечні 
заслуги перед українським народом. Протягом свого нетривало
го (трохи більше одного року) існування, подолавши величезні 
труднощі, вона пробудила український народ від рабської поко
ри й тривалої сплячки, підняла його на боротьбу за відродження 
власної давно втраченої державності, утворила Українську На
родну Республіку і розпочала героїчну боротьбу за її свободу та 
незалежність від більшовицько-радянської Росії. Саме при ній 
було закладено основи будівництва майбутнього суспільно- 
політичного й економічного ладу вільної і незалежної України, 
що грунтувалися на засадах широкої демократії, рівноправності 
й справедливості. Невипадково нинішній процес державного 
будівництва багато в чому базується на досвіді державотворчої 
діяльності УЦР.

Іван Гошуляк, 
кандидат історичних наук
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Єтапи українського державотворення

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ГЕТЬМАНА 
П. СКОРОПАДСЬКОГО

29 квітня 1918 р. процес творення української демократичної 
державності, репрезентований Центральною Радою та Україн
ською Народною Республікою, був перерваний державним пе
реворотом. В цей день 6,5 тисячі делегатів конгресу хліборобів- 
власників, які зібралися у приміщенні київського цирку Шанце- 
ра, обрали гетьманом України колишнього генерала російської 
армії Павла Скоропадського. Устрій нової держави та особа її 
голови визначалися німецьким окупаційним командуванням і по
годжувалися в Берліні. За їх задумом, в Україні мала постати 
держава монархічного типу з правителем, здатним навести твер
дий лад, задовольнити економічні інтереси Німеччини та її союз
ників, припинити «соціалістичні експерименти» попередньої вла
ди. Що ж до самої особи гетьмана, то вибір випав на П. Скоро
падського, оскільки він мав давній не лише козацький, а й геть
манський родовід, належав до крупних землевласників, мав ба
гатий досвід воєначальника, користувався популярністю серед 
значної частини українського населення як колишній командир 
І Українського корпусу і лідер Вільного козацтва.

В обнародуваній у перший день існування нового режиму 
Грамоті до українського народу П. Скоропадський оголосив се
бе гетьманом всієї України, розпустив Центральну і Малу Раду, 
скасував всі розпорядження попереднього українського уряду, 
звільнив його міністрів та їх заступників, відновив у повному 
обсязі право приватної власності, пообіцяв твердо стояти на сто
роні порядку й законності в Українській державі, не спиняю
чись перед крайніми заходами. Крім Грамоти, в той самий день 
були ухвалені Закони про тимчасовий державний устрій Украї
ни, які мали діяти до виборів Українського Сойму (парламенту), 
зокрема «Про гетьманську владу», «Про віру», «Права і обов'яз
ки Українських Козаків і Громадян», «Про закони», «Про Раду 
Міністрів і про Міністрів», «Про фінансову Раду», «Про Гене
ральний Суд». Першим із цих указів у руках гетьмана зосеред
жувалася величезна влада. Йому належало управління Україн
ською державою, він ухвалював закони і без його санкцій жод
ний акт не був чинним. Гетьман призначав Отамана Ради Мініс
трів, призначав і звільняв інших урядових осіб, здійснював вище 
керівництво міжнародними відносинами держави, був Верхов
ним воєводою української армії і флоту, мав право помилування
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22. Вояк 1-ї сотні Окремого загону Січових 
Стрільців. Листопад 1918 р.
23. Старшина штабу Сірожупанної дивізії. Вес
на 1919 р.
24. Військовий інженер. Червень 1919 р.
25. Старшина 3-го Гайдамацького полку За
порозької групи. Весна 1919 р.
26. Урядовець Військового Міністерства. Чер
вень 1919 р.
27. Старшина 1-го Гуцульського полку мор
ської піхоти. Квітень 1919 р.

28. Козак 20-го Запорозького полку ім. геть
мана Мазепи. Серпень 1919 р.
29. Підстаршина Житомирської юнацької шко
ли. Серпень 1919 р.
30. Старшина Прикордонного корпусу. Сер
пень 1919 р.
31. Старшина штабу (з освітою Академії Ген
штабу). Вересень 1919 р.
32. Козак відділу охорони Головного Отама
на. Квітень 1920 р.
33. Головний Отаман. Липень 1919 р.
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засуджених. Щоправда, реальна його влада значною мірою об
межувалася залежністю від окупаційного командування.

Православна віра визнавалася головною в Україні, а пред
ставникам інших конфесій надавалося право відправляти свої 
обряди. Населення Української держави поділялося на козаків і 
громадян, головними обов'язками яких були захист Вітчизни, 
сплата податків і відбування повинностей. Законами декларува
лися непорушність прав особи та її мешкання, право вільного 
виїзду за кордон, обрання місця проживання, основні політичні 
свободи (слова, друку, зібрань, створення громадських об'єд
нань), але кожна з обов'язковими застереженнями, які їх обме
жували.

Спрямування і координація діяльності окремих відомств і ор
ганів вищого державного управління покладалися на Раду Міні
стрів. Кілька днів її очолював Отаман-Міністр М. Сахно-Устино- 
вич, згодом Ф. Лизогуб, М. Василенко, С. Гербель. Переважну 
більшість членів уряду становили кадети та октябристи. Націо
нальні українські партії майже не були представлені. Вони ста
ли в опозицію до гетьманського режиму й обвинувачували П. Ско
ропадського у відновленні в Україні самодержавства. Для бо
ротьби проти нього вже в травні 1918 року ними був створений 
Український Національно-Державний Союз, який згодом було 
переіменовано на Український Національний Союз на чолі з 
М. Шаповалом, В. Винниченком. Спроби гетьмана порозумітися 
з ними успіху не мали.

З метою посилення нагляду за власними громадянами геть
ман створив орган карального призначення — Державну варту. 
Влітку в Україні відновилася дія окремих каральних законів цар
ського періоду. Місцева адміністрація, губернські старости зо
середили зусилля на поверненні поміщицьких земель, вилученні 
продовольства і сировини для вивезення до Німеччини та Авст
ро-Угорщини. Була введена жорстка цензура, почалося переслі
дування політичних партій, зокрема анархістів, більшовиків, есерів 
та інших.

Найбільше незадоволення викликала насамперед продоволь
ча і земельна політика властей. Починаючи з липня, у селян 
примусово вилучалися всі «лишки» жита, пшениці, проса, греч
ки та інших продовольчих продуктів. Земельні комісії за влас
ним розсудом відбирали у селян землю, худобу, сільськогоспо
дарський інвентар, який, на їх думку, погано використовувався. 
Вільна торгівля значно обмежувалася, широко практикувалися 
реквізиції продовольства безпосередньо на ринках. У відповідь 
на незадоволення й активний опір селян широко задіювали не 
лише гетьманські каральні органи, але й окупаційні війська. Все 
це поглиблювало конфронтацію між трудящим селянством та 
існуючим режимом, вело до ще більшої його ізоляції.

Незважаючи на це, в період гетьманщини було накопичено й
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значний позитивний досвід національного державотворення, куль
турного будівництва. Зокрема, було утворено Державний Сенат, 
удосконалено судову систему, місцеве самоврядування, розши
рено міжнародні зв'язки Української держави. За станом на ли
стопад 1918 р. вона мала 10 генеральних консульств, 25 кон
сульств і віце-консульств у країнах Четверного союзу, Румунії, 
Фінляндії, Литві, Швейцарії, Данії, Нідерландах, Швеції, Норве
гії, Польщі, Росії та інших державах. Здійснювалася робота що
до українізації державних і громадських установ, створення укра
їнської національної школи, розвитку науки і культури. За час 
гетьманства була заснована Українська Академія наук, створе
но два українські університети, відкрито 150 шкіл з українсь
кою мовою викладання, а в російських школах введені як обо
в'язкові предмети «українська мова і література», «історія і гео
графія України». Були створені Національна галерея мистецтв, 
Національна бібліотека, Український історичний музей, Україн
ська державна капела, Український театр драми та опери тощо. 
Немало робилося і в плані виховання української людності на 
кращих стародавніх традиціях гетьманства і козацтва.

Наприкінці жовтня 1918 р. під натиском національно- 
демократичних сил та невдоволення селян гетьман видає Гра
моту, в якій обіцяє виробити аграрне законодавство, утворити 
державний земельний фонд, розпочати підготовку виборів в 
Український Сойм. Однак вже 14 листопада у зв'язку зі змі
ною міжнародної кон'юнктури (поразки у війні країн Четвер
ного союзу) він проголошує ліквідацію суверенітету Українсь
кої держави та вступ у федерацію з Росією, що, по суті, озна
чало прийняття курсу на відновлення «єдиної та неділимої» Ро
сії. У відповідь на це Український Національний Союз утворив 
Директорію, яка закликала маси до негайного повстання проти 
існуючого режиму. В результаті місячної збройної боротьби геть
ман змушений був зректися державної влади на користь Ди
ректорії. Замість гетьманської Української держави була від
новлена Українська Народна Республіка. Сам П. Скоропадсь
кий втік до Німеччини, де 26 квітня 1945 р. помер внаслідок 
смертельного поранення, отриманого під час бомбардування со
юзницькою авіацією.

Іван Гошуляк, 
кандидат історичних наук
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^славлені імена

РЕФОРМАТОР ПЕТРОВСЬКОЇ ДОБИ

Пиши історію так, щоб і про тебе могли сказати: 
це була дійсно вільна людина. У нього не було 
нічого лицемірного та рабського і у всьому він 
йшов тільки за правдою.

Ф. Прокопович

алановитии український вчений, просвітитель, церковний 
і культурний діяч Феофан Прокопович — автор багатьох 
літературно-публіцистичних, філософських, природознав

чих та теологічних творів. Професор і ректор Києво-Могилянської 
академії, єпископ Псковський та архієпископ Новгородський, 
поет, неперевершений оратор, він був і чудовим викладачем фі
лософії, риторики, логіки, етики, теології.

Мандруючи країнами Європи, Прокопович знайомиться з іде
ями гуманізму, просвітництва й реформації, які проповідує потім 
усе своє життя. Він студіює риторику, поезію, філософію, ви
вчає церковні старожитності, уважно приглядається до органі
зації та управління Ватіканом. Набутий досвід знадобиться йому 
в майбутньому при здійсненні реформ православної церкви.

Влітку 1706 р., у зв'язку із заснуванням Печерської фортеці 
Київ відвідав Петро І. На його честь Феофан Прокопович виголо
сив проповідь, яка не тільки вразила Петра, а й зацікавила не- 
ординарністю особистості Феофана, глибиною його мислення, 
аргументацією. В ці роки поряд із педагогічною та науковою 
діяльністю Прокопович займається військовою справою, бере 
участь у політичному житті України.

Після Полтавської битви, коли Петро І повертався через Ки
їв, Феофан на честь переможця виголосив у Софійському собо
рі панегірик «Слово похвальное о преславной над войсками свей- 
скими победе», який тоді ж був надрукований у Києво-Печерській 
друкарні російською та латинською мовами. Вже тоді Петро І 
розпізнав у Феофані людину, близьку йому за характером і за 
спрямованістю думок, котра не лише могла зрозуміти й підтри
мати його зачинання, а й у майбутньому стати сподвижником.

Сильна й обдарована особистість Прокоповича, далекогляд
ного й гнучкого політика, вольового й стійкого борця, людини, 
котра могла виступити виразником починань і реформ, приваб
лювала Петра І.

З цього часу колишній ректор Києво-Могилянської академії
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стає найближчим радником Петра І з питань освіти і церкви, 
науки, культури, права тощо.

У тяжкий період суду над цесаревичем Олексієм 6 квітня 1718 р. 
Прокопович виголосив своє славнозвісне «Слово о власти и чести 
царской», яке мало на меті довести законність і необхідність са
модержавної влади, показати, що вона від Бога. Після цієї промо
ви позиції Феофана Прокоповича зміцнилися остаточно. В боротьбі 
між прихильниками реформ і захисниками старих порядків він 
став на бік перших, завдяки чому, з одного боку, висунувся у 
перші лави реформаторів петровської доби, а з другого — став 
непримиренним ворогом старозавітних церковників. Почалася 
жорстока боротьба. По суті, боротьба за чистоту вчення тривала 
до кінця життя Феофана. І тільки завдяки непересічним здібнос
тям дипломата він зумів у складних умовах політичних перипетій, 
злетів і падінь царедворців залишитися на вершині влади. Проко
пович одразу зайняв позицію, яку зумів утримати до кінця життя: 
схвалював і підтримував реорганізацію державного й церковного 
управління, розвиток науки, літератури, архітектури, мистецтва 
та ін. З ентузіазмом вітає створення регулярної армії і флоту, у 
проповідях та виступах доводить їх значення для Росії. Крім цер
ковно-богословських трактатів пише публіцистичні статті, підруч
ники, редагує переклади, готує передмову до морського статуту, 
дає грунтовні історичні довідки і т.д.

Один із кульмінаційних моментів діяльності Прокоповича — 
його участь у реформі церковного управління. Феофану було 
доручено підготовку статуту духовної колегії. Суть цього доку
мента, що дістав назву «Духовний регламент», полягала у скасу
ванні патріаршества й підпорядкуванні церкви колегіальному 
управлінню на чолі з царем.

Невдовзі після написання «Духовного регламенту» (1720) Про
копович для обгрунтування не лише світської влади, але й ду
ховної пише «Розьіск исторический», в якому посилається на 
Овідія, Цицерона, Тацита, Плінія, Тіта Лівія, Плутраха і дово
дить, що римський імператор носив титул первосвященика і то
му християнські государі мають стояти на чолі церкви.

14 лютого 1721 р. відбулося відкриття Святого Синоду, на яко
му Феофан у присутності Петра І виголосив вітальну промову. 
Свою місію він вбачав у підтримці й допомозі Петру І у перебу
дові церкви та державного управління. Жодну з Петрових ре
форм, жодну більш-менш важливу подію його царювання не за
лишив Прокопович без роз'яснення з церковної кафедри і дове
дення значення та користі будь-якого державного заходу. І хоча 
смерть Петра в січні 1725 р. глибоко вразила Феофана, вона не 
зламала його, не підірвала сил у майбутній роботі. На смерть 
царя Феофан виголосив дві проповіді: одну в день похорон, дру
гу — в день Петра і Павла, в яких дав глибоку оцінку діяльності 
Петра як історичної особи.
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Пережив Прокопович і царювання Петра II, і прихильно зу
стрів вступ на трон Анни Іоанівни (1730). У віршах і промовах на 
її честь він наділяв царицю найвищими рисами державного пра
вителя, порівнюючи з Петром. Завдяки такій підтримці й возве
личуванню Анни Іоанівни роль Феофана значно зміцніла.

Прокопович підтримує деспотичний режим Бірона, не зупи
няючись ні перед чим для досягнення мети, яку поставив перед 
собою багато років тому, ще коли був безвісним київським мо
нахом: піднести просвітницький рівень Росії до європейського.

На схилі життя Прокопович згуртовує навколо себе найосві- 
ченіших людей свого часу. Поет А. Кантемір, історик В.Татищев 
були не тільки близькими друзями Феофана, а й спільниками.

Біографи М. Ломоносова часто наводять той факт, що саме 
Прокопович виступив покровителем молодого вченого, коли того 
збиралися виключити зі Слов'яно-греко-латинської академії: «Не 
бійся нічого, хоча б з калатанням у великий московський собор
ний дзвін стали тебе оголошувати самозванцем — я твій захис
ник», — сказав Прокопович.

Відомо, що Феофан непогано володів кількома мовами. Писав 
вірші російською, польською та латинською. Мав багату бібліо
теку, що налічувала близько ЗО тисяч книжок, в основному ла
тиною. На власні кошти створив і розмістив у своєму будинку 
школу для бідних і осиротілих дітей.

Помер Феофан Прокопович у Петербурзі 8 березня 1736 р., 
похований у Новгородському Софійському соборі.

Ірина Войцехівська, 
доктор історичних наук

В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 
ПРО РЕЛІГІЮ ТА ЦЕРКВУ

S
 своїй багатогранній творчій діяльності видатний історик і 
політолог, ідеолог і загальновизнаний лідер українського мо
нархізму В'ячеслав Казимирович Липинський (1882—1931) 
приділяв велику увагу проблемам релігії й церкви. Серед про

відних діячів українського національно-визвольного руху XX сто
ліття лише він вважав ці проблеми одними з найважливіших і з 
небувалою глибиною висвітлив справжню роль релігії та церк
ви в національному державотворенні.

Народився В.Липинський у с. Затурцях Володимирського по
віту Волинської губернії в сім'ї поміщика. Навчався спочатку в 
Луцьку й Житомирі, згодом — у Першій київській гімназії. Ви-
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щу освіту здобув в університетах Кракова (Ягеллонському) і Ж е
неви. Своєрідність його духовного становлення полягала в тому, 
що він, по суті, виховувався одночасно в трьох різних культурах, 
чому був зобов'язаний своєму польському походженню, росій
ській школі та українському оточенню. Поляк за національніс
тю і римо-католик за віросповіданням, В.Липинський з юнаць
кого віку присвятив себе служінню українській національній 
справі, відродженню державності України і залишався відданим 
цій благородній меті до кінця свого життя.

Вперше в узагальнюючому вигляді свої погляди на релігію й 
церкву В.Липинський висловив у Нарисі програми Української 
демократичної хліборобської партії, написаному в серпні 1917 р. 
Від імені хліборобів-демократів він вимагав повного забезпечен
ня свободи віри. При цьому, поміж рівними в своїх правах усіма 
віросповіданнями України перше місце, на його думку, мало на
лежати православній церкві, яка повинна була мати соборний 
устрій і бути автокефальною.

Так само автономними в межах своїх канонічних прав повин
ні були стати греко-католицька і римо-католицька церкви в Укра
їні. Причому остання мала бути розділена на дві частини: україн
ську і польську. Автор програми вказав на необхідність підви
щення загальної освіти і культурного рівня українського духо
венства.

Ця тема посідає також чільне місце в найважливішому творі 
В.Липинського — «Листи до братів хліборобів. Про ідею і орга
нізацію українського монархізму», що вперше була надрукова
на окремою книгою в 1926 р. у Відні. Більше того, саме христи
янська релігія стала основою книги. «Ми не робимо з політики 
релігії, — наголошував автор у вступному слові до неї, — з діла 
світського — діла духовного. З діла Кесаревого — діла Божого, 
або навпаки. Політика — це меч і сила продуктивна, матеріаль
на. Але щоб ця сила матеріальна не обертала, як досі, українців 
у взаємно себе поїдаючих звірів, українські люде меча, плуга і 
станка ждуть від Вас, інтелігентів, ідеї — ждуть слова духовного, 
яке Ви, і тільки Ви, маєте обов'язок їм дати. Ви не потребуєте 
шукати та видумувати це слово. Воно вже сказано перед віками. 
Релігія християнська, що з руїн Римської Імперії і з взаємно себе 
поїдаючої Європи витворила нову культуру і нові держави, здат
на ще й нашу Україну відродити та з руїни більшовицької Дер
жаву Українську сотворити... Об'єднані одним духом християн
ським, послушні кожний обрядові — православному, уніятсько- 
му, латинському — своєї Церкви, поширте своїми словами і книж
ками оцей один — спільний всім образам нашим дух християн
ський серед українських людей меча, плуга і станка. Навчіть їх 
своїм прикладом покори, вірності, послуху і дисципліни. Убере
жіть їх від найбільшої спокуси сучасності — збунтованої проти 
Бога гордости людського розуму — і покажіть їм своїм прикла-
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дом, що здобута в покорі і в молитві Божа благодать швидче 
врятує кожного з них від мук, а цілу Україну від руїни, ніж най- 
раціональніша теорія про неминучий поступ і щастя без Бога. 
Навчіть їх любити, а не ненавидіти один одного. Скажіть їм, що 
Україна — це не рай земний, бо раю на землі не може бути, а 
найкраще виконаний обов'язок супроти Бога і людей».

Релігійний аспект політичної доктрини В.Липинського най
повніше висвітлено у спеціальній праці «Релігія і церква в історії 
України», написаній у 1925 р. у формі катехізису. Основні ідеї 
книги — впровадження у життя народів вічної Божої істини як 
найвищого покликання людської діяльності, утвердження релі
гійного кореня віри українського народу, переконання, що без 
справжньої віри у Бога народження і утвердження незалежної 
української держави неможливе.

Животворна сила релігії — основа історіософської концепції 
В.Липинського. Одних лише політичних, світських засобів для 
обмеження людського егоїзму, на його думку, не досить. Зробле
не людьми легко може бути попсоване і знищене. Тільки для 
всіх людей однаковий і однаково їх зобов'язуючий Божий Закон 
громадської моралі й тільки авторитет влади духовної, яка цей 
Божий Закон береже і за виконанням якого стежить, спромож
ні обмежити людський егоїзм і примусити людей керуватися в 
своїй діяльності високими моральними цінностями.

Автор розглядає релігію як єдиний засіб, що може примири
ти українство, спрямовувати його до зміцнення, а не руйнування 
держави. Усі релігії і релігійні християнські організації в майбут
ній українській державі мають бути рівноправними.

Іван Гошуляк, 
кандидат історичних наук

ЗАСНОВНИК ФІЛОСОФІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ПЕРСОНАЛІЗМУ

знакою сучасної доби стало повернення творів видатних 
українських мислителів, вчених діаспори у коло живої ма
теринської культури. Серед українців-вчених, життя і твор- 'і 
яких протікали на чужині, був і талановитий філософ, істо

рик української культури, видатний громадський діяч Іван Мір
чук. Цього року виповнюється 110 років від дня народження та 
40 років по смерті талановитого сина України.

Іван Мірчук народився у Стрию у 1891 р. Доля цього видат
ного вченого, мислителя тісно пов'язана з Українським Вільним 
Університетом від самого першого року його заснування у 1921 р.
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Саме цього року Іван Мірчук стає доцентом УВУ, з 1926 р. — 
професором, а 1946 р. — ректором цієї найстарішої екзильної 
навчальної та наукової установи. Іван Мірчук веде напружене 
громадське та наукове життя. З 1926 р. він професор, а протя
гом 1930—1945 рр. — директор Українського наукового інститу
ту в Берліні, дійсний член НТИІ. Згодом вчений стає директором 
історико-філософської секції НТШ, а з 1949 р .— членом- 
кореспондентом Баварської Академії наук.

Як філософ Іван Мірчук був одним із засновників українсь
кого персоналізму. Досліджуючи духовні чинники життя люди
ни, він зіткнувся з проблемою пошуку «справді людського в лю
дині». Філософсько-антропологічна рефлексія тісно пов'язана у 
творчості мислителя з проблемою специфіки української духов
ності. Серед його історико-філософських праць — «Історія гре
цької етики» та «Основи грецької етики». Вже у цих досліджен
нях простежується рух авторської думки до проблематики, що 
стала провідною у подальших наукових пошуках, — проблеми 
національного світогляду як вияву національної духовності. Са
ме цій проблематиці присвячена ціла низка авторських робіт, 
серед яких «Духовні прикмети українського народу», «Світогляд 
українського народу».

Визначаючи філософію життя українського народу як тво
рення практично-чуттєвого світу, далекого від абстрактних сві
тоглядних та релігійних рефлексій, Іван Мірчук зазначав, що 
український персоналізм вирізняється специфічними рисами, до
корінно відмінними від «москальських». Українець так відрізня
ється від «москаля», як відрізняється «українська громада від 
московського міру». В одній із головних праць «Толстой і Сково
рода — два національні типи» Іван Мірчук стверджує, що укра
їнський персоналізм базується на здатності й нахилові по-своє
му визначати вартості нашого життя і нашої дії і здійснювати їх 
у специфічний власний спосіб. Філософ вважав, що українсько
му світоглядові притаманні синтетичні риси східного та західно
го типів світоглядів. Цікавими є і дослідження впливів західної, 
особливо ж німецької філософії в Україні.

З проблематикою відмінності російського світогляду та філо
софії життя від українського пов'язані такі твори Івана Мірчука, 
як «Історико-ідеологічні основи теорії III Риму» (1954), а також 
праці з історії української культури.

Іван Мірчук був талановитим організатором наукового і гро
мадського українського життя в Німеччині та його репрезентан
том перед усім світом. Помер цей талановитий вчений у Мюнхе
ні у 1961 р., на жаль, задовго до того часу, коли його ідеї та твори 
знайшли свого читача на Батьківщині.

Ірина Грабовська, 
кандидат філософських наук
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УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ОДНОСТРОЇ

39 40 41

34. Кіннотчик полку Чорних Запорожців.
1919 р.
35. Старшина артилерії. Квітень 1920 р.
36. Підстаршина жандармерії УНР. Липень
1920 р.
37. Генерал Генерального Штабу. Квітень 
1920 р.

42 43 44

ЗБРОЙНІ СИЛИ ЗОУНР 
(УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ)

38. Вояк пробоєвої сотні. Лютий 1919 р.
39. Старшина піхоти. Квітень 1919 р.
40. Скорострілець. Квітень 1919 р.
41. Кіннотчик бригади УСС. Літо 1919 р.
42. Старшина саперів. Серпень 1919 р.
43. Підстаршина Народної Сторожі. Серпень 
1919 р.
44. Генерал. Серпень 1919 р.
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СТРАЧЕНЕ ЖИТТЯ АРХИПА ТЕСЛЕНКА

а
рхип Тесленко любив людей, любив усе живе і, здається, 
був народжений, щоб славити красу буття і Людину. Але 
доля склалася так, що ніжна і чутлива душа письменника 
стала на захист прав зневаженого рідного народу. За винятково 

несприятливих обставин, постійних переслідувань царських са
трапів Тесленко продовжував писати твори про тяжку долю, 
нещадну експлуатацію, безпросвітну бідність і безправ'я трудя
щих та їхнє пробудження до боротьби.

Архип Юхимович Тесленко народився 2 березня 1882 р. у 
с. Харківці Лохвицького повіту на Полтавщині. Його батько — 
Юхим Якович вихідець із безземельних козаків сусіднього села 
Безсали, мати — Явдоха Сидорівна Строй — наймичка поміщи
цьких економій.

Початкову освіту Архип здобув у однокласній церковнопара
фіяльній школі, яку успішно закінчив 1894 р., потім була двокла
сна церковновчительська школа, по закінченні якої він би міг 
працювати вчителем у початковій школі, але за «вільнодумство» 
і «безбожність» був виключений зі школи. Архип стає писарчу
ком у волості. Зарозумілість, низькопоклонство і хабарництво, 
які там панували, змусили Тесленка перейти до контори повіто
вого нотаріуса Ф. Кисловського. Нову службу пізніше охаракте
ризує так: «З вогню та в полум'я», бо знущання дружини нотарі
уса не знало меж. Освіту здобував самотужки.

Початок літературної діяльності припадає ще на навчання в 
школі, коли він пише байки про однокласників і пробує нотува
ти свої настрої російською мовою. У віршах, написаних під час 
служби у Кисловського, відчуваються пошуки смислу життя.

Залишивши нотаріуса, він 3 серпня 1901 р. опиняється на стан
ції Долинська Південно-Миколаївської залізниці — вчиться на 
телеграфіста, але вже через 4 місяці змушений був залишити 
навчання через слабкість зору. Повернувшись додому, Теслен
ко займається самоосвітою, пише вірші російською мовою «В 
моем жилище», «Нищий», «Как мучительно терзаться», сповне
ні ненависті до багатих.

До раннього періоду творчості Тесленка належать нариси 
(«Ночь на Йвана Купала в селе Харьковцах» та «На досветках»), 
написані в 1902 р. На першому відчутний вплив «Вечорів на ху
торі біля Диканьки» М. Гоголя, другий — це лірично-публіцистичні 
роздуми письменника про досвітки, які він назвивав «живим, 
радостньїм праздником золотой благодатной юности».

На 1902 рік припадає знайомство Тесленка з режисером ама
торського театру в Лохвиці М. Дьяковим. За його підтримки Ар
хип здійснив постановку п'єси «Невольник» Л.Кропивницького, 
де сам грав роль Степана.
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Газета «Полтавский вестник» писала про гру Тесленка, що 
він зробив би честь будь-якій, навіть і не сільській сцені. Така 
оцінка підбадьорила письменника, він вирішив розширити ре
пертуар української сцени, написавши п'єсу «Горобина ніч», а 
весною 1905 р. — драму «Не стоїть жить». М. Кропивницький, 
ознайомившись з драмою під час гастролей у Лохвиці, дав цінні 
поради, допоміг знайти шлях до реалістичної літератури. «Це ви 
гарне діло робите», — писав у листі до Тесленка Кропивниць
кий, — що ставите спектаклі для народу, це їство народові надто 
смачне і потрібне, найпаче історичні твори».

Письменник брав активну участь в подіях 1905 р.: разом з 
робітником П. Бурдою поширював революційні ідеї, читав бід
ноті заборонену літературу. Арешти, переслідування, гоніння не 
закінчувалися і він втікає до Києва. «Жив поміж босяками, по 
монастирях жив. Хліб у Лаврі місив, картоплю чистив. Наві
давсь додому. Заарештовують мене в жовтні 1906 р., і просидів 
уже я сим разом у тюрмі весь 1907 і восьмий — більше двох 
років. Одвідав і В'ятської губернії...» — пише Тесленко в авто
біографії.

Блиск письменницького таланту особливо виявився в його 
оповіданнях. Уже перша рукописна збірочка 1904—1905 р., яку 
він приніс до Києва в редакцію часопису «Киевская старина», 
на жаль, не була надрукована під приводом «невиробленості», 
«невиразності» й «поганенької» мови. Проте сучасна дослідниця 
В.Смілянська зазначає, що ці оповідання «вражають досконалі
стю форми, правдивістю зображення життя, умінням автора по
бачити у незначних на перший погляд буденних життєвих яви
щах їх трагічний зміст». Розбиті немилосердним життям надії 
бідняків — провідний лейтмотив творчості Тесленка. На щастя, 
оповідання потрапили до рук Б. Грінченка— редактора журна
лу «Нова громада», де й були надруковані з певними змінами.

Злидні руйнують мрії селянського хлопчика Миколки («Шко
ляр»), письменник відкриває очі читачам на лицемірство й жор
стокість ченців («Любов до ближнього», «У схимника»). Вер
шинним у творчості Тесленка є повість «Страчене життя» про 
життя двоюрідної сестри письменника Зінаїди Строй. Це типова 
історія багатьох демократів-інтелігентів, які, зненавидівши того
часний суспільний лад і не знайшовши шляхів боротьби з ним, 
втрачають віру в людей і йдуть з життя.

Тюремне життя зображене в оповіданнях «На чужині», «В 
пазурах у людини», на яке схвально відгукнулася М. Грінченко.

На початку червня 1911р. здоров'я Тесленка погіршується, і 
його перевозять із Харківців у сусіднє село Дуки над Сулою, де 
він і помер в ніч з 27 на 28 червня. Згідно із заповітом його 
поховано біля могили Зінаїди Строй, але в 1939 р. останки пере
несено і перепоховано перед Будинком культури, де спорудже
но пам'ятник письменнику.

255



Перша збірка творів «З книги життя» побачила світ уже піс
ля його смерті.

У мартиролозі української прогресивної літератури початку 
XX століття Архип Тесленко наймолодший. Йому не виповни
лось і ЗО років. Відчуваючи близьку смерть, він писав: «Життя 
моє справді таке, що треба звірячого організму, щоб я перетяг за 
тридцять років».

Небагато працював Тесленко в українському письменстві: два 
роки до заслання і стільки ж після заслання, але його праця була 
подвижницькою, більше того — героїчною, якщо мати на увазі 
умови, в яких він творив. Він лишив по собі 23 оповідання, одну 
повість, 12 кореспонденцій, кілька нарисів та віршів, дві п'єси.

Морально-етичні шукання письменника-демократа, змагання 
його за добре і гуманне, за людське в людині — значущі для нас 
і нових поколінь. «Заслуги Архипа Тесленка перед своїм наро
дом, — писав О. Гончар, — варті довічної слави». Століття з дня 
народження Тесленка, яке відзначалося в 1982 р. за рішенням 
ЮНЕСКО, — яскраве свідчення нев'янучої сили його реалістич
ного слова.

Микола Кучинський, 
кандидат філологічних наук

ФУНДАТОР СУЧАСНОЇ КИЇВСЬКОЇ 
ФІЛОСОФСЬКОЇ школи

И
ьогодні ми маємо в Україні цікаву і неординарну сучасну 
філософію, яка базується насамперед на творчості київсь
кої філософської школи. За часів існування СРСР саме во
на була однією з найпотужніших філософських шкіл Радянсько

го Союзу, яка розробляла світоглядну проблематику. Тим, що 
українці сьогодні можуть гордитися цілим рядом талановитих ми- 
слителів-філософів, значною мірою треба завдячувати надзви
чайно талановитій і неординарній постаті — Павлу Васильовичу 
Копніну — засновнику і організатору київської сучасної філо
софської школи.

Народився Павло Васильович 27 січня 1922 р. у Раменському 
районі Московської області в сім'ї селянина. Закінчивши серед
ню школу, він вступає на філософський факультет Московсь
кого інституту філософії, літератури та історії. Пройшовши вій
ну, Копнін повертається до філософії, і у 1947 р. успішно закін
чує навчання в аспірантурі Московського педагогічного інститу
ту. Темою його кандидатської дисертації була «Боротьба матері
алізму та ідеалізму в розвитку вчення про сутність судження». 
Після успішного захисту дисертаційної роботи він працює спів-



робітником кафедри філософії Академії суспільних наук, а по
тім — завідувачем кафедри філософії Томського університету. З 
1947 по 1953 рр. виходить низка його праць з проблем логіки та 
теорії пізнання. Серед них «Формально-логічна і діалектична під
готовка питання», «Про деякі питання теорії судження», «Про 
логічні погляди М.В.Васильєва», «Про класифікацію суджень», 
«Елементарні закони логіки і їхнє значення». У співавторстві з 
професором І. М. Осиповим підготував до друку оригінальну ро
боту «Головні питання теорії діагнозу». У 1955 р. Павло Васильо
вич Копнін захищає докторську дисертацію на тему «Форми ми
слення і їхня роль у теорії пізнання».

З 1958 р. починається київський період у житті та творчості 
П.В.Копніна. Він очолює кафедру філософії Київського політех
нічного інституту, а потім — кафедру філософії Київського уні
верситету, стає директором Інституту філософії АН України і 
перебуває на цій посаді до 1968 р.

Київський період у житті та творчості Копніна став визнача
льним у його житті. Саме тут була створена оригінальна філо
софська світоглядна школа, яка не втратила свого значення й до 
сьогодні.

Талановитий викладач, педагог Павло Васильович знайшов у 
Києві сприятливу аудиторію для пропаганди та розвитку своїх 
ідей. Лекції філософа з теорії пізнання приваблювали не лише 
студентів-філософів, але й аспірантів, викладачів, слухачів ін
ших дисциплін.

Лекції читав він надзвичайно цікаво, захоплював аудиторію 
оригінальною постановкою проблем, логікою викладу та зрозу
мілістю аргументації. У Києві були написані найвідоміші роботи 
філософа: «Діалектика як логіка», «Вступ до марксистсько- 
ленінської гносеології». Звичайно, сьогодні праці П. В. Копніна 
становлять інтерес головним чином лише для істориків філосо
фії. Але головна заслуга філософа полягає у тому, що він був 
засновником напряму, який розглядав логіку науки як самостій
ну філософську дисципліну. Тобто він розглядав науку як сферу 
людської діяльності, що має власну логіку розвитку, не дотичну 
до марксистсько-ленінської ідеології, доводив, що діалектична 
логіка підпорядковується власним закономірностям, а не визна
чається рішеннями партійних з'їздів, висловив ідею щодо існу
вання сукупності позанаукових форм духовного освоєння дійс
ності, кожна з яких є не менш значущою для людини, ніж нау
ка. Таким чином, Копнін заперечив сцієнтистські тенденції, які 
з'явилися тоді в радянській філософії. Він впровадив у філософ
ський обіг чимало ідей Канта, котрий до того вважався «суб'єк
тивним ідеалістом», не вартим уваги, започаткував київську фі
лософську школу, яка в основу всього процесу філософського 
мислення поклала не боротьбу класів, не суспільні стосунки, не 
проблеми природознавства, а відношення «людина — світ лю-
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дини». Ця постановка питань викликала шалений спротив з бо
ку сталінських ортодоксів, академіків на взірець Ф. Константи- 
нова, М. Мітіна та інших, які побачили в роботах Копніна відве
ртий ревізіонізм. Треба сказати, що вони мали рацію, бо ці ро
боти йшли у річищі тодішнього європейського неомарксизму. 
Ще за часів Копніна В. Шинкарук, директор Інституту філософії 
АН України, створив свої фундаментальні праці про логіку і тео
рію пізнання Канта і Гегеля. Крім того, він сформулював конце
пцію віри, надії і любові як духовних опор людського життя. В. 
Іванов реабілітував поняття «досвід», затавроване Леніним, І. Би- 
чко досліджував проблему людської свободи в річищі «червоно
го екзистенціалізму», М. Попович та С. Кримський — деідеоло- 
гізовані засади логіки наукового пізнання. Саме за Копніна роз
горнулися дослідження духовної спадщини Києво-Могилянськоі 
Академії під керівництвом В. Нічик. Було доведено, що спадщи
на мислителів Академії містить чимало оригінальних філософсь
ких концепцій. Наступні пошуки київських філософів вийшли 
на філософську антропологію, феноменологію буття і логіку на
уки, аналітичну філософію. За Копніна Інститут філософії АН 
УРСР став одним з осередків діяльності інтелектуалів-шістдесят- 
ників, в тому числі і майбутніх правозахисників і політв'язнів 
В. Лісового, Ю. Бадзя, Є. Пронюка.

У 1968 р. П. В. Копнін переїхав до Москви, де очолив Інститут 
філософії AH СРСР. Проте там він вже не зміг так творчо пра
цювати, як у Києві, оскільки проти нього була розгорнута гостра 
боротьба з боку титулованих прибічників догматичного маркси- 
зму-ленінізму. Власне, життєва ситуація, в якій опинився філо
соф у цей період, і стала причиною його передчасної смерті. 
Помер П. В. Копнін 27 червня 1971 р. у Москві. Похований на 
Новодівичому кладовищі.

Ірина Грабовська, 
Сергій Грабовський, 

кандидати філософських наук
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jBopiii за  волю

ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ

олковник Коновалець...
В цьому імені, що майже ніколи не зустрічалося на сто

рінках української преси, а так часто гриміло у світовій і 
ворожій — чулася важкість великої і грізної доби.

В ньому замикалося 20 літ історії багатомільйонового і упер
того народу, що раз прокинувшись зо сну, вже не перестав, не 
зважаючи на рани й кров, натискати на залізну браму, зведену 
світовими переможцями, яка замикала йому шлях у майбутнє. 
Для нас було в цьому імені все — і стутотіння стотисячного укра
їнського селянського війська, що йшло зимовими шляхами на 
здобуття столиці, й підземні здрігання двох дальших десятиліть, і 
вся потуга майбутнього вибуху українського вулькану.

Був це вождь Богом даний і правдивий, що в добі чорній і 
похмурій орлом ширяв під облаки і націю подолану і закуту вмів 
ушикувати в завзяті когорти до походу й боротьби.

Коли родиться провідник? Чи він передозначений уже наро
дженням, чи сховані потенції розкриваються аж у певних обста
винах, в умовах змагання? Син сільського вчителя з Зашкова під 
Львовом, уроджений 14.VI.1891, вихований у патріярхальній ро
дині, молодий львівський гімназист, як бачимо його на світли
нах — чи хтось міг вгадати в цьому хлопцеві майбутнього неко- 
ронованого володаря великого народу?

Євген Коновалець був живим, веселим юнаком. Але ясний, 
життєрадісний дух не виключав у ньому поваги думки, скупчен
ня і бажання чинів. Бере участь у таємних гімназійних гуртках, 
а студентом стає разом зі стома товаришами перед судом на 
голосному процесі за українські демонстрації на львівському уні
верситеті.

На обрії громадяться поволі хмари світової війни. Галицька 
молодь відчуває напруження і хоче чинно зустріти події та мож
ливості, що вони принесуть. Студентство на своєму з'їзді вису
ває гасло самосдійснення і кличе українську суспільність до мі
літаризації. Закладаються «Січі».

Євген Коновалець бере участь у всіх цих акціях. Але він — 
скромна людина діла, справу очолюють блискучіші одиниці. Йо
го час ще не прийшов, він — там, у сірій мряці майбутнього, де в 
тяжких змаганнях і небезпеках розвіються легкі, поверхові на
тури, а лишаться тільки тверді й незрушні, як скелі.

Збережено стиль автора
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Нарешті вибухає війна і перед Євгеном Коновальцем, моло
дим старшиною полку австрійської Ляндвери, лягають довгі мі
сяці вояцького життя на російському фронті, ряд боїв і при кін
ці — Маківка, де по тяжкому бої попадає він до московського 
полону.

Власне тут, у таборі полонених, остаточно окреслює і спря
мовує себе духово Євген Коновалець до прийдешніх великих 
завдань. В полоні, перше в Чорному Ярі, далі в Царицині, відна
ходить він давніх товаришів, зокрема Андрія Мельника і укла
дає з ними пляни на майбутнє. Полонені старшини українці ма
ють готувати себе до недалекої служби власній нації та її зброй
ній силі. Євген Коновалець передбачає розвал російської імперії 
і хоче зробити все в його силах, щоб його можна було належно 
використати. В цьому передбаченні і попередженні подій впер
ше виразно виступає провідницька природа Євгена Коновальця. 
Старшини відбувають правильні військово-наукові курси, вчаться 
московської мови, перекладають на українську мову військові 
підручники і статути.

Березнева революція окрилює їх роботу. Над Дніпром поволі 
вагітніє українська державність. От-от вона зажадає їх сил та 
захоплення військовим ділом. І ось одної грудневої ночі 12 стар
шин з Євгеном Коновальцем та Андрієм Мельником на чолі ви
хоплюються з табору полонених і в сніговому бурані простують 
десятки кілометрів до самітної станції, щоб поставити себе на
решті до розпорядження українському урядові.

Знаємо, як виглядала справа організації української збройної 
сили за Центральної Ради. Був це час, коли протягом кількох 
тижнів розкладалися під впливом популярної соціалістичної іде
ології найбільш боєздатні українізовані частини. Тому справді 
змаганням проти течії було зформування Євгеном Коновальцем 
в січні 1918 р. Галицько-Буковинського куреня з недавніх війсь
ковополонених українців із Західніх Земель. Курінь цей був го
ловною частиною, що протиставилася і здушила московське пов
стання в Києві та вела бої за столицю проти армії Муравйова, 
криючи пізніше відступ Центральної Ради до Житомира.

В пляновому і послідовному творенні добірної української вій- 
скової сили — дальше свідоцтво впертої, провідницької натури 
Євгена Коновальця.

В лютому 1918 р. Галицько-Буковинськии курінь іде в аван
гарді наступу на ворога і звільняє від нього столицю, щоб уже в 
березні перетворитися у Полк Січових Стрільців, першу собор- 
ницьку військову формацію, якій завдяки особам її командирів 
судилося відограти першорядну ролю в українській збройній бо
ротьбі й політичній історії.

В політиці Центральної Ради було досить речей, щоб викли
кати недовір'я і закиди. Але для вояцької натури 27-літнього Єв
гена Коновальця державний провід був державним проводом і,
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глибоко розходячись в своєму націоналізмі з соціялістичним уря
дом, Євген Коновалець і Січові Стрільці уважали, що не шляхом 
криз і переворотів у молодій державі, а тільки напруженою конс
труктивною працею можна осягнути направу відносин.

Тому, коли доконано гетьманського замаху, Євген Коновалець 
воліє, щоб Січових Стрільців розформовано, як мали б вони зла
мати вірність власному державному проводові. В цій засадничості 
друга характеристична риса особистости Євгена Коновальця.

Політика гетьмана прямувала виразно до відновлення єдиної 
неділимої Росії. Наростало остаточне напруження між українсь
кою суспільністю, заступленою Національним Союзом, і біло
гвардійським урядом. Загін Січових Стрільців, що в жовтні 1918 р. 
почав під кермою Євгена Коновальця знову формуватися у Білій 
Церкві, мав бути рішучим чинником в останній збройній розгрі 
між українством і біломосковством на Україні. Йшла підготовка 
до загального повстання.

Євген Коновалець робить останню спробу відвернути ката- 
строфальні події, обіцяючи гетьманові льояльність, коли він ста
не на самостійницькому становищі. У відповідь прийшов геть
манський маніфест про федерацію. Тоді Січові Стрільці дістали 
наказ вирушити на Київ.

По кривавих боях, що з них найславніша Мотовилівка, 
20.ХІ.1918 р., в яких розбито добірні московські офіцерські дру
жини, стає Євген Коновалець під Києвом на чолі Осадного Ко
рпусу Січових Стрільців, а 14 грудня здобуває для Директорії 
столицю.

Делегація Галицької Національної Ради жадала саме в листо
паді, щоб Січових Стрільців послано на Захід боронити Львова 
від поляків. Командири Січових Стрільців стали перед важкою 
дилемою. 12.ХІ. в Білій Церкві Стрілецька Рада остаточно ухва
лила не йти на Львів, а ждати на повстання. Гострий зір Євгена 
Коновальця бачив, що доля України рішатиметься не на окраї
нах, а в осередку. Було це дійсно соборницьке думання. Справ
ді — за яких 2 місяці в цьому Києві проголошено злуку всіх укра
їнських земель. Марш на Київ, здобуття столиці й відновлення 
української незалежної державности дали змогу знову створити 
українську військову силу, виграти час, продовжити збройну 
боротьбу і державність на дальший рік, до осени 1919 р., та за
писати найславнішу сторінку новітньої української воєнної істо
рії і політичної традиції.

Командирам Січових Стрільців Директорія надає генераль
ські ранґи, які вони відхиляють. Висувається плян тріюмвірату: 
Симон Петлюра — Євген Коновалець — Андрій Мельник, одна
че військовики хочуть лишитись самі собою. Євген Коновалець 
віддається розбудові Корпусу, пізніше Дивізії Січових Стрільців, 
за короткий час роблячи з неї зразкову, дисципліновану війсь
кову одиницю.
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Полковник командує нею в кривавих боях під Гребінкою, 
Фастовом, Бердичевом, Полонним, Проскуровом і Старокостян- 
тиновом, дивізія має за собою крім того липневу Карабчіївську 
перемогу, але остаточно, разом з рештою української армії, опи
няється в листопаді 1919 р. у Чотирикутнику Смерти між чоти
рьох ворожих сил.

Правильна збройна боротьба хилиться до кінця. Галицька ар
мія давно поневіряється на біло-червоних московських манів
цях, Уряд УНР розпочинає переговори з Польщею про союз і 
спільну війну проти іншого ворога. Євген Коновалець не хоче 
прикладати рук до схибленої і згубної справи. Не партикуляриз- 
ми врятують Україну. Око полковника бачить чітко перспекти
ву дальшого розвитку та конечність переходу на нові форми бо
ротьби. Наступає доба ворожої окупації, а їй треба протистави
ти інші організаційні засади і зброю.

На нараді в Новій Чорториї 6 грудня 1919 р. постановою Стрі
лецької Ради розв'язується Група Січових Стрільців як окрема 
одиниця. Січовим Стрільцям дано до вибору вирушати в парти
занку в Зимовий Похід у складі інших частин, .або йти в підпіл
ля. Саму Раду як керівний військово-політичний орган Євген 
Коновалець затримує. Перед ним завдання всеукраїнського мі
рила. У всі більші осередки України вирушають висланці пол
ковника ставити на місці роботу.

Сам полковник Коновалець вибирається в 1920 р. за кордон, 
плянуючи, згідно зі своїм засадничим становищем, поставлення 
самостійної української армії з інтернованих в Чехословаччині 
галицьких частин, яка б, спираючись на Карпати, провадила 
боротьбу окремо від поляків.

Вислані Євгеном Коновальцем сотники Іван Андрух та Мико
ла Опока закладають восени 1920 р. Український Революційний 
Комітет, на Закарпатті постає організація «Воля», кладуться ос
нови під УВО. Приходить новий період життя Коновальця й но
вий етап боротьби української нації.

Повоєнна ситуація ще не стабілізована, стан речей не оформле
ний міжнародньо-правно. У Парижі засідають конференції, що по
ступово фіксують утворені відносини. Версальська Европа не ви
знає ще стану речей на Сході, справа Галичини не вирішена оста
точно. Все це вимагає від українства постійного поготівля та рево
люційного кипіння, щоб чинами засвідчити в потрібну хвилину свою 
волю жити та боротися проти накинутих йому чужих форм.

Полковник Коновалець повертається до Львова й перебирає 
команду Української Військової Організації. Цілий 1921 р. випо
внений масовою саботажево-бойовою роботою.

Виявлений поляками, Євген Коновалець якийсь час живе в 
краю нелегально, керуючи далі боротьбою, а потім, восени 1922 р. 
переносить провід організації за кордон, щоб забезпечити рево
люції тяглість керування.
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Через розходження з політикою Петрушевича усувається во
сени 1923 р. на час від проводу, але в червні 1924 р. переламує 
нездорові явища в організації, переводить рішучу чистку й запо
чатковує новий період організаційної акції.

По міжнародній стабілізації та розвіянні останніх надій на 
світову справедливість (ухвала Ради амбасадорів у Парижі) за
панувала в українській суспільності глибока депресія. Політич
на верхівка стала орієнтуватись на одного або другого, й на
вхрест — ближчого чи дальшого посідача української землі.

Почалася поступова капітуляція й дезерція з визвольницьких 
позицій. Національний ідеал став губитись на опортуністичних 
манівцях. Маса ставала прибитою й інертною.

Треба було різкого слова, яскравих поривних чинів, .щоб знов 
запалити вірою серця й зрушити націю до боротьби. Як завжди, 
бачив полковник потрібне і він дав його народові.

1924 р. іде до довголітньої тюрми по процесі Ольги Басарабо- 
вої найближчий співробітник полковника й Краєвий Командант 
Організації Андрій Мельник. На його місце призначає дещо піз
ніше Євген Коновалець сотника Юліяна Головінського.

Роки 1925—1926 це героїчно-легендарний період Революції. 
Очайдушними чинами малої боєвої групи, змаліла в загальній 
депресії, Організація торує шлях ідеї перманентної революції про
ти ворога. Упорядкована польська держава не може собі дати 
ради з українським підпіллям. В суспільстві розвивається при
гноблення, очі народу, в першій мірі молоді, звертаються до тих 
хоробрих, що зважилися піднести зброю на всесильного пере
можця. Росте ентузіязм, відвага жертви, порив до чину й праці.

В тому, як Євген Коновалець умів завжди схопити суть доби, 
знайти її розв'язку і зробити свої рішення, лежить істота його 
вождівства. Людина надзвичайної чуйности, певности себе, іні- 
ціятиви та великого стилю.

Період УВО був майже чистою революцією чину, ще без до
статнього програмово-політичного завершення, але вага цього пе
ріоду — надзвичайна. В цьому лежить коріння всього новітнього 
українського здвигу. Тут зродився новий, світоглядово й чуттєво, 
тип українця-націоналіста.

УВО, переводячи технічно-боєву роботу, спиралася спочатку 
політичне на національний загал, ставлячи себе як його револю
ційного речника. Але цей загал щораз то більше забрідав у нутрі 
опортунізму. Тим часом відгук революційної акції Організації був 
такий сильний, що давно перейшов у суспільно-політичний рух.

Націоналістичні групи, що постали з рамени УВО, треба було 
охопити в суцільну одностайну систему, що нею є єдина полі
тична організація.

Так заряджує Євген Коновалець Першу Конференцію Украї
нських Націоналістів (3—7.XI. 1927). Вже 8—9 квітня наступного 
року відбувається конференція друга. Акція завершується Пер-
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шим Конгресом Українських Націоналістів (27.1—З.ІІ. 1929), що 
на ньому закладено формально всеукраїнську ОУН і проголо
шено Коновальця Головою Проводу. УВО перетворилася посту
пово у військовий реферат ОУН.

Революція вступила в свій другий етап.
Тепер треба було вести широку боротьбу за політичне здо

буття української суспільносте, досі всеціло опанованої утодови- 
ми партіями. Двоподіл таборів, що постав ще за УВО, накресли
вся тепер ще гостріше.

Змагання розгортаються одночасно на всіх фронтах. Сам про
відник їде до Північної Америки, щоб створити там політичний 
резонатор і фінансову базу для революційної акції (квітень — ли
пень 1929 р.). Протягом наступних років здобувається для руху 
Канада, потім решта європейської еміграції та Південна Америка.

На Західніх Землях великі акції 1930—1931 рр. умасовлю- 
ють рух, підриваючи значення легальних партій та популяри- 
зуючи рух і постать Євгена Коновальця в найширших народ
них верствах.

Євгена Коновальця ніхто не називає, але до нього моляться. 
Хвиля національної революції рівнобіжне наростає й на Східній 
Україні. Ставляться перші кроки руху на Закарпатті й Буковині.

Людина великого політичного хисту, суверенний стратег ре
волюції й тактик суспільно-політичної роботи, Євген Коновалець 
покликав до життя новітній революційний рух, і то не в умовах 
власної державносте, прилюдносте і змоги контакту з масою, а 
в обставинах ворожої окупації, підпілля й незмірних жертв.

Провідник, що від 1929—1936 р. перебуває головно в Женеві, 
почуває, як тремтить у його руках міцний і справний апарат 
Організації. Один його, рух, і апарат цей починає діяти. Бліда, 
середньої постави людина з веселими, іронічно приплющеними 
очима, важким підборіддям і стиснутими спопелілими устами знає, 
що досить одного її слова, щоб вибухнули петарди, залунали з 
рук юнаків револьверові стріли і впали помазані, достойні голо
ви чужинецьких міністрів.

Воля й певність Володаря б'є з її рухів. Організація росте й 
дзвенить у руках Євгена Коновальця, як слухняний інструмент.

Дивне життя людини, що загрожує зразу кільком державам і 
за якою полює поліція решти світу.

Небезпека й ризик, вічний неспокій, Берлін—Рим—Париж— 
Відень—Льозанна, ніде сталого місця осідку. Вічна тривога для 
дружини, рання життєва правда для сина.

Готелі, кав'ярні, парки, зустрічі з ближчими співробітника
ми, провідниками країв і теренів, зв'язковими й кур'єрами. Кон
ференції в окремих справах з одним, другим, третім складом 
учасників.

Органи, що виходять під окупацією й за океаном. Три пресо-
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ві служби з кількома бюрами. Побачення з чужинцями, завжди 
уважними, дуже цікавими і ще більш обережними.

Часом товариство кількох друзів — найближчих співробітни
ків, що їх керівник дібрав собі за довгі роки спільної боротьби й 
небезпеки.

Та все це не відбивається на молодечо-бадьорій постаті пол
ковника. Веселі вогники світяться в його очах, всю .особу огор
тає неповторний чар великої індивідуальности. По двох-трьох 
словах співрозмовець — молода людина з краю, чи ветеран виз
вольної війни з закордону — чує що стоїть перед, володарем з 
ласки Божої, і готовий для нього на все. Організація стає на 
порозі свого третього етапу — здобуття переважного впливу в 
українськім суспільстві. Події, що грядуть, не застануть україн
ську націю розщепленою, без еліти й проводу.

Провідник походжає вечірніми, півосвітленими вулицями пів
денного міста. «На другій рік хочу, щоб була сильна акція на 
Східніх Українських Землях» — говорить він своєму співрозмов
цеві. Ще теплий від сонця асфальт вулиць глушить слова, але 
можна відчути, що це буде акція, від якої здригнуться нерви 
цілого світу.

Наростає чехословацька криза. «Незабаром порахуємося з 
ними. Треба посилити акцію на Закарпатті». І Закарпаття при- 
спішено готується до своєї ролі.

Хмари на обрії стягаються все більше. І ті, кому страшна 
акція Євгена Коновальця, тратять спокій. Вже раніше переказу
вали вони настирливо: «Хай ваш хазяїн припинить роботу проти 
нас, відповідатиме за це головою». Полковник на такі вістки тільки 
сміявся примруженими очима: «А то ж як має бути?»

Вже 1936 р. швейцарська поліція натрапила на міжнародню 
групу під проводом Нормана, що отаборилась у віллі напроти 
будинку, де мешкав полковник у Женеві. Жид, данець, швей
царка... Голляндія. Щастя хотіло, щоб замір не повівся. Норман 
втікає, лишаючи в руках женевського суду 20 000 швейцарсь
ких франків. Пара особових змін в одному з консулятів, і справа 
скінчена. Скінчена для Швайцарії, але не для зацікавлених дер
жав і полковника.

Полковник назагал легковажить непезпеку. «От, хитруни!» 
говорять захоплено його веселі очі «але я не дамся залякати». 
Ідуть події, треба зустрітися з тим, хто мав би прийти по ньому 
на випадок чогось. І в прикордонних горах відбувається зустріч 
товаришів.

Співробітники виступають проти зашироких контактів Вож
дя з членством, зокрема, зустрічей по всіх усюдах із зв’язковими 
з СУЗ. Але полковник непоправний. Він сміється й робить по- 
своєму. Хоче знати справи й життя з безпосереднього вражен
ня, а небезпеки — хіба він колись їх не мав?

В Роттердамі пристане корабель. На ньому буде зв'язковий
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одної з міцевих груп. Він має привести важливі папери. Полков
ник хоче його бачити особисто. Жадні перемовлення не помог
ли. Зустріч відбудеться в понеділок, 23 травня о 4 годині...

Поїзд приходить на роттердамський двірець о 10.16 год. вран
ці. Полковник виступає й простує до готелю «Централь», де спи
няється під іменем Йозефа Новака. У кімнаті 104 на нічному 
столику з'являється чорне розп'яття, що з ним Вождь подоро
жує. Він не хоче чекати приїзду секретаря, що спішить літаком 
з Відня на умовлену годину, і сам раніше порозумівається із зв'яз
ковим.

Зустріч відбувається передчасно, о 12 год., в кав'ярні «Атлян- 
та». Вона коротка. Гість скоро відходить, лишаючи в руках пол
ковника невеликий пакет. Вождь розплачується й прямує назад 
до готелю. Тоді на головному бульварі Роттердаму— Колсінґел — 
вибухає червоно-сине полум'я й дим. Вибух стрясає містом.

Пошматоване тіло Вождя падає на чужому бруку, як дванад
цять літ тому в Парижі тіло його великого попередника.

Вождь української нації перший її вояк, лягає на полі слави.
Могила на цвинтарі «Кросвік» у Роттердамі не замкнула Єв

гена Коновальця, як нездатні були замкнути засягу його духа 
кордони ворожих держав — могила його нації!

Постать, що виросла з державного змагання 1918—1919 рр., 
піднеслася, як огненний стовп, над подоланою Україною, й від
блиск його осяюватиме ряд майбутніх десятиліть. З волі Вождя 
розгорнувся неозорий націоналістичний рух і постала міцна Ор
ганізація.

Ведена твердою рукою найближчого його співробітника від 
часів Києва, Білої Церкви і Львова, в затяжних боях і трудах 
сучасносте, становить вона той хребет, що тримає просто тіло 
української нації.

Важкі хмари залягають над нашою землею, йдуть здалека 
вітри й бурі, але нація знає, що з його духом, з вірними його 
заповітові людьми вона не заламається у негоді, а переможе й 
запанує над нею.

Олег Ольжич
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ін ф орм ац ій н и й  прост ір

ЖУРНАЛІСТИКА НА КРУТОЗЛАМІ ЕПОХ

сторін повторюється. А надто у державі, в якій ми живемо. 
Якщо проаналізувати, навіть поверхово, журналістику ре
волюційних і перших пореволюційних років — до того, як 

компартія почала активно «організовувати» пресу, підганяючи її 
під прокрустове ложе своїх ідеологічних догм, то легко помітити 
все ті ж самі характерні риси нинішніх ЗМІ. Це, насамперед, 
безмежна розкованість в етичному і мовному розумінні, нерідко 
межуюча з елементарним хамством (візьмімо того ж О. Бузину з 
його патологічними «одкровеннями»), гонитва за псевдосенсаці- 
ями, розважальністю не кращого гатунку («Бац! І немає бабу
сі!» — про стареньку, якій на голову звалилася цеглина), нездо
рова пристрасть порпатися в чужій, нерідко дуже брудній бі
лизні тощо. Далі це — політична всеядність, породжувана не сво
бодою волевиявлення, самовираження, а намаганням догодити 
господарю або відпрацювати плату за підлоту. І, нарешті, відсут
ність бажання думати не про власні блага і власний імідж, що 
нерідко збігається як за формою, так і за змістом, а про людей, 
тих самих рядових, «пересічних громадянах», які й становлять 
абсолютну більшість в державі , і, нарешті, про саму державу — 
про її сьогоднішній і завтрішній день.

Щоб у цьому переконатися, варто лише розкласти поряд га
зети 90-х і 18—20-х років.

Проте це не головна тема для дальшої розмови хоча б з однієї 
простої причини: той — революційний — період досить грунтов
но досліджений і описаний.

Нинішня журналістика (хочу підкреслити — журналістика 
преси) корінням сягає недавнього радянського минулого, від нього 
за десять років остаточно позбутися не вдалося. Більше того: а 
чи варто загалом перекреслювати її головні досягнення, чи не 
нагадуватиме це той випадок, коли з каламутною водою вихлю
пують і дитину. Сьогодні побутує думка, що змінюється уся сві
това журналістика, і нам слід чимдуж поспішати за нею — адже 
збираємося жити в суспільстві ринкових відносин, де «все купу
ється і продається», як вважає багато хто з моїх колег. Справді, 
науково-технічна революція докорінно змінює звичні способи 
одержання й передачі інформації, висуває цілком нові вимоги до 
журналістики. Проте, як би не змінювалися, трансформувалися 
форми технічного обслуговування слова — а слово — то душа 
журналістики, її сутність, її першопочаток (адже навіть Інтернет 
починається й закінчується СЛОВОМ), — відповідальність жур-
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наліста перед споживачем аж ніяк не повинна зменшуватися. 
На жаль, саме цей аспект нашої діяльності і піддався найсерйоз
нішим змінам. І винні в цьому не тільки «майстри пера», а й інші 
сили, що діяли й діють у власних інтересах, які здебільшого не 
збігаються з інтересами більшості громадян країни.

Якщо за дотеперішнього режиму сутність газетної політики 
визначав центральний комітет компартії через свої «приводні 
паси»: цензуру, підзвітність партії незалежно від формальної при
належності видання, та ж спілка журналістів, то з набуттям на
шою республікою незалежності, здавалося, ми назавжди позба
вилися всевидющого ока і оруелівського «міністерства правди». 
Проте десятирічний досвід функціонування преси в Україні за
свідчив, що ситуація далека від передбачень дев'яносто першо
го — дев'яносто другого років. Зникла цензура в радянській формі, 
але замість неї з'явилася не менш впливова і безапеляційна цен
зура грошей, яка, як виявилося, не тільки не слабша, але часом 
і куди безжалісніша й суворіша. Досить згадати сумнозвісну іс
торію «Комсомольского знамени» — «Кози» — «Независимос- 
ти». Це був один з найсильніших у творчому відношенні журна
лістський колектив, а в надійності і міцності газети міг сумніва
тися лише необізнаний. Та газета зникла воднораз!

І всі спроби колективу домогтися істини, тобто причин зник
нення газети, нагадували розмови сліпого з глухим, хоча до діа
логу був залучений навіть Президент країни. Варто підкресли
ти — і це важливо для розуміння подій, що відбуваються — за
гинуло аж ніяк не ОПОЗИЦІЙНЕ видання, а цілком легітимне, 
яке підтримувало владу, тобто за всіма ознаками таке, що пра
цювало на систему. В основі ж журналістської трагедії — а це 
саме так! — лежать нові «ідеологічні» цінності епохи руйнуван
ня системи — гроші. Хтось, хто вирішив, що газетний бізнес — 
прибуткова сфера вкладення капіталу, вклав у нього певні фі
нанси, але швидко розчарувався, зрозумівши, що тут швидких 
грошей не одержиш, і перекрив джерело. І журналісти, які ні 
слухом, ні духом не знали про закулісні оборудки, опинилися на 
вулиці. У прямому і переносному розумінні.

Так, у нас прийнято цілий «букет законів та державних ак
тів, які регулюють взаємовідносини суспільства і преси: «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Консти
туція України, Указ Президента «Про державну програму роз
витку національного книговидання і преси до 2000 року», Закон 
України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 
соціальний захист журналістів». Проте слід чесно визнати, вони 
практично не поліпшили становища ні самих газет, ні журналіс
тів, які їх роблять. А загальне зубожіння населення, перманент
не зниження купівельної спроможності громадян, з одного боку, 
і зростання цін на пресу — з іншого, призводять до сумних нас
лідків, коли свобода слова нібито й існує, але скористатися нею
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можна лише з... благословення власників ЗМІ (а незалежних у 
нас можна на пальцях перелічити— хіба що «Сільські вісті», 
оскільки видання соц- і компартій навряд чи можна до них зара
хувати). Давно наспіла необхідність створення Кодексу взаємо- 
узгоджених, взаємопроникних законів про інформацію, які б не 
допускали суперечностей і різночитань і яких би, врешті, дотри
мувалися всі — від журналістів до засновників ЗМІ та владних 
структур.

У ці роки ми зіткнулися з явищем, яке нещодавно було пред
метом вивчення лише в інституті журналістики, але яке стало 
щоденним у нашому сучасному суспільстві. Йдеться про купівлю 
журналістського пера у тій чи іншій формі — приховано чи від
крито. Якщо замовні матеріали, як і замовні вбивства, глибоко 
законспіровані, і ще не відбулося жодного конкретного їх викрит
тя, оскільки ще жоден журналіст не був засуджений за одержан
ня хабаря, то оголошення про продаж... цілої газети, погодьте
ся, — це щось новеньке. Далеко за прикладами не треба ходити. 
Наприкінці 2000-го загальноукраїнська газета «Сегодня», потра
пивши у фінансовий цейтнот, публічно, у тому числі й через теле
бачення, оголосила про свій продаж. Пікантність такої ситуації 
полягала в тому, що продавалося не майно газети, а практично... 
творчий колектив — адже ніхто не оголошував про розпуск ре
дакції. Самі того не помітивши, журналісти опинилися в ролі ра
бів — не рабів, але в усякому разі людей, позбавлених права ви
бору, тобто невільних. І я не можу звинуватити їх у безпринцип
ності — такою вже є нинішня дійсність нашої преси.

Страшним лихом останніми роками стали судові позови, які 
подаються як на редакції в цілому, так і на окремих журналістів, 
що само по собі є «законно визнаною» нормою розправи з не
угодними ЗМІ. Саме внаслідок судової сваволі закрилася попу
лярна й активна на газетному ринку газета «Всеукраїнські віс
ті». А приводом до фінансового розгрому і, як наслідок— роз
грому творчого колективу, став... банальний передрук інформа
ції, яка обійшла десятки видань. Це нагадало часи підцензурної 
преси, коди ми в «Робітничій газеті» (тоді — орган ЦК компартії 
України) до Дня космонавтики надумали здійснити невеликий 
передрук з «Правдьі». Цензор заборонив замітку, пояснивши це 
досить оригінальним чином: «Що можна «Правде», того не мож
на «Робітничій». Способи, погодьтеся, різні та суть однакова. 
Протягом останніх років журналісти активно борються за вста
новлення фіксованої межі для судових позовів «на захист честі й 
гідності», але без благословіння Верховної Ради віз і нині там, 
хоча відбулося вже кілька гострих і гучних «слухань» про свобо
ду слова в Україні у тій же Верховній Раді.

Не менш небезпечним явищем стали фізичні розправи над 
журналістами і, що найсумніше, резонансні справи, як полюбля
ють говорити представники правоохоронних, а швидше — сило-
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вих структур (хіба вбивство журналіста загалом не є резонанс
ним?!), так і залишаються нерозкритими. Як нагадування живим?

Загальна картина друкованих засобів масової інформації при 
позірній її багатоманітності і багатоколірності при найближчому 
розгляді бачиться у двох тонах — рожевому й чорному.

Газети втратили такий необхідний у перебудовчий період на
стрій на розбудову держави, на об'єднання й згуртування людей 
в ім'я однієї спільної, не залежної від політичних, релігійних, еко
номічних уподобань ідеї — побудови процвітаючого суспільства. 
І хоча в Києві виходять сотні газет і журналів, багато з яких 
мають назву «всеукраїнських», насправді такими вони не є, ос
кільки наклади в 5—25 тисяч примірників надто мізерні для по
дібних тверджень. Більше того, тираж у 100 тисяч не може за
безпечити серйозного впливу на громадську думку. Ще одна сум
на втрата преси, яку відчули без перебільшення мільйони гро
мадян нашої країни, — втрата захисних функцій, так властивих 
журналістиці радянського періоду. Сьогодні, за рідкісними ви
нятками, преса не бере на себе роль захисниці людини, грома
дянина України, зате дуже охоче користується хибно зромілою 
свободою слова, коли особу піддають образам, приниженню, при
ладному «роздяганню».

Щоправда, не варто огульно звинувачувати всіх журналістів 
поспіль. Більшість із них чесно виконують свій обов'язок, але 
вони, як правило, залежні від господаря газети (як засвідчує ста
тистика, 60 відсотків газет — у приватних руках, і ці «руки» у 
переважній більшості не визнають кодексу законів про працю, 
а профспілки давно бездіяльні). Але не ці майстри пера, як пра
вило, творять обличчя газети, а «газетні кілери», за образним 
виразом академіка Анатолія Москаленка, зі смертю якого пішла 
й епоха романтизму в журналістиці.

Десять років Україна живе як незалежна держава з ознака
ми демократії й свободи слова. Я б розділив ці роки на три пері
оди, кожен з яких мав свої відмітні риси. Перший: 1991—1993 рр. 
Свобода слова була справді демократичною, що цілком поясню
ється після скасування цензури (і самоцензури), яка діяла про
тягом практично всього життя радянського журналіста. Ще ді
ють етичні норми: чесність, правдивість, увага до загальнолюд
ських цінностей і проблем пересічних громадян. Преса відчуває 
себе «четвертою владою» і можновладці рахуються з нею. Дру
гий період: 1994—1997 рр. Відбувається активне розшарування 
преси, за лаштунками дедалі більше подейкують про власників 
газет, які непомітно, без афішування скуповують видання. Жур
налісти починають відчувати на собі тиск як з боку господарів, 
так і з боку владних структур. Але ще зберігаються острівці 
свободи думки, ще не зовсім вивітрився романтизм початку де
в'яностих. Третій період: 1998 рік і донині. З початком передви
борчого, парламенського, а потім — президентського марафонів
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машкара спадає, а саме поняття «четверта влада» приватизуєть
ся грошово-політичними угрупованнями. Процвітають розправи 
не тільки над окремими журналістами, але й цілими творчими 
колективами, свобода слова буквально роздавлена амбіціями лю
дей, що рвуться до влади. Лютують суди, оцінюючи «честь та 
гідність» у мільйони гривень, і газети просто зникають. Серед 
журналістів з'являється безробіття, воно починає діяти на психі
ку, страх втратити роботу примушує покірливо виконувати будь- 
які замовлення.

Але ж чи таке вже безвихідне становище? Чи слід чекати, 
поки поліпшиться загальна економічна ситуація в країні? Зви
чайно — ні! Кроки до незалежності преси повинна зробити на
самперед Верховна Рада. Вже сьогодні можна значно поліпшити 
самовиживання газет, а отже й їх політичну незалежність, шля
хом вирішення двох проблем. Перша — зняти податковий тиск 
на ЗМІ. Друга — остаточно поховати сумнозвісні статті законів, 
які уможливлюють грабувати газети шляхом мільйонних позовів 
на захист «честі й гідності».

Звичайно, журналісти не мовчать. Національна спілка жур
налістів активізує боротьбу за свободу слова, стає на захист «чет
вертої влади». Київська спілка журналістів взяла на себе нелег
ку роль, очоливши боротьбу за оновлення спілки, за утверджен
ня панування ідеї об'єднання всіх журналістів України. Сьогодні 
ми можемо сказати, що тривіальне запитання: «А що мені дає ця 
Спілка?», що нерідко звучало ще вчора, практично не чутне. Ми 
починаємо дедалі глибше усвідомлювати, що в нинішніх умовах 
існування преси і загалом ЗМІ лише спільна воля тисяч журна
лістів може відродити нашу, так необхідну всьому суспільству 
«четверту владу».

Ігор Засєда, 
голова Київської спілки 

журналістів України
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липень
ІШ БТ СР ЧТ ПТ СБ

1
2
9

3
10

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ЗО 31

1 — 50 років тому в Торонто (Кана
да) відкрито пам 'ятник Т. Г. Ш ев
ченку.
— 35 років тому померла українська 
письменниця Наталена Королева. 
Народилася 3 березня 1888 р.
2 — 40 років тому пішов з життя 
американський письменник Ернест 
Хемінгуей. Народився 21 липня 
1899 р.
4 — 225 років тому було проголоше
но Декларацію Незалежності Спо
лучених Штатів Америки.
6 — 350 років тому помер козацький 
ватажок, соратник Б. Хмельницького 
Мартин Небаба. Рік народження 
невідомий.
— 150 років від дня народження 
українського архітектора Івана Ле- 
винського. Помер 4 липня 1919 р.
— 90 років тому померла українська 
письменниця Ганна Барвінок 
(Олександра Білозерська-Куліш). 
Народилася 5 травня 1828 р.
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8 — 190 років від дня народження 
українського і російського хірурга 
Володимира Караваєва. Помер З 
березня 1892 р.
12 — Святих первоверховних апос
толів Петра і Павла.
— 135 років від дня народження 
українського історика, географа, 
економіста, політичного і громадсь
кого діяча Антона Синявського. По
мер 2 лютого 1951 р.
— 110 років тому помер українсь
кий письменник, громадський діяч 
Сергій Подолинський. Народився 
31 листопада 1850 р.
13— 140 років тому вийшов пер
ший номер щотижневика «Черні
гівський листок» за редакцією Лео
ніда Глібова.
— 90 років тому помер українсь
кий церковний історик, педагог Ва
силь Півницький. Народився 29 бе
резня 1832 р.
14 — 70 років тому помер українсь-
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кий історик-краєзнавець, архівіст, 
громадський діяч Аркадій Верзілов. 
Народився 8 грудня 1867 р.
1 6 — (1990) П рийнято Д еклара
цію про держ авн и й  суверенітет 
України.
— 135 років тому помер останній 
кошовий отаман Задунайської Січі 
Йосип Гладкий. Народився 1789 р.
17 — 230 років тому помер російсь
кий державний діяч Олексій Розу- 
мовський. Народився 28 березня 
1709 р.
— 155 років від дня народження 
вченого, мандрівника, громадського 
діяча Миколи Міклухи-Маклая. По
мер 1888 р.
— 130 років від дня народження 
українського композитора, фольк
лориста Філарета Колесси. Помер 
З березня 1947 р.
18— 125 років тому помер україн
ський художник Іван Сошенко. На
родився 2 червня 1807 р.
21 — 60 років тому помер україн
ський письменник Богдан Лепкий. 
Народився 4 листопада 1872 р.
2 2 — 110 років від дня народження 
українського письменника Сергія

Пилипенка. Знищений комуністич
ним режимом 3 березня 1934 р.
23 — 75 років тому помер російсь
кий художник, автор розписів Во- 
лодимирського собору в Києві Вік
тор Васнєцов. Народився 15 травня 
1848 р.
2 5 — 135 років від дня народження 
українського письменника Модеста 
Левицького. Помер 16 червня 
1932 р.
26 — 325 років тому помер україн
ський церковний діяч митрополит 
Йосип Тукальський (Нелюбович). 
Рік народження невідомий.
27 — 1030 років тому укладено до
говір між великим київським кня
зем Святославом і візантійським ім
ператором Цимісхієм.
— 160 років від дня смерті росій
ського поета М ихайла Лєрмонтова. 
Народився 15 жовтня 1814 р.
28 — Рівноапостольного Володими
ра — хрестителя України-Руси.
— 155 років тому помер скульптор 
Василь Демут-Малиновський, автор 
проекту пам 'ятника князю  Володи
миру у Києві (разом з архітектором 
К. Тоном; скульптором П. Клодтом). 
Народився 13 березня 1779 р.
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Єтапи українського державотворення

ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

14 листопада 1918 р. у Києві на таємному засіданні предста
вників політичних партій, що входили до Українського Націона
льного Союзу, Січових Стрільців, Селянської спілки, організації 
робітників-залізничників було створено керівний орган (штаб) 
антигетьманського повстання з метою повалення режиму геть
мана Павла Скоропадського. За аналогією з періодом Великої 
Французької революції кінця XVIII ст. він дістав назву Директо
рія. До її складу ввійшли: В.Винниченко (голова), С.Петлюра (го
ловний отаман), Ф.Швець, П.Андрієвський, А.Макаренко. 14 гру
дня 1918 р., внаслідок очоленого Директорією переможного зброй
ного повстання, гетьманський уряд було повалено і державна 
влада в Україні перейшла до неї.

На перших порах Директорія виступала, по суті, як колекти
вний орган з диктаторськими повноваженнями. 26 грудня 1918 р. 
з'явився перший її програмний державно-політичний документ — 
Декларація. В ній оголошувалося про відновлення Української 
Народної Республіки, заявлялося, що Директорія — тимчасова 
верховна влада, яка незабаром передасть свої повноваження май
бутньому Конгресу трудового народу України — вищому пред
ставницькому органу народовладдя — передпарламенту. В Де
кларації особливо підкреслювалося, що «влада в УНР повинна 
належати лише класам працюючим — робітникам й селянству». 
Одночасно наказом Директорії було утворено Раду Народних Мі
ністрів (уряд) УНР на чолі з В.Чехівським.

Протягом перших семи тижнів своєї державотворчої діяльно
сті (за час перебування в Києві) Директорія прийняла ряд важ
ливих законів, спрямованих на відродження й подальшу розбу
дову національної державності українського народу. Особливо 
важливе значення мало прийняття закону про землю, який, од
нак, виявився не таким радикальним, як того бажала значна 
частина захопленого утопічними більшовицькими гаслами селян
ства України. Певне розчарування населення соціальною полі
тикою Директорії вміло використали більшовики з метою орга
нізації боротьби проти неї.

Становище Директорії дуже ускладнилося тим, що вже на 
початку січня 1919 р. з північного сходу та зі сходу на Україну 
почала наступати Червона армія радянської Росії. А ще в кінці 
листопада 1918 р. більшовики створили в Курську так званий 
Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, який повинен
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був скласти альтернативу українській владі. Крім того, на півдні 
України висадились і намагалися закріпитися війська Антанти. 
На заході дедалі ширше розгорталась агресія Польщі проти За
хідно-Української Народної Республіки, а також таких регіонів 
УНР, як Холмщина, Підляшшя, Волинь.

В таких умовах значно загострилися суперечки в колах Ди
ректорії та уряду УНР щодо визначення головних засад внутрі
шньої та зовнішньої політики держави. Незважаючи на трудно
щі, були проведені вибори до Конгресу трудового народу Украї
ни. Якраз напередодні його відкриття, 22 січня 1919 р., на Со
фійському майдані в Києві Директорія за участю представниць
кої делегації західних українців урочисто проголосила Акт злуки 
УНР і ЗУНР в єдину соборну Українську Народну Республіку. 
Цей акт мав важливе морально-політичне значення, хоча на прак
тиці об'єднання двох українських держав у силу складних зовні
шньополітичних і внутрішніх причин не було тоді доведено до 
логічного кінця. Продовжували функціонувати два окремих уря
ди, кожен самостійно проводив свою внутрішню та зовнішню 
політику. І все ж день 22 січня 1919 р. назавжди ввійшов в істо
рію України як одна з найсвітліших її дат, свято соборності.

Засідання Конгресу трудового народу України проходили 23— 
28 січня 1919 р. у Києві. В перший же день роботи Конгрес за
слухав і затвердив Акт злуки УНР і ЗУНР, надавши йому силу 
закону. В останній день він ухвалив Закон про владу в Україні. 
Згідно з ним підтверджувався статус Директорії як тимчасової 
верховної влади в УНР — до скликання наступної сесії Трудово
го конгресу, а також її повноваження видавати закони. Вико
навча влада в УНР належала Раді Народних Міністрів, яка за
тверджувалася Директорією і була їй підзвітна. Керівництво мі
сцевими органами влади повинні були здійснювати комісари уря
ду УНР, а їх діяльність контролюватися місцевими трудовими 
радами. Закон проголошував установлення демократичного ладу 
і відкидав принцип диктатури пролетаріату, сповідуваний біль
шовиками.

Для підготовки законопроектів до наступних сесій Трудового 
конгресу було створено шість постійно діючих комісій: з питань 
оборони, земельну, бюджетну, закордонних справ, харчову, куль
турно-освітню. Крім Закону про владу, Конгрес ухвалив Універ
сал до українського народу, в якому фактично повторювалися 
основні положення Закону, а також ноту до народів світу. Проте 
військова агресія проти УНР з боку радянської Росії перешкоди
ла реалізації його рішень. Вже на початку лютого 1919 р. Дирек
торія та урядові установи змушені були залишити Київ і переба
зувалися спочатку до Вінниці, а згодом — до Рівного, Кам'янця- 
Подільського і навіть за межі України.

З того моменту головним у діяльності Директорії стала органі
зація збройної боротьби за незалежність України проти числен-
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них ворогів, яка тривала протягом 1919 — початку 1921 р. Що ж 
до персонального складу Директорії, то він зазнав змін. 11 люто
го 1919 р., внаслідок суперечностей, що виникли між провідни
ми українськими діячами, а також вимог військового команду
вання країн Антанти зі складу Директорії вийшов її голова В.Вин- 
ниченко. Після цього найбільшим впливом у ній користувався 
С.Петлюра. Однак офіційно головою Директорії його було обра
но лише 9 травня 1919 р. З метою реалізації Акту злуки УНР і 
ЗУНР, згідно з рішенням Трудового конгресу, до складу Дирек
торії увійшов Є. Петрушевич як представник від ЗОУНР. Але 
практичної участі в її роботі він фактично не брав. У травні 1919 р. 
у зв'язку з повстанням отамана В.Оскілка з Директорії вийшов 
П.Андрієвський, у червні (через наміри голови Директорії по
розумітися з поляками) — Є.Петрушевич. У листопаді 1919 р. на 
нараді Директорії та членів уряду в м. Кам'янці було прийнято 
рішення у зв'язку з виїздом у державних справах за кордон чле
нів Директорії А.Макаренка і Ф.ИІвеця верховне керування спра
вами Республіки покласти на Голову Директорії, Головного Ота
мана С. Петлюру, який «іменем Директорії затверджує усі зако
ни та постанови, ухвалені Радою Народних Міністрів». У червні 
1920 р. уряд УНР ухвалив постанову, затверджену С.Петлюрою, 
про негайне відкликання членів Директорії Макаренка і Швеця 
з-за кордону. їх неповернення дало підстави вважати їх вибули
ми зі складу Директорії. Внаслідок цього вона остаточно припи
нила існування як колегіальний орган. Уся законодавча влада в 
УНР поступово зосередилася в руках С. Петлюри. Новий стан 
одноосібної Директорії як найвищої влади було закріплено зако
ном «Про тимчасове верховне управління та порядок законодав
ства в УНР», затвердженим Петлюрою 12 листопада 1920 р.

Наприкінці 1920 р. російська Червона армія остаточно витіс
нила війська УНР, а з ними й її державні установи, за межі 
України. Українська революція зазнала поразки, національна дер
жавність була втрачена. В Україні на багато десятиріч утверди
лася радянська державність у формі УРСР, незалежність якої 
мала лише номінальний, суто формальний характер. Українсь
кий уряд продовжив свою діяльність в екзилі.

Заслуга Директорії полягає в тому, що, взявши на себе в один 
із критичних моментів національної історії завдання відновлення 
та розбудови української державності у формі УНР, вона в неймо
вірно складних зовнішньополітичних і внутрішніх умовах протя
гом двох років очолювала героїчну боротьбу нашого народу проти 
численних ворогів за незалежну соборну Україну. Крім того, її 
доба вмістила в собі багатий, цінний, хоча часом і дуже неодно
значний досвід національного державотворення. Вивчення та вра
хування його не втратило своєї актуальності і в наші дні.
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Свята

КУПАЛЬСЬКА НІЧ

і авнім і найбільш емоційним торжеством літнього циклу свят 
народного календаря є Івана Купала, яке припадає на 

17 липня. У давнину купальські дійства та ігри (особливо 
напередодні свята у Купальську ніч) були сповнені багатьма тор
жествами. Зрештою, купальський період у часі займав трива
лий проміжок. Про це свідчать купальські обрядові пісні, які 
виконували з перших днів петрівки аж до святкування дня апо
столів Петра і Павла (12 липня). Але кульмінація цього свята 
припадала на період літнього сонцестояння.

Анонімний автор у львівському журналі «Зоря» у статті «Ніч 
під Івана Купала» пише: «В купальському торжестві брала участь 
не лише молодь, а навіть князі з дружинами... Запалював вогонь 
найстарший в роду або володар». Легіні й дівчата перескакува
ли через вогонь. «Жінки переносили через вогонь своїх дітей. 
Хворі палили в тому вогні різного роду зілля, що мало лічити від 
всяких недуг та нечистих сил. А всі тоті обряди в минулому від
бувалися ще з більшим торжеством, якщо мати на увазі, що в 
поганських часах вогонь має велику очищальну силу і лиш пе
рейти через нього вистачало, щоб очиститися».

Кожний регіон України мав свої специфічні особливості свят
кування Купала. Ось що пише Леся Українка в етнографічному 
дослідженні «Купала на Волині», надрукованому у львівському 
часописі «Життє і слово» (1894. — Т.1): «В Ковельському повіті 
справляють Купала так: звечора хлопці крадуть де-небудь ста
рого солом’яника, — власне, крадуть, бо просити не годиться. 
Того солом'яника ще називають козубом. Хлопці тягнуть його по 
селу, біжучи якнайшвидше, співають, а назустріч їм виходять 
люди і роблять перейму — складають на вулиці стріски, поліна, 
старі кошики та інші «знадоби» для купальського вогнища. Все 
те хлопці збирають і пакують у козуб. Таких перейм буває кіль
ка і хлопці ледве можуть зібрати все паливо. Козуба виносять на 
вигін за село, де збирається великий гурт людей. Більше молодь, 
але є й молодші молодиці, часом із старших дехто. Співають 
тільки дівчата, та часом відповідають їм на співи хлопці. Почина
ють з котрої-небуть пісні, частіше «Ой, молодая молодице». Хлопці 
тим часом запалюють козуба, устромивши в нього високі тички, 
щоб вище горів вогонь». Люди, які приходять на торжество, також 
повинні принести підпал для купальського вогнища. Кажуть, що 
в давні часи всякого, хто приходив з порожніми руками, хлопці 
били, через те й досі є купальська приказка: «Хто прийде без
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поліна, той піде без коліна». Поки вогнище палає, дівчата співа
ють пісні, часом зачіпають у них хлопців; тоді хлопці й собі від
повідають — інколи піснями, інколи жартами. Взагалі увесь час 
ведеться якесь жартівливе змагання дівчат з хлопцями. Так, напр., 
від часу до часу хлопці вихоплюють з вогнища віхи соломи з 
вогнем і кидаються з ними поміж дівчат», розганяючи їх по по
лю. Але дівчата повертаються знову і віддячують хлопцям до
шкульними жартами, насмішливими піснями.

Коли козуб згорить до половини і вогонь «трохи понижчає, 
тоді хлопці починають скакати через нього. Потім, коли вогонь 
починає пригасати, всі розходяться з піснями додому. Купальсь
кого полум'я не гасять, воно саме повинне дотліти до останку».

Тарас Л ех м а н

ТА ХОДИЛА ДІВЧИНОНЬКА 
ПО МЕЖІ

Та ходила дівчинонька по межі, 
Червонії черевички на нозі.

Приспів:
Стій, дубе зелений,
На дубові жолуді,
В чистім полі роса впала,
На вулиці Купала на Івана.

Червонії черевички на нозі,
Що купив козаченько на торзі.
Приспів.

— Носи, носи, дівчинонько, здорова, 
А я тобі не скажу ні слова.
Приспів.

Та петрівочка минається,
Сива зозуля ховається.
Приспів.

А чи було літо, чи не було, —
Чомусь воно мені не докучило.
Приспів.
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Що я, молодая, не гуляла,
Що я челядоньки не видала.
Приспів.

Мене моя мати не пускала 
Та й у комірочку зачиняла.
Приспів.

Та й у комірочку зачиняла, 
Золотим замочком замикала.
Приспів.

Золотим замочком замикала,
А замикаючи, приговарювала:
Приспів.

— От тут сиди, доню, в комірочці, 
Поки розійдуться вечорниці!
Приспів.

А я в комірочку підкопалася, 
Пішла на вулицю, нагулялася.
Приспів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ

жерелом вивчення ранніх періодів історії українського тра
диційного одягу є іконографічні, літописні та археологічні 
матеріали. Окремі розрізнені відомості про одяг зустріча

ються і в давньоруських писемних пам'ятках. Так, в Іпатіївсько- 
му літопису згадується кожух, в «Слові о полку Ігоревім» — ко
жух, опанча, в інших джерелах — сорочка, ногавиці, онучі, кор- 
зно, свита, клобук, вінець тощо.

Археологічні знахідки та письмові джерела суттєво доповню
ють іконографічні матеріали XI—XIV ст.— фрески, ікони, книж
кові мініатюри. Фрески Софійського собору у Києві зберегли 
зображення не тільки князівської сім'ї, характерним компонен
том убрання якої був плащ-корзно, а й музик, мисливців, одягне
них у вузькі штани та сорочки з поясом.

Генетичні витоки українського костюма беруть свій початок 
з дохристиянського язичницького періоду. Уже в першому тися
чолітті тут розвивалося землеробство, скотарство, полювання, 
що давало рослинні волокна, вовну, шкіру та хутро. З цієї сиро
вини виготовляли натільний і верхній одяг, головні убори, взуття. 
Полотно, льняне та конопляне, ткали самі селяни, воно йшло на 
пошиття натільного одягу, наміток. Місцеві майстри вичиняли 
шкіри для верхнього одягу, головних уборів, взуття.

Так само в домашніх умовах ткали і вовняні тканини, з яких 
шили поясний одяг, а з грубшого сукна—верхній. Повсюдно прак
тикувалося й виготовлення напівсукна, коли на основу йшли льня
ні або конопляні нитки, а на піткання — вовняні.

Археологічні матеріали засвідчують існування в Київській Русі 
шкіряного взуття (чобіт, постолів, плетених із стебел рослин, з 
кори дерев), а також значної кількості прикрас.

Поряд із тканинами і матеріалами домашнього виготовлення 
на Русь у той час завозилися різні види тканин — шовкові, су
конні, оксамитові.

Географічне розташування, історичний розвиток створили пе
редумови формування на території України ранніх центрів куль
тури, що знаходились у тісному зв'язку з цивілізаціями Давнього 
Світу, Візантії, Сходу, а з часом — Західної Європи. Перші водні 
торговельні шляхи, що проходили по території України, забезпе
чували постійне культурне спілкування, а також обмін товарами 
як північних, південних, західних та східних європейських кра
їн, так і народів Сходу. Торговими шляхами потрапляли в Украї
ну шовкові дорогоцінні тканини ручної роботи різноманітних ко
льорів. Вони мали загальну назву «паволока». Серед них розріз
нялися парча, пурпур, порфір, червлениця. Часто в письмових 
джерелах згадується і яскрава дорогоцінна тканина ручного ви
робу — анашит, алтабас. Ворс цих тканин робився зі срібла або

Липень 280 Липень



золота. Вираз — «на вагу золота» стосовно старовинних оксами
тів і алтабасів мав буквальний зміст. Такі матеріали надходили 
до князівського або царського двору з Ірану, Турції, Франції, 
Італії.

Збережений речовий, іконографічний матеріал, літописні свід
чення, записки багатьох іноземців, що здавна виявляли інтерес 
до наших земель, дають підстави говорити про шляхи форму
вання не тільки функціонально доцільних, а й високохудожніх 
зразків одягу на ранніх етапах його розвитку.

Широкі економічні, політичні, культурні зв'язки Київської Русі, 
прийняття християнства сприяли проникненню й елементів ві
зантійського убрання, впливу його на слов'янські. Щоправда, 
впливи ці поширювалися на феодальну верхівку, а селянський 
одяг зберігав переважно свою своєрідність.

З розвитком міст, ремесел, ринку дедалі більших змін зазнає 
уклад життя міського населення, а з ним — і одяг. А селяни і 
далі носять вбрання, створене в домашніх умовах, із доступних 
їм матеріалів.

XVI—XVII ст.—період подальшого формування національної 
своєрідності української культури. На цей час припадає і найви
щий розквіт українського костюма. Утворення козацької держа
ви, особливості козацького побуту сприяли розвиткові нових форм 
убрання.

Взагалі на цей час уже можна впевнено говорити про терито
ріальні відмінності українського народного одягу. Стійкими для 
різних регіонів були традиційні способи ткання поясного одягу, 
плетення взуття, колорит, техніка та мотиви орнаментики соро
чок. Так у XIX — на початку XX ст. можна було в Україні по 
малюнку плахти, запасок або обгортки, а також характеру ви
шивки дізнатися не тільки, з якого району селянка, а й з якого 
села.

Основи традиційного українського костюма були закладені в 
Київській Русі. Це і тунікоподібна сорочка, і одяг у вигляді шма
тка вовняної тканини, що огортає стан, і дівочі вінки, і жіночі 
головні убори, знімні прикраси типу гуцульських згард, бісерно
го опліччя, знімні коміри — ожерелки — на Чернігівщині, древні 
орнаментальні мотиви в декоративному ткацтві і вишивці, пле
тене із стебел рослин і шкіряне взуття.

До комплексу одягу XV ст. входила насамперед коротка со
рочка, переважно із грубого домотканого полотна. У чоловіків 
вона була глухою, тунікоподібною із прямокутною горловиною, 
у жінок — довгою, різноманітного крою: тунікоподібна, з плечо
вими вставками (пришитими по основі і по пітканню) із суціль- 
нокроєними рукавами.

Поясний одяг чоловіків: вузькі штани — гачі (ногавиці) із бі
лого або темного сукна, а також широкі шаровари.

Жіночий поясний одяг на значній території України — це не-
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зшитий або частково зшитий один широкий або два вузьких 
прямокутних шматки домотканої вовняної візерунчастої або од
нотонної тканини, тобто дві запаски, або одноплатова обгортка 
(«спинка», «дерга»), або плахта, що побутувала лише в Серед
ньому Подніпров'ї. Незшитий поясний одяг із домотканої вовни 
мав чимало варіантів за рахунок орнаментально-колористичних 
рішень тканого малюнка.

Так, на території Середнього Подніпров'я у будень носили дві 
вузькі — чорну і синю — запаски, а на свята — багатокольорову 
клітчасту плахту з орнаментованою запаскою-попередницею. На 
Поділлі побутувала обгортка у вигляді широкого горизонтального 
полотнища із чорної домотканої вовняної тканини, прикрашеної 
складними ритмічними композиціями різнокольорових смут. У ра
йоні Подністров'я і Карпат побутували дві вузькі запаски, затка
ні різнокольоровими смугами з металевою ниткою, і поясний одяг 
у вигляді широкого горизонтального полотнища.

Поряд з незшитим поясним одягом розвиваються в Україні і 
зшиті його форми. На Поліссі, наприклад, це спідниця — літник, 
андарак. Літник — вовняна спідниця у вертикальні смуги, анда- 
рак—червона однотонна спідниця із закладеними складками і 
широкою орнаментованою смутою по низу.

Іще один вид спідниці, відомий на Львівщині, — шорц, із вов
няної тканини, затканої багатокольоровими вертикальними сму
гами, розташованими в складному ритмічному чергуванні на бі
лому тлі, по низу обшитої червоним шнуром. А спідниці з тонкої 
вовни із набивним малюнком, нанесеним ручним способом, 
це димка, мальованка, друкованиця.

Кожний регіон, район і навіть кожне село відрізнялися само
бутністю малюнків, орнаменту і крою спідниці. Особливе місце 
серед паспортних знаків займав орнамент—найпоширеніший спо
сіб прикрашання жіночого одягу. Орнаментація виконувалася 
техніками ткацтва, вибійки, вишивки, аплікації, художнього шва.

Виразним паспортним знаком був і головний убір. Він вказу
вав перш за все на соціально-сімейний статус. У дівчат—це ві
нець, обруч, пов'язка, на свята— вінок із квітів, особливо багато 
прикрашений під час весілля. На другий день весілля голову 
дівчини покривали жіночим рушниковим головним убором — 
наміткою, а потім вдягали й очіпок, що мав у різних місцевостях 
значну різноманітність форми й оздоблення. Очіпок, за звичаєм, 
жінка не знімала, ідучи в церкву чи в гості, поверх нього обо
в'язково одягала ще й намітку.

Взувалися українці у шкіряні постоли або плетені з лика 
личаки, заможніше населення — у чоботи і черевики. Святкові 
чоботи шили із сап'яна двох кольорів (звідси й назва — 
«чорнобривці»).

На верхній селянський одяг ішло домоткане сукно. Форми 
верхнього одягу розвивалися від прямоспинного до приталеного.
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Прямоспинними шили довгі плащі типу манти, гуні. Повсюдно 
побутував в Україні і одяг типу свити, крій якої поступово ускла
днювався.

Взимку носили здебільшого кожухи («нагольні»), не криті тка
ниною. Крій і відповідно форми кожуха в різних місцевостях 
розвивалися по-різному.

Своєрідних змін зазнавав у цей період одяг міського населен
ня, зумовлений різними чинниками і, зокрема, виділенням ткац
тва в окреме ремесло. Цехове, а потім мануфактурне виробниц
тво привело до певної уніфікації одягу, зумовило значну його 
відмінність від домашнього і в ткацькій техніці, і в засобах по
шиття, і в структурі всього комплексу.

Формування національного ринку забезпечувало великий асор
тимент тканин і фарбників, у тому числі й імпортних.

У XVI—XVIII ст. у великих містах на торгових площах у спе
ціальних торгових рядах можна було придбати не тільки вітчиз
няні, а й різноманітні привозні матеріали для одягу — бархат, 
парчу, прошву, стрічки, шнури, нитки та ін. Парчові й бархатні 
тканини цінувались особливо дорого. Часом тканина коштувала 
стільки, скільки все майно селянина.

Міський одяг відображав складну соціальну специфіку місь
кого населення. Рядові і бідні городяни — ремісники, торговці, 
міщани, звичайно вихідці із сільської місцевості — і в місті носи
ли одяг, близький до сільського.

А одяг міської верхівки формувався під впливом закордонної 
моди, перш за все польської, угорської, російської, зберігаючи 
при цьому й національні риси.

Якщо в період Київської Русі закладалися основи етнічного 
костюма українців, то в добу Гетьманщини і насамперед у ме
жах Запорозької Січі — національного, тобто того типу, що став 
символом козацтва, а потім і усього українства. І це при тому, 
що костюм козаків мав не тільки етнічну основу, а включав і 
цілий ряд іноетнічних елементів.

За свідченням сучасників, повсякденний одяг запорожців від
різнявся утилітарністю і простотою, він так і називався — «під
лий» одяг. А вже святковий був пишним і багатим.

У дорожніх нотатках XVI ст. німецького посла Еріха Лясоти, 
який відвідав Запорожжя, знаходимо згадку про деякі компонен
ти одягу запорожців. Посол писав про козаків як про людей дуже 
щедрих, які зробили йому багаті подарунки: куничу шубу і хутря
ну із чорних лисиць шапку. Дані про костюм козаків XVII ст. міс
тяться в праці Боплана. Він згадує, зокрема, про їх повсякденний 
одяг: сорочки, шаровари, шапки і кафтани з грубого сукна.

За даними польських письменників XVIII ст., запорозькі ко
заки носили широкі шаровари із золотим галуном замість опуш
ки, суконні з відкидним рукавом напівкунтуші, білі із шовкової 
матерії жупани, шовкові із золотими китицями пояси і високі
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шапки зі смушковими околишами сірого кольору і червоним шов
ковим вершком, що закінчувався китицею.

На підставі численних описів, узагальнивши їх, можна гово
рити про комплекс одягу запорозьких козаків. Це жупан із сук
на різних кольорів, каптан із шовкової тканини різних кольорів, 
шовкові яскраві черкески, шаровари, пояс, шапка-кабардинка 
із видри і кудлатої вовни для непогоди, бурка-вільчура, сап'янові 
чоботи. Сорочка і шаровари були неодмінними елементами вбран
ня і святкового, і буденного.

Ось як описував запорожців І. Г. Россолода: «Ходили запо
рожці добре, одягались ошатно і красиво, голови вони брили, 
обриють, іще милом намажуть (щоб краще волосся росло). Од
ну тільки чуприну залишали довжиною з аршин, чорну та куче
ряву... замотає два-три рази за ліве вухо та й повісе, а вона й 
висить до самого плеча. А інший візьме та перев'яже свою чуп
рину стрічкою, закрутить її на лобі, та й ляже спати, а зранку 
розпустить її, а вона зробиться, як хвіст у вівці. Дівчата коси 
відрощують, запорожці чуприни. А якщо вже занадто довга ви
росте, тоді козак замотає її спершу за ліве вухо, а потім проведе 
поза потилицю на праве вухо та так і ходить. Бороди теж голи
ли, тільки одні вуса залишали і ростили їх довше».

А ось пізніші описи запорожців, їх одягу: «Жупани у них 
були сині і робились із доброго сукна, яке ніколи не линяло; 
видоги на руках «заковраші» — іншого кольору: червоні або зе
лені, пояс червоний, а шаровари сині китайчані на очкурі. Ж у
пан застібався до самого верху на густо розташовані гаплики, 
комір був тоненький, в 2 пальці, а на комірі два гачки і дві баб
ки. Пояс теж міг бути різних кольорів (зелений, синій), але пере
вагу віддавали червоному. Цей жупан називали «каптантом». Ру
кава були вузенькими і на кінцях застібалися гачками при самій 
руці. Кафтан шився із зеленого шовку, робився в подолі «ряс
ним», клини вшивались до пройми між спинкою і передом, від
логи приставлялись із бархатної матерії, по боках обов'язково 
були кишені («гаманки»)».

Крім того, писемні документи, які дійшли до нас, згадують 
серед запорозького одягу і широкі суконні киреї, і короткі юпки 
на зразок турецьких курток.

Уявлення про запорозьке убрання дають гравюри, ікони, зна
мена і портрети козаків минулих століть. Такими є три гравюри в 
додатку до твору Рігельмана «Летописное повествование о Малой 
России». На гравюрах запорожці одягнуті в широкі шаровари, 
довгі каптани, невисокі шапки і кошлаті бурки. На одній із ікон 
зображено групу запорожців на молитві. Вони одягнуті в червоні 
нижні каптани і верхні темно-зелені з відкритими рукавами жу
пани, широкі, червоні шаровари, підперезані різнокольоровими 
поясами, взуті в червоні з гострими передками чоботи.

Д. Яворницький описав запорожців, зображених на повний
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зріст з натури на живописному полотні. Вони представлені з 
непокритими головами, з шапками або в руці, або під пахвою. 
На них жупани червоні, шовкові штофні з узорами каптани, ши
рокі червоного кольору пояси і сап'янові червоні або жовті чобо
ти. Це одяг, найбільш характерний для запорозьких козаків 
XVIII ст.

Розвиток українського костюма Лівобережної України у 
XVII—XVIII ст. відбувався у своєрідних соціально-культурних і 
політичних умовах. З одного боку, за умов зміцнення зв'язків з 
Європою, а з іншого — з Росією, що в особі Петра І прагнула 
увійти до загальноєвропейського культурного процесу, посилив
ши орієнтацію на Захід.

Україна, на відміну від Росії, вливалась у цей процес більш 
органічно — вона, по суті, ніколи не переривала зв'язків із За
хідною Європою, а крім того, вона майже до XVII ст. була одним 
із центрів духовної культури, що притягав до себе іноземців як 
Заходу, так і Сходу.

Московська ж держава, починаючи з Петра І, формувала 
процес зближення із західноєвропейською культурою, що не
рідко досягалося шляхом утвердження чисто зовнішніх атрибу
тів. Це, зокрема, виявлялось і в одязі. Так, згідно з указом Петра 
І, заборонялося з'являтися при дворі в «російському» вбранні; 
необхідним став так званий європейський костюм. Петровські 
реформи нерідко штучно насаджували нові форми побутової куль
тури. Це стосувалося насамперед вищих верств суспільства. Ті, 
хто носив традиційне убрання, підлягали осуду.

Ці реформи послабили органічний культурний зв'язок між 
поколіннями, між містом і селом. Дедалі більше посилювалося 
прагнення до заможності й розкоші у побуті, в одязі придворної 
знаті, спроба наслідувати вищі верстви суспільства Західної Єв
ропи. Однак ці зміни були лише зовнішнім проявом і не відпові
дали об'єктивному стану культури та економічного розвитку су
спільства.

Реформи Петра І мали неоднозначний вплив на культуру Ро
сії та Лівобережної України, що входила до її складу. Прилучен
ня вищих верств суспільства до західноєвропейських зразків куль
тури призводило до невілювання національних рис. З іншого бо
ку, віддаленість умов життя населення великих міст і провінцій, 
особливо села, сприяла певній консервації у побуті старих зви
чаїв і традицій.

В традиційному українському одязі XVII—XVIII ст. своєрідно 
виявляється соціальна структура суспільства. Представники ко
жної соціальної групи — ремісники, феодали, козацька старши
на, рядове козацтво, бідні та заможні селяни, поміщики, міщани, 
купці — відрізнялися манерою поведінки, зовнішнім виглядом, 
своєрідним убранням.

Костюм цього періоду був свого роду паспортом, що підкрес- 
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лював належність людини до певної соціальної верстви. Розкіш
ний одяг заможних верств підкреслював їх панівне становище, 
державні привілеї.

В костюмі української знаті використовуються дорогі місцеві 
та привозні матеріали, прикраси, виявляються західноєвропей
ські запозичення, а також значний вплив Сходу. Це можна про
стежити у назвах одягу, його видах, крої, оздобленні.

Жіноче і чоловіче вбрання заможні верстви українців вигото
вляють з багато орнаментованих шовкових тканин — парчі, ок
самиту, штофу. Використовуються й дорогі тканини місцевого 
виробництва. В Україні в XVII ст. розвивається золототкане ви
робництво у містах Броди, Слуцьк, а також у Галичині.

Дорогу сорочку шили з тонкого полотна, вишивали шовком, 
сріблом і золотом. Вона була близька за кроєм до народної, відріз
няючись лише деталями (наприклад, формою коміра, ґатунком 
тканини, оздобленням). Сорочку заправляли у досить широкі сук
няні, шовкові або оксамитові шаровари яскравих кольорів, одяга
ли дорогий жупан, підперезувалися золототканим перським або 
слуцьким поясом, а зверху одягали кунтуш або опанчу, під час 
урочистих церемоній — шубу чи «ферезею», прикрашену кош
товною запоною. Кольорові сап'янові чоботи, шапки — оксамито
ві, оздоблені хутром соболя, рисі або лисиці — доповнювали убран
ня. Парчові шуби підбивалися цінним хутром, оздоблювалися гор
ностаєм, золотим шнуром, галуном, коштовним камінням.

Купці та міщани, їх дружини здебільшого не поспішали на
слідувати західноєвропейську моду. Навіть найзаможніші з них 
продовжували носити традиційне вбрання міського типу — спід
ниці, шнурований ліф, бурнус, голову покривали твердими убо
рами типу очіпків, шапочок-корабликів тощо.

Селянський одяг зберігав риси минулих епох і трансформу
вав їх відповідно до конкретних умов, досвіду поколінь. Селян
ське вбрання українців, як і раніше, виготовлялося з домотка
них матеріалів і зберігало багатство місцевих варіантів. Це сто
сувалося не стільки видів одягу, що творили локальний комплекс, 
скільки особливостей їх крою, пропорцій, художнього оздоблен
ня, мотивів, техніки та композиції орнаменту вишивки і тканого 
малюнка, а також манери ношення.

Поряд з давніми елементами в селянському костюмі накопи
чувалися пізніші й розвинутіші форми, пов'язані з побутуючим в 
той чи інший період міським костюмом та стильовим напрямком.

В заможних селах, розташованих поблизу торговельних 
центрів, активно використовувалися для оздоблення дорогі при
возні тканини — парча, оксамит, ювелірні прикраси.

На Правобережній Україні період XVIII—XIX ст. ознамену
вався вивільненням від польського впливу, возз'єднанням части
ни територій з Лівобережжям, що прискорило процес консолі
дації українського народу.
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На територіях, де особливо тривалим було панування Поль
щі, в українському костюмі довше утримувались архаїчні риси.

Український традиційний костюм сформувався у своїх най
більш виразних формах у докапіталістичний період. У другій по
ловині XIX ст. капіталістичний спосіб виробництва, що швидко 
розвивався, та капіталістичні відносини проникають в усі сфери 
життя. Давні народні технології значно прискорюють свій роз
виток. Ліквідація кріпосництва та феодальних бар'єрів створили 
сприятливі умови і для вдосконалення всього процесу виготов
лення народного одягу.

На рубежі XIX—XX ст. доступними стають фабричні пряжа і 
нитки, які збагачують ткані полотна і вишивки, кольорову гаму. 
Фабричні тканини витісняли трудомісткі у виготовленні домо
ткані матеріали, що, в свою чергу, активізувало розвиток народ
ного крою. Машинна техніка, що замінила ручну працю, дала 
поштовх розвитку нових художньо-технологічних прийомів. І, на
решті, готові елементи одягу (пояси, хустки, взуття) приходять 
на зміну саморобним, а з розвитком швейної промисловості се
ляни вже користуються одягом фабричного виробництва, хоча 
не відмовляються і від саморобного.

Будучи вагомою частиною матеріальної і духовної культури 
українського народу, традиційний народний одяг має велике зна
чення для сучасності. Накопичення знань і досвіду в цій галузі 
допомагає заповнити значні духовні прогалини, що виникли в 
результаті відчуження від національних цінностей.

Тамара Ніколаєва
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Жіночій та чоловічий костюми Полісся XIX ст.
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славлені ім ена

ВИНАХІДНИК ТЕОРІЇ СВІТОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ародився Сергій Подолинський 19 (31) липня 1850 р. у селі 
Ярославка Звенигородського повіту Київської губернії у ба
гатій дворянській родині камергера царського двору, по

ета пушкінської плеяди Андрія Івановича Подолинського і його 
дружини Марії Сергіївни, уродженої княжни Кудашевої. Дитячі 
та юнацькі роки Сергія минули переважно в маєтку батьків. 
1867 р. він вступив на природниче відділення фізико-математич- 
ного факультету університету св. Володимира в Києві.

Тут він зблизився з революційно налаштованою студентською 
молоддю, слухав лекції з політичної економії і статистики про
фесора М. Зібера.

Закінчивши 1871 р. університет, він разом із Зібером їде до 
Цюріха для ознайомлення з політичним і економічним життям 
Західної Європи, а також з наміром вивчати медицину.

Під час подорожі Подолинський познайомився з львівськими 
і віденськими студентами-українцями, що сприяло зміцненню 
його зв'язків із галицькими соціалістами. У Парижі відбулося 
його знайомство з П. Лавровим, який готував видання журналу 
«Вперед». Подолинський стає його активним помічником, під
тримує видання матеріально. Восени 1872 р. він через посеред
ництво Лаврова знайомиться у Лондоні з К. Марксом і Ф. Ен
гельсом.

1875 р. О. Терлецький видав у Відні перші соціалістичні бро
шури Подолинського «Парова машина» і «Про бідність». «Паро
ва машина» була першою брошурою українською мовою уто
пічного характеру про соціалістичне суспільство.

Ці брошури, як і інші, що видавалися у Відні, завдали багато 
клопоту російській та австрійській поліції і були заборонені в 
Росії та Австрії.

1876 р. він захистив у Бреслау докторську дисертацію на те
му «Розщеплення білків ферментами підшлункової залози». Ди
сертація, опублікована німецькою мовою, мала значний резо
нанс у європейських фахових видання.

У 1877 р. Подолинський жив у Києві, викладав на курсах мед
сестер. У цьому ж році він одружився зі слухачкою курсів Н. Я. 
Андреєвою, активною учасницею народницького руху, виїхав з 
нею до Франції. 1879 р. у Ж еневі вийшла його велика праця 
«Життя і здоров'я людей на Україні». Це перша в українській 
літературі наукова праця з особистої та громадської гігієни. В 
ній викладені умови життя, праці, побуту різних категорій укра-
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їнського населення, зокрема селянства та робітників, що пра
цювали на бурякових плантаціях, цукроварнях тощо.

І. Франко, називаючи Подолинського талановитим ученим, 
писав, що такою працею, як «Життя і здоров'я людей на Украї
ні», «могла б повеличатися кожна європейська література».

1880 р. у Женеві С. Подолинський, М. Павлик і М. Драгома- 
нов почали видавати часопис «Громада», програму якого, за сло
вами Павлика, склав в основному Подолинський.

Цей рік був найбільш плідним для Подолинського: він опублі
кував у Ж еневі працю «Ремесла і фабрики на Україні», яку 
дослідники називають «першим українським підручником з по
літичної економії». Це було перше ґрунтовне дослідження про
блем економічного розвитку України. Всупереч народникам, які 
заперечували капіталістичний шлях розвитку, Подолинський до
вів, що економічний процес в Україні проходив відповідно до 
загальноєвропейського. Економічну історію України він розгя- 
дає як частину загальної історії людства.

Праця «Ремесла і фабрики...» як така, що посягає на приват
ну власність і розпалює ненависть робітників до своїх хазяїв- 
капіталістів, була заборонена царською цензурою «для обігу в 
Росії».

Цього ж року Подолинський у журналі «Слово» опублікував 
одну з найсерйозніших за своїм науковим задумом праць «Люд
ська праця і її відношення до розподілу енергії». Варіанти праці 
протягом 1880—1883 рр. були опубліковані удвох періодичних 
французьких, двох німецьких і одному італійському виданнях.

Цією статтею Подолинський заявив про себе не лише як ен
циклопедично освічений вчений, талановитий дослідник, а й як 
геній, який набагато випередив час своїм відкриттям.

У чому ж суть цього відкриття? Подолинський дав природ
ничо-наукове пояснення процесу праці. Виходячи з визначення 
праці як прояву світової енергії, вчений ставить завдання «з'ясу
вати значення умов, які супроводжують перебіг праці, предста
вити найголовніші прояви в житті організмів і вказати на наслід
ки споживання праці, тобто на наслідки впливу трудящих лю
дей і тварин на довколишню природу».

Для кращого розуміння проблеми Подолинський вважає за 
потрібне почати з короткого визначення вчення про енергію, її 
види, перетворення і про світове розсіювання енергії. Саму енер
гію Всесвіту Подолинський вважає величиною незмінною, чого 
не можна сказати про окремі частини Всесвіту. Але поступово 
відбувається урівноваження енергії Всесвіту, яке супроводжу
ється переходом енергії одного роду в енергію іншого, стійкішу, 
тобто менш здатну до перетворень. Ця властивість світової енергії 
до повсюдного урівноваження, пише Подолинський, називаєть
ся розсіюванням енергії або ентропією.

В умовах, коли в енергетичному бюджеті земної поверхні де-
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далі меншу роль відіграє внутрішня енергія землі і поступово 
зменшується кількість сонячної енергії, необхідно, щоб відбува
вся процес збереження енергії або перетворення сталої енергії 
(тепла) у вищу форму, здатну перетворитись на механічний рух. 
Цей процес відбувається завдяки людській праці.

Посилаючись на аграрну статистику Франції, Подолинський 
наводить порівняння щодо продуктивності природних і обробле
них земельних ділянок і показує, як завдяки праці відбувається 
нагромадження енергії, необхідної для виготовлення речовин. Са
ме праця «людини і домашніх тварин», підкреслює вчений, сприяє 
нагромадженню енергії.

Щоб зрозуміти дію корисної праці на зростання енергії, вче
ний аналізує суть праці та її різні види і їх вплив на розподіл 
енергії. Відповідно Подолинський дає нове природничо-наукове 
визначення праці.

«Праця, — пише він, — є таке споживання механічної та пси
хічної роботи, нагромадженої в організмі, яке має результатом 
збільшення кількості перетворюваної енергії на земній поверхні».

Виходячи з такого визначення праці, вчений глибоко аналізує 
походження здатності до праці у людському організмі, визначає 
в ньому джерело енергії, необхідної для дій, що називаються 
працею. Цей аналіз грунтується на дослідженнях вчених з бага
тьох галузей знань: механіки, фізики, хімії, біології, енергетики, 
психології, економіки тощо.

На основі проведених приблизних розрахунків він робить ви
сновок, що праця при своєму застосуванні зберігає енергії десь у 
десять разів більше, ніж містить сама. А якщо так, то всі потреби 
всіх людей мали б бути задоволені. Але цього не сталося. Автор 
підкреслює, що задоволення людських потреб залежить від ряду 
факторів: запасу перетвореної енергії на землі (кам'яне вугілля, 
торф), кількості людей і величини їх потреб, продуктивності праці.

Безпосередня мета всякої праці — задоволення потреб. І чим 
далі розвивається людство, тим більшу роль у задоволенні люд
ських потреб відіграє праця. Зростають потреби, але зростає і 
продуктивність праці, отже, й енергетичний бюджет. Подолин
ський, на відміну від Мальтуса, наголошує, що кількісне зрос
тання людства веде до нагромадження енергії. Посилаючись на 
статистику Англії і Франції, вчений доводить, що продуктивність 
праці тут зростає швидше, ніж народонаселення.

Прогрес людства Подолинський пов'язує зі збільшенням енер
гетичного бюджету кожної людини. І тому лише суспільство, 
яке здатне швидко нагромаджувати енергію, може впевнено ру
хатись уперед. Одночасно вчений звертає увагу на процес, про
тилежний нагромадженню енергії, — її розкрадання, зумовлене 
нерозумними діями людей. Розкрадання енергії він пов'язує з 
війнами, зменшенням народонаселення та виготовленням пред
метів розкоші.
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Свою працю Подолинський надіслав К. Марксу з проханням 
висловити свою думку про неї. Маркс звернувся з відповідним 
проханням до Ф. Енгельса, якого вважав компетентнішим у цьо
му питанні.

Енгельс відзначив цінність відкриття і разом з тим вважав 
помилковими висновки, зроблені Подолинським. «Подолинсь
кий, — писав Енгельс, — відхилився в бік від свого дуже цінно
го відкриття, бо хотів знайти новий природничий доказ правиль
ності соціалізму, і тому поплутав фізичне й економічне».

Цей висновок Енгельса про те, що всі економічні наслідки, 
які він звідси виводить, помилкові, на довгий час став своєрід
ним вироком відкриттю Подолинського.

Заслуга ж Подолинського полягає в тому, що він заклав осно
ви нового підходу до аналізу розвитку людства, пов'язавши його 
зі збереженням і нагромадженням енергії. Енергетичні пробле
ми життя розглядалися вже в працях засновників термодинамі
ки Р. Майєра, В. Томпсона (лорда Кельвіна), Г. Гельмгольця, але 
вони не були сприйняті і оцінені сучасниками. Як писав В. І. Вер- 
надський: «Уже пізніше і самостійно рано померлий С. А. Подо
линський зрозумів все значення цих ідей і намагався їх прикла
сти до вивчення економічних явищ».

Подолинський вирішує складну проблему — проблему різно
манітності протікання енергетичних процесів у живій і неживій 
природі. Справа в тому, що застосування другого закону термо
динаміки до явищ життя не спрацьовувало. Подолинський ви
значив недостатність другого закону термодинаміки. Він не ли
ше наголосив на наявності у природі процесів, що протидіють 
розсіюванню енергії, а й показав, завдяки чому це відбувається.

Ідеї Подолинського тривалий час лишалися поза увагою до
слідників, і саме В. І. Вернадський був чи не першим, хто не 
лише відзначив значення теоретичних розробок Подолинського, 
а й використав їх у своїх теоретичних дослідженнях і, зокрема, у 
вченні про ноосферу.

Окремі сторони специфічного характеру енергетичних про
цесів життя починають дедалі більше цікавити вчених. З енерге
тичних позицій вивчаються і соціально-економічні проблеми: енер
гетичне співвідношення між природними ресурсами і працею, 
стан продуктивних сил, і передусім природних. Вчені застосову
ють енергетичний підхід до економічних проблем, акцентують 
увагу на питанні виживання людства залежно від запасів енергії 
та ефективності їх використання.

Особливо посилився інтерес до цих ідей останніми роками. 
Ці проблеми аналізує і розвиває відомий український дослідник 
Микола Руденко у праці «Енергія прогресу: нариси фізичної еко
номіки».

Коли Подолинський написав свою працю, йому було лише 
тридцять років. Складні сімейні обставини, відмова у матеріаль
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ній допомозі з боку батьків під тиском царського уряду (що пе
реслідував Подолинського за революційну діяльність) підірвали 
його здоров'я. Подолинський тяжко захворів, у нього стався важ
кий душевний розлад.

Мати Подолинського звернулася до царя з проханням дозво
лити перевезти хворого сина до Росії. Цар задовольнив прохан
ня, проте з попередженням, що в разі видужання він може під
лягати відповідальності за скоєні ним «злочини». ЗО червня 1891 р. 
Подолинський помер і був похований у Києві на Аскольдовій 
могилі.

Подолинський залишив нащадкам у спадок неоціненну нау
кову спадщину і велику любов до своєї вітчизни — України, яку 
любив і всім своїм серцем прагнув бачити вільною і могутньою у 
колі цивілізованих народів.

Степан Злупко

ЛЮДИНА З МІСЯЦЯ*

оли з Мадангу їхати до Гарагасі, що на березі Миклухо 
Маклая в Папуа—Новій Гвінеї, дорога перетинає досить 
широку річку під назвою Гоголь. Та й сама ця дорога теж 

називається Гогол-роад. Такими дещо дивними для Нової Гвінеї 
назвами цей край зобов'язаний видатному українському мандрі
внику Миколі Миклухо-Маклаю, який бував тут ще 125 років 
тому. Найімовірніше, що саме він так назвав річку, бо ж відомо, 
що письменник Микола Гоголь дружив із батьком і дядьком Ми
коли Миклухи, та й сам мандрівник завжди мав із собою порт
рет Миколи Гоголя та його «Тараса Бульбу». Це був його улюб
лений твір. Українського мандрівника Миколу Миклухо-Маклая 
досі пам'ятають, шанують і люблять у Новій Гвінеї. Про це роз
повідає сучасний український письменник з Австралії Дмитро 
Чуб у своїй книжці «Слідами Миклухи-Маклая». Австралія ста
ла другою батьківщиною не лише для Дмитра Чуба. Тут нині 
живуть три онуки Миколи Миклухи.

Хто ж він, Микола Миклухо-Маклай? Про це він найкраще 
сказав сам кореспонденту сіднейської газети «Сідней морнінг 
гералд» 1884 р.: «...Моя особа є живим прикладом того, як щас
ливо з'єдналися три одвічно ворожі сили. Палка кров запорож
ців мирно злилася з кров'ю їхніх, здавалося б, непримиренних 
ворогів, гордих ляхів, розбавлена кров'ю холодних німців. Чого в

* 3 часопису «Натураліс — все про довкілля». — 2000. — № 1. — С. 32—33.
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цій суміші більше, чи який з її складників у мене найзначніший, 
судити було б необачно й навряд чи можливо. Я дуже люблю 
батьківщину свого батька, Україну, але ця любов не применшує 
поваги до двох вітчизн батьків моєї матері — Німеччини й Поль
щі». Як бачимо, немає жодних натяків на російське походжен
ня. Російська імперія взагалі була злою мачухою для цього вида
тного українського мандрівника, вченого і гуманіста зі світовим 
іменем.

Так, саме українського, хоч світ знав його як російського 
вченого і мандрівника, оскільки й народився Микола Миклуха 
начебто в селі Рождественському біля міста Боровичі Новгород
ської губернії 17 липня 1846 р. (бо є дані, що він народився в 
Малині на Житомирщині) і навчався в Петербурзі, і про свої 
мандри та відкриття він звітував Російському географічному то
вариству й Академії наук. Та, якщо вдуматися, цей син україн
ського народу належить передусім людству, його внесок у світо
ву науку колосальний. Більшу частину свого короткого життя — 
а помер він у квітні 1888-го, в неповні 42 роки — Микола Мик- 
лухо-Маклай провів за межами Російської імперії, в мандрах по 
світу. Після закінчення Ієнського університету — а до цього він 
навчався в Німеччині в Гейдельберзькому і Лейпцігському уні
верситетах — Микола Миклухо-Маклай працював на Канарсь- 
ких островах, в Марокко, на узбережжі Червоного моря в Єгип
ті, Саудівській Аравії, на островах Індонезії, в Малацці, Півден
ній Америці, Австралії, на островах Тихого океану — цей пере
лік можна продовжувати. Хоча для більшості з нас ім'я Миколи 
Миклухо-Маклая асоціюється насамперед з островом Нова Гві
нея, де він прожив у цілому майже п'ять років — починаючи з 
1871 р. він тричі побував на її берегах. Це був науковий подвиг, 
якщо врахувати, що вчений поселився поміж корінними жите
лями — папуасами, які знаходилися на рівні первіснообщинного 
ладу, майже не знали металів, виготовляючи знаряддя праці, 
зброю з каменю, кісток та інших підручних матеріалів. Микола 
Миклухо-Маклай зумів подружитися з папуасами, провів ґрун
товні дослідження їхнього життя, розвіяв расистські людиноне
нависницькі міфи про неповноцінність аборигенів. Так, він сві
домо ризикував власним життям — але заради утвердження права 
на життя інших. Його життя, гуманістична діяльність відомі всім — 
зайвий раз повторюватися про це не варто. Тож зосередимося 
на одному аспекті цієї незвичайної людини: Микола Миклуха і 
Україна. Його прадід запорозький козак Степан Миклуха від
значився в російсько-турецькій війні при штурмі Очакова, за 
що був удостоєний офіцерського чину хорунжого і дворянства. 
Батько ж мандрівника і вченого Микола Ілліч Миклуха народив
ся 1818 р. у Стародубі Чернігівської губернії, з відзнакою закін
чив Ніжинський ліцей і пішки вирушив до Петербурга, оскіль
ки, попри дворянство, Миклухи були такі бідні, що не спромог-
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лися зібрати грошей на дорогу. Та жадоба знань пішки погнала 
юнака до Петербурга; здолавши понад тисячу кілометрів, він 
вступив до Інституту корпусу інженерів шляхів сполучення, у 
1840 році з відзнакою закінчив його і став інженером на будів
ництві Петербурзько-Московської залізниці. Згодом він став на
чальником пасажирської станції в Петербурзі, куди переїхав ра
зом із сім'єю. Він був українським патріотом, знав і любив твор
чість Тараса Шевченка. У 1856 р. звільнений з роботи за те, що 
вислав 150 руб. Тарасу Шевченку на заслання. Та в грудні 1857-го 
Микола Ілліч Миклуха помер від туберкульозу, залишивши дру
жину Катерину Семенівну з п'ятьма дітьми. Катерина Семенів- 
на була родом з України, деякий час жила в Малині на Жито
мирщині, де мала якийсь маєток — тут бував і її син, видатний 
вчений і мандрівник. Крім того, Микола Миколайович Миклуха 
не раз бував і в Києві, Одесі, в Криму та в інших місцях України. 
В родині Миклух берегли пам'ять про своє козацьке походжен
ня, не цуралися свого народу. Згідно з переказами, Микола Го
голь за прототип Тараса Бульби обрав саме одного з пращурів 
Миколи Миклухи, про подвиги якого розповідав прадід Степан. 
Брат Миколи Ілліча Данило Миклуха після закінчення Старо- 
дубського повітового училища був службовцем у різних устано
вах Стародуба. Тут же, на Чернігівщині, він і помер. Брат видат
ного мандрівника Сергій жив у Малині, був суддею і помер тут у 
1895 році. Молодший брат, Михайло Миколайович, став відомим 
геологом. Брат Володимир Миколайович — морський офіцер, капі
тан першого рангу — під час російсько-япопської війни коман
дував броненосцем «Адмірал Ушаков» і загинув у бою 28 травня 
1905 року, відмовившись полишити пошкоджений корабель.

Микола Миколайович Миклуха не зміг здобути освіти в Ро
с ії— він в ній лише народився і 14 квітня 1888-го помер. Його 
виключили з Петербурзького університету за неблагонадійність 
без права вступу в будь-який заклад імперії. Своє родинне щас
тя він знайшов в Австралії, де в лютому 1884 року одружився з 
донькою австралійського генерал-губернатора Маргаритою Ро- 
бертсон — з нею він побував і в Малині на Житомирщині, в 
своєму родинному гнізді. Нині там є музей і пам'ятник Миколі 
Миклухо-Маклаю.

Кілька слів про додаток до прізвища Маклай. Микола Миклу
ха дещо змінив своє прізвище після виключення з Петербурзько
го університету, додавши до нього козацьку кличку свого прадіда 
Махлай, Маклай. Таким чином, із Росії в Німеччину виїхав Мико
ла Миклуха, а через кілька років повернувся вже Миклухо- 
Маклай... Під цим прізвищем він і ввійшов у світову історію.

За своє коротке, але бурхливе життя він залишив близько 
півсотні заповітів — кожен прожитий ним день був сповнений 
ризику. «Людиною з Місяця називали новогвінейські папуаси 
Миклухо-Маклая. Європа була для них так само далеко, як Мі-
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сяць. Натомість нині людину, котра приїздить з Нової Гвінеї до 
Європи, можна називати «людиною з берега Маклая».

Довгі роки у хворобах і нестатках, серед папуасів, про яких 
європейські дослідники казали, що вони канібали, які займають 
проміжну позицію між людиною та мавпою, і що, мовляв, волос
ся у них на голові росте пучками... Для цих «жахливих» людей 
Маклай став радником, чарівником. Він приходив до них не
озброєний і засинав у їхніх селищах на ковдрі просто неба. Па
пуаси повірили у його доброту, так само як і в те, що Маклай 
«тамо-боро-боро» — «великий вождь» — житиме вічно і захис
тить їх від усього світу. І... вони дозволили йому себе вивчати.

«Природа людей однакова, розділяють їх лише звичаї» — ці 
слова Конфуція Маклай переводив із рангу філософської істини 
до рангу істини природничо-наукової. Дослідження мозку, вико
нані Миклухо-Маклаєм, довели, що структура мозку у всіх лю
дей, незалежно від раси, однакова. Мозок «людини розумної» — 
єдина певна категорія, а ті чи інші відмінності в малюнку мозко
вих звивин, так само як і його вага, не мають вирішального зна
чення для рівня інтелекту. Ці наукові висновки позбавляли грун
ту расистські теорії та наближали час, коли світ буде влаштова
ний правильніше й краще... Миклухо-Маклая називали роман
тиком. Хто, як не романтик, міг два десятки років жити без по
стійного даху над головою, не помічаючи жорстоких тропічних 
хвороб під прекрасним тропічним небом? Хто, як не романтик, 
міг вигадати ідею колонії-комуни в Новій Гвінеї? Хто, як не ро
мантик, міг сподіватися, що йому вдасться захистити папуаські 
племена від колонізаторів, організувавши Папуаський союз?

Він справді був романтиком, але не наївним та прекрасно
душним. Наївний романтик не знищить матеріали надзвичайно 
важкої кількамісячної експедиції по Малійському півострову для 
того, щоб захистити тубільні племена від «білого» натиску. А 
Пристрасть до науки рухала вустами Маклая, коли він, ледь 
живий, відмовлявся залишати Нову Гвінею через незакінчені до
слідження. Ще за лічені години до смерті Миклухо-Маклай сер
йозно обмірковував план африканської експедиції і свій намір 
назавжди оселитися на одному з островів Тихого океану — «Ос
трові М». «Острів М» — так можна було б позначити його доро
бок для світової природничої науки.

Григорій Кропивник
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ТУТ НАРОДЖУЄТЬСЯ БІОГРАФІЧНИЙ 
СЛОВНИК УКРАЇНИ

нститут біографічних досліджень Національної бібліотеки 
України ім. В.І.Вернадського НАН України було створено в 
незалежній Україні на базі відділу біографічних досліджень 

бібліотеки. Інститут є національним науково-дослідним біографіч
ним центром України. Головними напрямами його діяльності є:

— розробка теоретичних та науково-методичних проблем 
української біографістики;

— збирання, наукове опрацювання, підготовка до видання 
матеріалів біографій діячів України;

— створення комп'ютерних баз біобібліографічної інформа
ції, розробка та впровадження інформаційних технологій в укра
їнську біографістику;

— підготовка до видання багатотомного «Українського біо
графічного словника»;

— кординація досліджень з української біографістики.
Створення Інституту є відновленням історичної справедливо

сті через 60 років після закриття аналогічної установи — Постій
ної комісії УАН—ВУАН для складання «Біографічного словника 
діячів України», яка діяла протягом 1918—1933 рр. у складі Ака
демії наук.

Теоретичними і практичними результатами науково-дослідних 
робіт останніх років є розробка концепції створення багатотом
ного «Українського біографічного словника», програмно-комп'ю
терного забезпечення розвитку біографічних досліджень, ство
рення методологічних основ підготовки біобібліографічних слов
ників національних меншин України, хронологічних, тематичних 
і регіональних біографічних видань, підготовка методичних ре
комендацій щодо української транскрипції прізвищ і власних 
імен діячів польської, словацької та чеської культур тощо. Необ
хідність звернення до розробки біографічної тематики виклика
на відродженням української державності та утвердженням укра
їнства на світових теренах. Це вимагає відтворення історії й куль
тури України в біографіях її творців.

Практичним результатом цих досліджень стала розробка кон
цепції «Українського біографічного словника» («УБС») та паке
ту науково-методичних документів по створенню «УБС», які скла
даються з «Редакційної інструкції «Українського біографічного 
словника», «Структури Алфавітного словника «Українського біо
графічного словника», «Анкети» та «Листа-звернення» для опи
тування сучасників, діяльність яких має бути відображена на 
сторінках УБС. Ці документи, після схвалення Вченою радою 
ЦНБ, були запропоновані для обговорення наукової громадсько
сті і вийшли друком у різних виданнях («Вісник Академії наук
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України». — 1993. — №8; «Київська старовина». — 1993. — №6; 
«Архіви України». — 1993. — №1—3, 4—6; «Український істори
чний журнал». — 1993. — №11 —12; «Українська біографісти- 
ка». — 1996. — Вип. І.; 1999. — Вид. II).

«Український біографічний словник» згідно з Концепцією 
«УБС» має бути багатотомним енциклопедичним виданням, що 
вміщуватиме біографії діячів української землі, представників 
української діаспори, а також українознавців та активних при
хильників України за її межами з усіх сфер людської діяльності 
від давнини до сучасності.

Першим етапом створення «Українського біографічного сло
вника» є підготовка його словникової частини — реєстру імен. 
Словник містить алфавітний перелік осіб, статті про яких мають 
увійти до «УБС», і стане основою розробки структури видання, 
визначення обсягу статей і списку авторів. Зрозуміло, що «УБС» 
може бути створений, виходячи з реального стану біобібліогра- 
фічної інформації, лише на основі постійного напрацювання ві
домостей про діячів України на базі архівних матеріалів, уза
гальнюючих праць з історії освіти, науки і техніки, культури, 
мистецтва, народного господарства, монографічних досліджень, 
статей та матеріалів у серійних виданнях та науковій періодиці, 
мемуарній літературі тощо, анкетування нині діючих відомих осіб 
(або родичів померлих) та видання спочатку серії тематичних і 
регіональних (хронологічних, фахових) біографічних словників і 
покажчиків. Переходити безпосередньо до складання енцикло
педичного «Українського біографічного словника» було б перед
часним. Саме такий «Український біографічний словник», що 
містить масу нових імен (а не лише вже відомі з інших енцикло
педій і довідників), міг би задовольнити потреби громадськості, 
знайти свого читача і користувача-науковця, стати своєрідною 
візитною карткою науки і культури нашої держави.

З самого початку формування концептуальних основ ство
рення «Українського біографічного словника» передбачалося ши
роке використання сучасних інформаційних технологій. Відпові
дно до цього була розроблена «Концепція програмно-комп'ю
терного забезпечення підготовки та видання «Українського біо
графічного словника», у якій викладено мету, завдання та мето
дологічні засади планованих розробок, а також наведено пере
лік основних етапів виконання проекту та потрібних для цього 
технічних засобів.

Започаткування комп'ютерної бази даних «УБС» мало на ме
ті, по-перше, досягнути раціонального введення та виведення на 
різні носії біографічної та іншої інформації (бібліографічної, фак
тографічної тощо), в тому числі, виготовлення оригінал-макетів 
видань, а по-друге, забезпечити можливість проведення систе
матичних біографічних досліджень на базі накопиченої біогра
фічної інформації. На основі Бази даних (БД) існує можливість
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складання словників (перелік імен) для наступного упорядку
вання будь-яких загальних, енциклопедичних та інших за будо
вою біобібліографічних словників і довідників.

Розроблені Інститутом принципи відбору персоналій до БД, 
зважаючи на її універсальне значення, зорієнтовані на забезпе
чення введення до комп'ютерної Бази даних «УБС» відомостей 
про якомога більшу кількість імен, пов'язаних з подіями багато
вікової історії України, розвитком української науки і культури, 
суспільно-політичними, релігійними і національними рухами в 
Україні, з українською діаспорою в світі, а також із досліджен
нями та популяризацією вітчизняної історії та культури у зару
біжних країнах. При цьому кількість персоналій БД не обмежу
ється. Теоретично будь-яка з персоналій може увійти до певного 
довідника чи покажчика, побудованого за хронологічним, тема
тичним чи територіальним принципами, або стати об'єктом до
слідницької уваги у майбутньому. Створення такої Бази даних є 
цілком реальним, більш того — надзвичайно важливим з науко
вого та культурного погляду.

Постійне наповнення БД новими персоналіями є одним із 
основних напрямів роботи Інституту біографічних досліджень. 
До БД включаються персоналі! кількох принципово різних рів
нів: від загальновідомих постатей до порівняно мало відомих 
діячів освіти, науки, культури, суспільного, релігійного, еконо
мічного життя, які репрезентуватимуть різні регіони України та 
діаспору.

Передбачається розробка комп'ютерних програм для вирі
шення багатьох часткових завдань. Вони були сформульовані з 
урахуванням досвіду розглянутих вище інформаційних систем. 
Назвемо основні з цих «часткових» розробок.

— БД «Словник» — програмне забезпечення (ПЗ) словнико
вої частини «УБС»;

— БД «Джерела» — бази даних різних джерел: архівних, за
гальних друкованих, некрологів і т.п.;

— БД «Статус статей «УБС» — облік листування і праці з 
авторами, рецензентами, перекладачами, редакторами, видавни
цтвом та ін.;

— БД «Посилання» — облік перехресних та інших посилань;
— БД «Допоміжні матеріали» — інструкції, списки скорочень, 

опис та графічне представлення структури усього ПЗ, HELP (апа
рат допомоги) і т.п.;

— БД «Нотатки» — для поточних заміток та урахування змін, 
які сталися після підготовки та друку окремих видань (зошитів, 
томів) та ін.;

— ПЗ «Адміністратор» — системи захисту інформації: дуб
лювання на різних носіях, санкціонування ілюстративної час
тини;

— система управління базами даних (СУБД);
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— системи індексації для прискорення аналізу та полегшен
ня складання покажчиків;

— конвертори для узгодження програм і даних, розроблених 
у різних форматах.

В останні роки дедалі більшого значення набуває проблема 
комунікаційних зв'язків (електронна пошта, глобальні комп'ю
терні мережі тощо). Тому програмне забезпечення, призначене 
для діяльності в галузі біографістики, має орієнтуватися на ро
боту в режимі мереж. Центральне місце в роботі Інституту з 
програмного забезпечення біографічних досліджень займає роз
робка прикладних пакетів програм, призначених, в першу чер
гу, для підтримки БД у трьох основних модифікаціях: автономно
му режимі, локальних та глобальних мережах.

Друкованим органом Інституту біографічних досліджень є за
початкований у 1996 р. збірник наукових праць «Українська біо- 
графістика. Biographistica Ukrainica». Це перше в Україні науко
ве спеціалізоване видання з проблем біографістики. За задумом 
Редакційної колегії збірника, серія таких випусків надала б змо
гу широкій науковій громадськості й майбутнім авторам «УБС» 
ознайомитися та взяти участь в обговоренні загальних проблем 
біографістики, теоретичних, науково-методичних засад підготов
ки «УБС», його словникової частини.

Вийшли друком два випуски друкованого органу інституту — 
збірника наукових праць «Українська біографістика» у 1996 і 
1999 рр., який входить до переліку фахових видань ВАК Украї
ни, та іменний покажчик біографічного словника «Греки в Укра
їні» (4 др. арк).

За методологією Інституту біографічних досліджень підготов
лені і вийшли друком праці:

«Діячі кримськотатарської культури (1921—1944 рр.): Біобіб- 
ліографічний словник» /Гол. ред. і укл. Д.П.Урсу. — Симферо
поль: Доля, 1999; Туркевич В.Д. «Хореографічне мистецтво у пер- 
соналіях». — Київ, 1999; «Греки в истории Крьіма. Краткий био- 
графический справочник». — Симферополь: Таврия Плюс, 1998. 
Крім них, «Словник священнослужителів України», «Болгари в 
Україні», «Румуни в Україні» тощо.

Співробітники Інституту у складі 23 чол., у тому числі 3 док
тори і 9 кандидатів наук, взяли участь у 48 наукових конферен
ціях, де виступили з 110 доповідями. З теми дослідження опублі
ковано 139 наукових праць загальним обсягом 82 друковані ар
куші.

Рекомендовано до друку «Матеріали до біографій етнографів 
України. Вип. І» (10 др.арк.), збірку документів і матеріалів «По
стійна комісія УАН—ВУАН для складання «Біографічного слов
ника діячів України (1918—1933)» (12 др. арк.).

Проводилася науково-координаційна робота по створенню «Ук
раїнського біографічного словника». Адже його підготовка вима-
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Л І —
гає вирішення цілого ряду теоретичних питань, таких як критерії 
добору персоналій до «УБС», хронологічні межі «УБС», структу
ра біографічної статті, співвідношення фактичного і теоретичного 
матеріалу, визначення, якою мірою в «УБС» мають бути предста
влені імена діячів неукраїнського етнічного походження, та ін.

У жовтні 1998 р. створено, а в грудні 1999 р. зареєстровано 
Міністерством юстиції України Всеукраїнську громадську орга
нізацію «Українське біографічне товариство». Метою її діяльно
сті є задоволення та захист законних соціальних і творчих інте
ресів українських біографів, об'єднання їх зусиль для сприяння 
об'єктивному відтворенню історії й культури України в портре
тах її творців, відродженню в біографіях історії українського на
роду, історії кожної сфери людської діяльності, кожного регіону, 
кожної національної меншини на сучасній території України.

Особливу роль у дослідженнях Інституту відіграє проблема 
джерел. В Інституті була започаткована спеціальна комп'ютер
на БД «Джерела національної біографістики» з метою збору, 
обробки, систематизації бібліографічної інформації про джере
ла, в яких подаються біографічні та інші відомості про персона
ли, що увійдуть до комп'ютерної БД «Алфавітний словник «УБС» 
та «Українського біографічного словника». Співробітниками Ін
ституту виконується робота по пошуку та внесенню до БД ар
хівних джерел, агіографічної літератури, словників та енцикло
педій, праць з біографістики, генеалогії та геральдики, іконогра
фічних видань, фахових джерел із загальної історії, історії науки 
і техніки, історії мови, літератури, історії мистецтва та інших 
джерел. Програма передбачає проведення пошуку за будь-яким 
елементом бібліографічного опису, а також за будь-яким еле
ментом допоміжної інформації.

Віталій Чишко, 
доктор історичних наук
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НАГОРОДИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ УНР

Н
а час існування Української Народної Республіки, Україн
ської Держави гетьмана П.Скоропадського, Західно-Укра
їнської Народної Республіки було прийнято закони про 
впровадження державних нагород.

Початок загальноукраїнських державних нагород покладено 
у 1918 р., коли при головному штабі Армії Української Держави 
було створено відповідну комісію. Підготовлено проект системи 
державних нагород, серед яких ордени Ярослава Мудрого, кня
гині Ольги, Архистратига Михаїла, Залізний хрест, хрест князя 
Володимира, хрест і зірка Слави і Відродження України. Проект 
не було реалізовано.

24 січня 1919 р. Директорія за поданням Ради народних мініс
трів УНР прийняла закон про запровадження орденів «Республі
ка» (1-го та 2-го ст.) і Слави України (1-го та 2-го ст.) для наго
родження учасників повстання проти гетьмана П.Скоропадсь
кого та тих, що відзначилися «за весь час відродження Україн
ської Народної Республіки». Одночасно велася підготовка до за
провадження медалі «Відвага». Генеральний штаб Армії УНР, 
внісши зміни у проекти ордена «Республіка», у серпні 1919 р. 
запропонував заснувати замість ордена «Республіка» та медалі 
«Відвага» бойовий орден та медаль (4 ступенів) з назвою «Рес
публіка».

15 травня 1920 р. Рада Народних Міністрів доручила війсь
ковому міністру внести законопроект про військовий орден, 
що згодом отримав назву Залізний хрест. 19 жовтня 1920 р. Го
ловний отаман Війська УНР С.Петлюра затвердив проект орде
на Визволення (1-го і 2-го ст.) та орден Залізний хрест. Виготов
лено було лише Залізний хрест, нагородження яким розпоча
лося в таборах для військовополонених у Польщі в березні 1921 р. 
Знак ордена № 1 отримав генерал-полковник М.Омельянович- 
Павленко. Ймовірно, що орденом Залізний хрест було наго
роджено 3—4 тис. вояків. Найбільший порядковий номер з ві
домих знаків — 1597.

На еміграції український екзильний уряд згодом заснував ряд 
орденів і медалей, військових нагород, пам'ятних знаків тощо 
для нагородження учасників Української революції 1917— 
1921 рр., учасників військових формувань січових стрільців, учас
ників національно-визвольної боротьби пізнішого часу та ін.

Олександр Кучерук

Липень 303 Липень



Хрест легіону Українсь
ких січових стрільців 

(гуцульський)

Бойовий хрест українсь- Медаля в 10-річницю відбу-
ких січових стрільців дови Української держави

(мазепинський)

Хрест Директорії —  
10-ліття з'єднання 
українських земель

Пропам'ятна воєнна 
відзнака української 

галицької армії

Хрест 3-ї залізної 
стрілецької дивізії
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Ювілейно-пропам’ятна 
відзнака формації 
січових стрільців

Хрест українського Воєнний хрест УНР —
козацтва 40-ліття відродження

українських збройних сил

Хрест 60-ліття Медаля за поранення
відродження українських 

збройних сил
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СЄРПЄНЬ
* т

5Т СР ЧТ ПТ с ь

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 ЗО 31

1 — День військово-морських сил 
України.
— 120 років від дня народження іс
торика української літератури етно
лога Володимира Даниліва. Помер 
24 квітня 1970 р.
2 — 80 років тому помер італійсь
кий співак Енріко Карузо. Народив
ся 24 лютого 1873 р.
— 40 років тому помер український 
літературознавець Олександр Бі- 
лецький. Народився 2 листопада 
1884 р.
5 — 115 років від початку видання 
першої української газети у  США 
"Америка". Виходила до 22 лютого 
1890 р.
7 — Успіння праведної Анни, матері 
Пресвятої Богородиці.
— 90 років тому помер український 
письменник Лесь Гринчак. Народив
ся 25 березня 1883 р.
9 — Великомученика і цілителя Пан
телеймона.

— 115 років від дня народження 
українського фольклориста Богдана 
Заклинського. Помер 12 квітня 
1946 р.
10 — 130 років тому помер україн
ський історик, етнолог, письменник 
М икола Закревський. Народився 21 
червня 1805 р.
11 — 80 років тому більшовики роз
стріляли у  Києві українського поета 
Григорія Чупринку. Народився 27 
листопада 1873 р.
14 — М аковія. Семи мучеників 
М аккавейських: Авима, Антоніна, 
Гурія, Єлеазара, Євсевона, Алима і 
М аркела, матері їхньої Соломії та 
учителя їхнього Єлеазара. Перший 
Спас.
— (988) Хрещ ення князем Володи
миром населення Києва.
— 420 років тому заверш ено друку
вання Острозької біблії.
16 — 190 років від дня народж ення 
українського колекціонера христи
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янських старожитностей П етра Се- 
вастьянова. Помер 22 січня 1867 р.
— 130 років тому помер українсь
кий письменник Анатоль Свидниць- 
кий. Народився 13 вересня 1834 р.
18 — 165 років від дня народження 
українського письменника, громад
ського діяча Олександра Конисько- 
го. Помер 12 грудня 1900 р.
19 — Преображення Господнє. Дру
гий Спас. Освячення плодів.
— 130 років від дня народження 
українського композитора Ярослава 
Лопатинського. Помер 14 січня 
1936 р.
— 130 років від дня народж ення 
українського архівіста, музеєзнавця, 
педагога Андрія Ш елухіна. Помер 
14 вересня 1931 р.
20 — 350 років тому помер польсь
кий магнат, лютий ворог українсь
кого народу, князь Ярема (Єремія) 
Вишневецький. Народився 1612 р.
— 105 років тому було освячено ка

федральний собор святого Володи
мира у Києві.
24 — День незалеж ності України.
— 130 років від дня народження 
українського літературознавця, фоль
клориста, поета Василя Щ урата. По
мер 27 квітня 1948 р.
— 125 років тому помер українсь
кий історик Василь Подолинський. 
Народився 15 січня 1815 р.
27 — 145 років від дня народження 
українського письменника, громад
ського діяча Івана Ф ранка. Помер
28 травня 1916 р.
28 — Успіння Пресвятої Богородиці. 
Перш а Пречиста.
31 — 190 років від дня народження 
французького письменника Теофіла 
Готьє. Помер 23 жовтня 1872 р.
— 135 років від дня народження ав
стрійського історика, етнолога, до
слідника історії Буковини Раймунда 
Фрідріха Кайндля. Помер 15 берез
ня 1930 р.
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Smanu українського державотворення

ЗАХІДНО УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

осени 1918 р., після краху Австро-Угорської імперії, на по
літичній карті світу з'явилася ще одна українська держава 
(як відомо, на теренах Наддніпрянської України на той час 

вже існувала Українська держава гетьмана П. Скоропадського). 
Створена у Львові на загальних зборах політичних і громадсь
ких діячів Галичини і Буковини Українська Національна Рада 
проголосила утворення на українських землях Австро-Угорщини 
Української держави, щоправда, поки що у складі монархії. Од
нак вже 1 листопада 1918 р. Українська Національна Рада пов
ністю взяла в свої руки владу. У відозві «Український Народе!» 
вона повідомляла: «Голосимо Тобі вість про твоє визволення з 
віковічної неволі. Віднині ти господар своєї землі, вільний горо- 
жанин Української держави». 9 листопада 1918 р. було створено 
орган виконавчої влади — Тимчасовий Державний Секретаріат 
(уряд) на чолі з К.Левицьким. Законодавча та контрольна функ
ції в державі належали Українській Національній Раді, яка ухва
лила Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність 
українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, який 
визначав конституційні засади нової держави, її межі, назву — 
Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР), герб і прапор. 
Тимчасовий основний Закон встановив, що владу іменем ЗУНР 
здійснив весь народ через своє заступництво, вибране на основі 
загального, рівного, безпосереднього, таємного і пропорційного 
голосування без різниці статі. На цій основі мали бути вибрані 
Установчі збори ЗУНР, а до часу їх зібрання всю владу здійсню
ють Українська Національна Рада і Державний Секретаріат.

Щойно народжена держава відразу зазнала нападу з боку 
Польщі, а згодом також Румунії і Чехословаччини. В результаті 
цього значна частина її території була окупована іноземними вій
ськами, а сфера дії органів державної влади скоротилася, охоп
люючи лише окремі землі Східної Галичини. Столицею ЗУНР 
був спочатку Львів, потім Тернопіль, а з січня 1919 р. — Станіс
лав. 4 січня 1919 р. був створений спеціальний орган Українсь
кої Національної Ради — Виділ, який складався з десяти осіб. 
Президент Української Національної Ради мав виконувати функції 
колегіального голови держави. Пізніше поточну роботу Виділу 
було покладено на Президію Української Національної Ради на 
чолі з Президентом Є. Петрушевичем.

Протягом короткого часу органи влади створили урядовий ап- 
парат, місцеві органи управління, корпус державної жандарме-
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рії, регулярну армію, розпочали земельну реформу, підготовку 
до реформи судової системи, закріпили гарантії нових виборчих 
прав усім громадянам держави, надали широкі права національ
ним меншинам. Державною мовою республіки було узаконено 
українську. Збройні сили ЗУНР — Українська Галицька Армія — 
вже на початку 1918 р. налічували понад 120 тисяч чоловік. Це 
була глибоко народна, добре дисциплінована і патріотично на
строєна армія.

Одним з найважливіших завдань керівництва ЗУНР було дер
жавне об'єднання з Наддніпрянською Україною. Ще у грудні 
1918 р. його представники підписали у Фастові Предступний до
говір між УНР і ЗУНР про майбутнє об'єднання двох республік. 
З січня 1919 р. Українська Національна Рада прийняла Ухвалу 
про злуку ЗУНР з УНР. Урочистий Акт Злуки двох суверенних 
українських держав УНР і ЗУНР в одну Українську Народну 
Республіку був проголошений Директорією УНР 22 січня 1919 р. 
на Софійському майдані Києва. Після цього ЗУНР отримала на
зву Західна Область УНР (ЗОУНР), а Є. Петрушевича було вве
дено до складу Директорії.

9 червня 1919 р. за умов навислої військової поразки від поль
ської армії, яка за мовчазної згоди держав Антанти майже повні
стю окупувала ЗОУНР, було прийняте рішення передати всю 
військову та цивільну владу «уповновласненому Диктаторові» — 
Є. Петрушевичу. В липні 1919 р. вся територія ЗОУНР була за
хоплена ворогами. Українська Галицька армія й уряд перейшли 
через Збруч на терени Наддніпрянської України, щоб об'єдна
тися з військами УНР. Наприкінці року Є. Петрушевич виїхав до 
Відня, де сформував уряд ЗУНР в екзилі. В результаті поразки 
українських визвольних змагань на західно-українських землях 
Буковину захопила Румунія, Галичину— Польща. Закарпатська 
Україна опинилася у складі Чехословаччини.

Іван Гошуляк, 
кандидат історичних наук



JiAucxumexi планет и

ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО*

письменники, що їх жит
тєпис є цікавіший, як їх 
твори, що їх твори є лише 

додатком до їх характеристики, 
частиною їх життєпису. Це ге
нії, вибранці долі, великі і оригі
нальні в добрім і злім, в щастю і 
стражданню. Це корифеї літера
тури, творці нових напрямків, їх 
можна назвати викладачами то
го часу, в якому жили, а їх жит
тєпис в кожному разі, в більшій 
чи меншій мірі, буде глибоким 
вникненням в тайни духа їхньої 
епохи, бо в них немов знаходить 
свій зміст і утворюється цей дух, 
знаходить свій найсильніший ви
слів. Мені здається, що тільки та
кі письменники заслуговують на 
докладні і з цілим апаратом джерел опрацьовані біографії, бо їх 
життя, само через себе, є таким же архитвором, як їх твори, а 
навіть невміло розказане збагачує скарбницю людського духа.

За невеличким гуртом цих велетнів іде велика юрба пись- 
менників-робітників і ремісників, менше чи більше талановитих, 
менше чи більше працьовитих, впливових шанованих і заслуже
них, що одначе не доростають до міри тих майстрів.

Печуть вони — як говорив Крашевський — щоденний хліб 
для умового споживання, розбивають надрібну монету ці груди 
ідеального золота, що їх видобули майстри з таємних глибин 
натхнення, заповнюють своєю працею створені через них рами. 
В цих людей звичайно бібліографія їх творів вистачає за життє
пис, людина немов зникає після того, що зробила. Такі письмен
ники не знаходять біографів: вони є ті робітники, що помагають 
будувати будинок цивілізації, але їх прізвищ не виписують на 
фронтоні цього будинку.

Як один з цих робітників, що докладають цеглу по цеглі до 
цієї будови, ніколи сильніше не відчував я того свого характеру, 
як в хвилі, коли з обов'язку чемності маю представитися польсь-

* Подається за виданням: Самі про себе. Автобіографії видатних українців XIX 
століття. — Нью-Йорк, 1989. — С. 261 — 265 (переклад з польської) .

Іван Франко
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кій суспільності, якій до рук подаю збірник своїх новелістичних 
образків. Що маю про себе сказати? Що я вродився? Але цей 
же дуже визначний випадок трапився кожному з нас, шановні 
читачі. Що я дечого вчився? Що любив і страждав? Але ж і 
фарисеї роблять те саме, говорячи словами «святого Письма».

А поза тим нічого нема в моїм життю гідного уваги, крім цієї 
сверблячки до писання, крім нахилу до обсервування людсько
го життя в його найрізнорідніших проявах, крім цієї незаспокоє- 
ної ніколи і нічим горячки, що змушує мене перейматися страж
даннями і радостями, думками і мріями других людей. Але й ті 
всі патологічні прикмети не є нічим характерним для мене; це, 
здається, звичайні прикмети письменницького ремесла.

Що ж отже в цієї нікчемної людини можна назвати оригіна
льним?

На це питання Гете відповідаю: хіба те, що я є українець, то 
правдоподібно походить від зукраїнізованих німецьких колоніс
тів, що батько мій був звичайним мужиком і робив панщину, — 
не поміщикові, але цісарсько-королівській камері, не вмів ні чи
тати, ні писати, але мимо цього він був людина світла і віддав 
мене, хоровиту і до селянської праці нездібну дитину, до школи. 
Дотепер вихід з-під мужицької стріхи на ширшу публічну арену 
буває в нас річчю надзвичайно рідкою. Вродився я в 1856 р. в 
Нагуєвичах дрогобицького повіту, ходив два роки до сільської 
школи в Ясениці сільній, потім до т. зв. нормальної школи у 
Василіян в Дрогобичі, а опісля тут же до гімназії. Склавши іспит 
зрілости, записався я на університет у Львові, але навчання моє 
перервав соціялістичний процес 1877—1878 рр., до якого мене 
вмішано Бог зна через що: ба, навіть мене засуджено на 6-ти 
тижневий арешт (після восьми місяців слідчої в'язниці) за при
належність до тайного товариства, до якого дійсно я не належав, 
і яке, поскільки знаю, ніколи не існувало. Отже одна з небага
тьох оригінальних ознак в моїм життю, бо подібна річ не кожно
му трапляється.

Дальший опис мойого життя заступити може бібліографічний 
список моїх праць, але його полишаю я Естрейхерам 20-го сто
ліття, коли взагалі якому з них захочеться порпатися в купах 
щоденно задрукованого паперу, що становлять квінтесенцію на
шої літературної продукції. Скажу лише коротко, що за той час 
був я ще декільки разів арештований і завсіди мене звільняли 
без судової розправи, що я мимо цього скінчив університет, а 
навіть на превеликий жаль деяких моїх ближніх братів україн- 

( ців відважився я здати з відзначенням докторат славістики у 
Відні і габілітуватися на виклади української літератури на львів
ськім університеті. Об'єднаній коаліції правлячих сфер зі спів
звучними українцями вдалося врятувати Русь від такого нещас
тя, яким безумовно були б сталися мої виклади. «Бійтеся Бога, 
як можна цю людину пускати на університет! Подивіться лише,
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в якому порваному сурдуті він ходить!» Так укваліфікував мою 
кандидатуру брат русин — той самий, що за свою патріотичну 
працю для добра Руси і Австрії одержує шість чи сім платень. 
Природна річ, що в зв'язку з таким аргументом кандидатура моя 
на приватного доцента мусіла впасти, а мотив «політичне прош
ле» був лише чемним прикриттям дійсної причини... Але я не 
хочу оскаржувати. З гореччю привик я робити те саме, що о. 
Baudouin, який, коли його вдарено в лице, сказав: «Це для мене, 
пане, а що ж для дітей?» Річ зрозуміла, для дітей — в даному 
випадкові для суспільности — треба чогось іншого. Отже за
мість біографічних подробиць декільки признань.

Передовсім признаюся до гріха, що мені його багато патріо- 
» тів вважає за смертельний: не люблю русинів*. Побіч цієї гаря- 
' чої любови, що бризкає для «братнього племени» зі шпальт 

польських реакційних газет, моє признання може видатися див- 
} ним. Але що ж робити, коли воно правдиве? Не є я в літах 

наївних і засліплених коханців і можу про таку делікатну мате- 
! рію, як любов, говорити тверезо. І через те повторюю: не люб

лю русинів. Там мало серед них знайшов я правдивих характе
рів, а так багато дрібничковости, тісної глупоти, дволичности і 
зарозумілости, що, дійсно, не знаю, за що міг би я їх любити, 
навіть не звертаючи уваги на ті тисячі більших і менших шпи
льок, які вони мені часом з найкращою думкою вбивали під 
шкіру. Розуміється, знаю між русинами декілька винятків, 
декілька особистостей чистих і гідних всякої пошани (говорю 
про інтелігенцію, не про селян), але ці винятки, на жаль, лише 
стверджують загальний висновок.

Признаюся до ще більшого гріха: навіть Руси нашої не люб
лю, так і в такій мірі, як це роблять, або вдають, що роблять, 
патентовані патріоти. Що в ній маю любити? Щоб її любити як 
географічне поняття, для цього я є занадто великим ворогом по
рожніх фраз, забагато бачив я світу, щоб твердити, що ніде нема 
такої гарної природи, як на Русі. Щоб любити її історію, для того 
досить добре її знаю, дуже гаряче люблю загальнолюдські ідеа
ли справедливости, братерства і волі, щоб я не міг почувати, як 
мало в історії Руси прикладів правдивого духа горожанського, 
правдивої посвяти, правдивої любови. Не любити цю історію 
дуже тяжко, бо майже на кожному кроці треба б хіба плакати 
над нею. Чи може маю любити Русь як расу, — цю расу отяжі
лу, незграбну, сантиментальну, що позбавлена гарту і сили волі,

" Русинами називали себе українці в Галичині. В останні часи ця назва «Русин» 
майже зникає. Польська окупація почала наново ретельно ширити це слово «Ру
син», «руський», забороняючи офіціяльно вживати слово «українець», «українсь
кий», щоб цим показати, що галицькі українці — це «русини», щось інше від решти 
українців. Заміняючи скрізь у творах Франка слова «Русин», «руський», «Русь» на 
«українець», «український», «Україна» — залишаємо тут це слово «Русин» як надто 
вже специфічне і характерне для тодішніх відносин у Галичині. — Peg.
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так мало здібну до політичного життя на власному смітнику, а 
таку плідну на перевертнів найрізнороднішого гатунку? Чи мо
же маю любити світлу будучність цієї Руси, якої не знаю, для 
якої світлости не бачу ніяких підстав?

Коли мимо цього почуваю себе русином, то, як бачиш, ша
новний читачу, цілком не з причин сантиментальної натури. При
мушує мене до цього передовсім почуття собачого обов'язку. Як 
син українського селянина, що викормився чорним селянським 
хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю себе до обо
в'язку панщиною цілого життя відробити ці шеляги, що їх вида
ла селянська рука на те, щоб я міг видряпатися на висоту, де 
видно світло, де пахне воля, де ясніють вселюдські ідеали. Мій 
український патріотизм, то важке ярмо, яке доля положила на 
мої плечі. Я можу показувати своє незадоволення, можу потихо 
проклинати долю, що вложила на мої плечі те ярмо, але скинути 
його не можу, другої батьківщини шукати не можу, бо тоді б я 
став підлим відносно власного сумління. І коли що полегшує 
мені двигати це ярмо, так це те, що бачу український народ, 
який він, хоть гноблений, отемнюваний і деморалізований довгі 
віки, хоть і нині бідний, слабий і безпорадний, але все таки по
малу підноситься, чує в щораз ширших масах жажду світла, прав
ди і справедливості і шукає шляхів до них. Отже варто працю
вати для цього народу і ніяка чесна праця не піде на марне.

Називають мене часто великі польські патріоти ворогом по
ляків. Що маю сказати на цей закид? Чи покликатися на свідоц
тво тих поляків і польок, що їх люблю, високо ціню і для яких 
маю всяку пошану? Ні, піду простішим шляхом і скажу одверто: 
не люблю вже занадто великих патріотів, таких, що мають уста 
повні Польщі, але, яких серце холодне для неволі польського 
селянина і наймита.

Скептично аналізуючи мій власний український патріотизм, 
пристосовую ту саму міру і до патріотизму патентованих поль
ських патріотів і не можу ними смакувати. І не дивуюся, що 
платять вони мені тою самою монетою, тільки з ще більшим 
відсотком.

А тепер досить цієї сповіді. Українська приказка каже: «Не 
робися солодким, бо тебе злижуть, не робися кислим, бо тебе 
виплюють». А в таких оповіданнях про себе самого нічого нема 
легшого, як попасти в ту або іншу крайність. Почуваю, що й так 
сказав я не одне таке, за що мені дістануться удари з різних 
сторін, але хай і так буде! Того, що я сказав, не візьму назад і 
закінчу українською приказкою: «Добре так моїй жінці, хай ме
не б'ють»!

Іван Франко
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У-славлені ім ена

«ШКОЛА ПРАВДИ І ЛЮБОВІ» 
АНАТОЛІЯ СВИДНИЦЬКОГО

натолій Патрикійович Свидницький — талановитий етно- 
граф-фольклорист, письменник, педагог. Його світоглядне 
кредо формувалося під впливом творчості Т. Шевченка. 

Йому судилося прожити коротке, але яскраве життя. Твори А. 
Свидницького, сповнені глибокого знання життя та побуту укра
їнського народу, особливо його роман «Люборацькі», могли б 
відіграти в 60-х роках XIX століття велику роль у розвитку про
гресивної літератури, але не дійшли тоді до читача. Частина тво
рів загубилася, а роман вийшов майже через чверть століття 
після його написання.

Народився Анатолій Свидницький 13 вересня 1834 року в с. 
Маньківці Гайсинського повіту на Поділлі (нині Вінниччина). Ба
тько — сільський парох, мати — дочка уніатського попа з с. По
пова Гребля. Сім'я була велика: шестеро дітей — чотири хлопці 
й дві дівчини. Як слушно зауважує дослідниця творчості Свид
ницького професор Н. Й. Жук, «тісне спілкування з народом 
рано пробудило в нього інтерес до усної народної творчості і 
згодом допомогло у фольклорно-етнографічній роботі». Пізніше і 
сам письменник зізнавався: «Колись я мав щастя жити лице в 
лице з простим людом українським — колись і я був щасли
вий... То для мене школа правди і любові».

Церковне правління, поборюючи польсько-католицькі впли
ви, видало розпорядження про обов'язкове навчання дітей свя
щеннослужителів у духовних школах. Тому в 1843 році Свидни- 
цькі змушені були віддати сина до восьмирічної бурси в Кругах 
Балтинського повіту (нині Одеська область). Але схоластична 
освіта, постійні зубріння правил церковної відправи залишили в 
юнака важкі спогади: «Перебираючи життя прошле, не маю на 
чім стати і відпочити — чорно та й чорно». У 1851 році, закінчив
ши бурсу, юнак вступає до Подільської духовної семінарії в Ка
м'янці, де свідоме засвоєння знань вважалося ознакою вільно
думства. Проте Свидницький був здібним до навчання, старан
но вивчав мови — грецьку, латинську, старослов'янську, фран
цузьку, польську та болгарську. За стінами семінарії виявляв 
інтерес до української та російської мов. Збірки пісень М. Ма- 
симовича, І. Срезневського, А. Метлинського і насамперед по
езія Т. Шевченка розповсюджувались у колах прогресивно на
строєної молоді, серед якої був і Свидницький. Грубий семінар
ський режим не відповідав канонам Анатолія, тому за рік до 
закінчення семінарії, всупереч волі батьків, залишає її і на по-
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чатку 1857 року вступає на медичний факультет Київського уні
верситету. Слабкість здоров'я і «відраза до анатомічних занять» 
змушують Свидницького перевестися на історико-філологічний 
факультет, але вчитися довелося за власний кошт. З приходом 
до університету він бере активну участь у суспільно-громадському 
житті, встановлює зв'язки з Харківсько-Київським таємним по
літичним товариством. У 1860 році товариство було розкрито, 
частину членів засуджено, решту віддано під суворий нагляд по
ліції. Свидницький ще довго підтримував зв'язки із засланим у 
Архангельську губернію П. Єфименком. Самого письменника 
виключили з університету з двох причин — як боржника за не
сплату грошей і за участь у таємному товаристві.

В період навчання в університеті Свидницький починає літе
ратурну працю з метою заробити гроші, бо матеріальне стано
вище було занадто складним: з дому допомоги не було. Так з'яв
ляються в «Черниговских губернских ведомостях» поезія «Гор
лиця», в «Основі» — етнографічне оповідання «Відьми, чарівни
ці й опирі, чи то ж примхи і примхливі оповідання люду україн
ського». Звертаючись до видавця журналу, він писав: «Коли моє 
писання годяще, то пришліть грошей, бо або з біди згину, або 
університет кину».

Виключеному з університету, йому все ж дозволяють екстер
ном скласти екзамени на звання вчителя російської словесності, 
після чого Свидницький переїздить до Миргорода і вчителює в 
повітовому училищі.

Свидницький-педагог любив дітей, був тактовним і чуйним, 
настійно радив колегам поповнювати свої знання. Його робота в 
недільній школі була пов'язана із розповсюдженням серед слу
хачів школи книжок-метеликів, в яких можна було знайти ціка
ві розповіді про історію України, твори Т. Шевченка. На мирго
родський період припадає робота над складанням граматики, 
підготовкою підручника з арифметики та географії, написання 
статей: «Вимова наша українська і потреби нашого орфографу- 
вання», «Мьісли по поводу предстоящей реформи по министер- 
ству народного просвещения», етнографічно-фольклорні розвід
ки «Великдень у подолян», «Злий дух», «Народні оповідання». Ці 
праці надіслав до журналу «Основа», опубліковано було тільки 
«Великдень у подолян». Не менш цікавою була публікація пуб
ліцистичної статті «Из Миргорода» в «Основі», де Свидницький 
гостро критикує місцеву поліцію за те, що не дозволяла сільсь
кій молоді влаштовувати нічні розваги, співати народні пісні, ка
раючи при цьому штрафами, тілесними покараннями, відправ
кою на примусові роботи.

Наступ реакції після польського повстання не обминув і пись
менника, за ним встановлюється таємний нагляд, і, щоб уникну
ти репресій, Анатолій змушений шукати нового місця роботи, 
мріє про Київ, але в 1862 році знаходить роботу в Чернігові, тому
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і переїздить і займає посаду старшого помічника акцизних збо
рів дев'ятого Козелецько-Остерського округу. Матеріальне ста
новище поліпшилось, але морально було дуже важко, про що 
він згадував: «Акцизником не видержу, лають сіпакою, і таки 
погано в чужім добрі хазяйнувати». Постійні роз'їзди по Полтав
ській, Київській та Чернігівській губерніях дали чудовий матері
ал для творів.

У 1863 році Свидницький одружується з дочкою лікаря Оле
ною Іванівною Величківською, але й особисте життя склалося 
нещасливо. Уже в 1868 році через хворобу його перевели у поза
штатні службовці, що було рівнозначно звільненню. Знову по
шуки роботи в Одесі, Кам'янці-Подільському. На цей період при
падає завершення роботи над другою частиною «Люборацьких», 
підручником «Русская азбука».

Після виходу в 1869 році у відставку письменник одержав 
місце постійного помічника Центрального архіву при Київсько
му університеті. На київський період припадає співпраця з жур
налом «Киевлянин», де він друкував свої оповідання російською 
мовою; етнографічні матеріали було подано в етнографічно- 
статистичну експедицію для дослідження України, очолювану 
П. Чубинським. Невеликий літературний заробіток і така ж пла
тня по службі не могли забезпечити достатку в сім'ї, в якій уже 
було четверо дітей. Хвороба печінки загострювалася, матеріаль
на скрута поглиблювалася. Останнє звертання письменника до 
завідуючого архівом О. Царевського з проханням подати йому 
грошову допомогу лишилося без відповіді.

18 серпня 1871 року Свидницького не стало. Його смерть не 
схвилювала службовців, з якими він працював, не було написа
но некролога, невідомим залишилося навіть місце його похован
ня. І тільки П. Житецький в листі до М. Драгоманова від 21 
липня 1871 року писав: «Якусь стихійну епоху переживаємо ми, 
усі поринули в пакі буття, тобто в безпосереднє фізіологічне 
животіння... А втім, у цьому морі стихійних вивержень є і конт
расти для повноти, очевидно, картини. Я маю на увазі смерть. 
Позавчора ми ховали Анатолія Свидницкого; залишилася вдова 
з чотирма дітьми без жодних засобів існування». На цьому наго
лосив І. Франко, пишучи передмову до першої публікації роману 
«Люборацькі»: «Свидницький належить до тих талановитих, але 
нещасливих людей, котрих чи то життя, чи зла доля ламають і 
убивають в цвіті літ, не давши розвинутися вповні їх талантові, 
не давши прикласти їм до діла те знання, яке вони в житті здо
були, ані ту щиру любов, котрою душа їх горіла в найкращих 
хвилях життя». Шкода, що й сьогодні ми не знаємо, де той клап
тик землі, на якому упокоїлась ця кипуча, талановита і водночас 
нещаслива людина.

Микола Кучинський, 
кандидат філологічних наук
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Віктор Васнецов. Матір Божа з немовлям.
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^славлені імена

НЕВИПРАВНИЙ РОМАНТИК

еофіль Готьє належить до видатної плеяди французьких 
письменників-романтиків XIX століття і є одним із яскра
вих представників світового красного письменства.

Народившись 1811 року поблизу Парижа, Готьє з дитинства 
захоплювався романтичною поезією й живописом. В юності він 
стоїть на роздоріжжі — стати художником чи поетом.

Випадок допоміг йому познайомитися з Віктором Гюго під час 
прем'єри драми останнього «Ернані», навколо якої схрестили 
шпаги прихильники класицизму й романтизму. Палкий пошано- 
вувач таланту Гюго, Готьє, однак, не сприймав його громадянсь
кого й гуманістичного пафосу, і вже в ранніх своїх книгах утвер
джує свободу мистецтва від будь-яких законів моралі, відкидає 
його суспільне значення, відкрито декларує свою аполітичність. 
Він стає на позиції «чистого мистецтва». «Мистецтво для мисте
цтва, — писав він у своїй програмній статті «Про прекрасне у 
мистецтві» — це творчість, вільна від усіх устемлінь, крім праг
нення до довершеності...».

Написавши роман «Мадемуазель де Мопан», який наробив 
чимало галасу в мистецьких колах, він несподівано поринає в 
журналістику, ставши літературним критиком і друкуючи май
же щоденно статті з питань живопису, театру й літератури. Але 
й тут він примудряється стояти осторонь питань політики.

Як журналіст він чимало подорожує по Іспанії, Італії, Алжи- 
ру, Туреччині, гнаний любов'ю до всього незвичного й екзотич
ного. А 1858 року відвідує Росію. Вислідом цієї тривалої подоро
жі стала книга «Подорож по Росії» в якій, однак, марно шукати 
розповіді про життя російського народу. Свою увагу він зосе
реджує на красі російської зими, розлогості російської природи, 
своєрідності народного мистецтва. Естетське ставлення до мис
тецтва стає визначальним, основним для Готьє.

Він стає одним з теоретиків Парнасу і його поетичний збір
ник «Емалі і камеї» уособлює цю естетику. Поетичну форму він 
доводить до віртуозної довершеності й вірші стають схожі на 
живописні мініатюри.

З роками, незважаючи на здобуту славу непогрішного майст
ра поезії, Готьє переживає глибоку внутрішню кризу, зумовлену 
відчуттям безцільно змарнованого часу, даремно розтраченого 
таланту.

І саме тоді він знову повертається до мрій юності, до роману 
«Капітан Фракас», задуманого ще 1836 року. У передмові до нього
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Готьє називає роман «векселем, виданим мною в юності, але 
який я зумів оплатити лише у зрілі роки». Книгу було закінчено 
1663 року, коли Готьє виповнилося 52 роки.

Роман переносить читача у VII століття, у буремний час ца
рювання Людовика XIII. Проте письменник не прагне зображу
вати протистояння історичних сил, розкривати суть історичного 
процесу. Сюжет приваблював його насамперед можливістю ви
явлення цілковитої свободи творчої уяви.

За первинним задумом роман був побудований на різкому 
контрасті між веселими захоплюючими пригодами і безнадійно 
сумним кінцем, що утверджує неминучість краху ілюзій моло
дості.

Проте згодом Готьє змінює кінцівку: закохані з'єднуються, 
пристанище горя змінюється обителлю радості.

Любовні пригоди відважного барона де Сигоньяка і ніжної 
Ізабели тісно пов'язані з життям мандрівної трупи акторів. Різні 
персонажі роману: титуловані дворяни, бродячі актори, завсід
ники паризьких таверн — усі волею автора розігрують веселу, 
цікаву виставу в дусі «екзотичного» VII століття.

Роман «Капітан Фракас» зв'язаний основними своїми нитка
ми з кращими традиціями французького романтизму, з його ви
соким моральним пафосом. Старіючий письменник, згадуючи 
роки власної юності, написав книгу про молодість, про щастя 
першого кохання, про велике, прекрасне почуття, що надихає 
людину на сміливі, рішучі вчинки, на самозречене, лицарське 
ставлення до жінки.

Минуло понад століття з часу виходу книги Готьє. Це вели
кий випробний строк і роман витримав його з честю. Наші су
часники читають його з неослабним інтересом.

Помер Готьє 1872 року, через дев'ять років після написання 
роману, вважаючи, що віддав борг своїй юності.

Павло Орленко
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Славетні імена

ЙОГО ЗАМУЧИЛИ ЗА ВКРАЇНУ

75 років тому в кривавому 1921 році постановою великої трійки Катеринослав
ської ГубЧеКа від 25 серпня розстріляно за зв'язок з українським повстансь
ким рухом п'ятдесят дві особи. Серед них — більшість, 28 чоловік, були інтелі
гентами. В числі розстріляних — просвітянин Пилип Щукин. Про нього мова.

илип Олімпійович Щукин був активним діячем українсь
кого руху на Січеславщині. Біографія його мало дослідже
на, рясніє «білими плямами». І все ж спробуємо окреслити 

бодай те, що нам відомо про цього діяча.
26 травня 1913 року в залі Англійського клубу (нинішній Бу

динок офіцерів) відбулися загальні збори катеринославської 
«Просвіти». На збори прибуло понад сорок членів товариства. 
Ухвалено відкрити бібліотеку для його членів. Бібліотекарем об
рали Пилипа Щукина.

Протягом літа 1913 року для бібліотеки-читальні було при
дбано все потрібне, залишалося лише підшукати придатне для 
неї помешкання. Зрештою найняли окрему невеличку квартиру 
на Козачій вулиці в будинкові № 56, проти першої Комерційної 
школи.

Пилип Щукин був одним із дванадцяти членів ради товарист
ва «Просвіта» в Січеславі в 1914 році. При «Просвіті» існувало 
кілька комісій. Найважливішою з-поміж них була бібліотечно- 
лекційна, яку очолював Пилип Щукин. На 1 січня 1915 року 
бібліотека мала 331 книжку. Найбільшою популярністю у чита
чів користувалися твори Бориса Грінченка та Володимира Вин- 
ниченка. У читальні протягом 1914 року прочитано одинадцять 
лекцій на теми літератури, історії, краєзнавства.

Участь у роботі «Просвіти» була легальною діяльністю Пили
па Щукина. А існувала ще й нелегальна — партійна. Він був 
членом Української соціал-демократичної робітничої партії 
(УСДРП), яка виникла наприкінці 1905 року. Чільні діячі цієї 
партії Ісаак Мазепа, Панас Феденко та інші були пов'язані з 
Січеславом.

З початком першої світової війни українську пресу царський 
уряд закрив, проте українське політичне життя не завмерло.

Місцева організація УСДРП вела пропаганду проти війни і 
проти царського режиму, мала зв'язок з українськими соціал- 
демократами, що перебували в Австрії та Німеччині як емігран
ти або полонені.

У листопаді 1915 року організація УСДРП у Катеринославі 
була розгромлена царською адміністрацією, заарештовані й за-
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суджені до каторги провідники організації Федір Дубовий, Ілько 
Вирва, Іван Герасимів, Дмитро Лисиченко, Іван Романченко, Пи
лип Щукин.

Лютнева революція звільнила політичних в'язнів, і Пилип Щу
кин знову з'являється в Катеринославі, відроджує «Просвіту», 
виступає в пресі як журналіст, критик, літературознавець. Дру
кується в січеславських виданнях «Народная жизнь», «Живе 
слово», «Споживач».

8 травня 1918 року Пилип Щукин пише статтю «Василь Кор- 
нієнко» як передмову до Корнієнкової казки «Запорізький клад», 
вперше виданої в Катеринославі 1918 року і перевиданої в То
ронто (Канада) 1982 року. У цій передмові автор подав цінні біо
графічні дані про талановитого січеславського художника, відо
мого своїми ілюстраціями до «Енеїди», поета й автора казки «За
порізький клад».

1918 року в Черкасах виходить розвідка Щукина про Івана 
Манжуру, рецензією на яку відгукнувся Микола Зеров у «Кни
гарі» того ж року.

1919 року Українське видавництво в Січеславі видало «Коб
зар» Шевченка з передмовою Пилипа Щукина. У ній він доклад
но зупинився на страдницькому життєвому шляху Кобзаря, на 
вогненній силі його поезії.

Внеском Щукина в Шевченкіану була ще одна відома стаття 
«Тарас Шевченко (1814—1861)», написана 19 лютого 1918 року і 
опублікована у першому числі унікальної січеславської газети 
«Живе слово», виданої катеринославським товариством «Прос
віта» до дня народження Кобзаря.

Доробок Пилипа Щукина на сторінках кооперативного січес
лавського часопису «Споживач» протягом 1918—1920 рр. — це 
культурологічні публікації, адресовані здебільшого сільському ко
операторові. У статті «Книга» автор пише про велике значення 
книжки в людській історії. В іншій статті «Про розваги для дітей 
на селі» П. Щукин писав про те, що селянська дітвора потребує 
розумних розваг. Про юних громадян автор писав: «їм бо нале
жить прийдешня доля нашого краю, бо в їх руках будуть наслід
ки нашої роботи, й тому, хто бажає, аби ці наслідки були побіль
шено працею будучих культурних робітників нашого рідного 
краю, нехай подбає про цих, тепер ще малих, будучих ковалів 
щастя й долі нашого народу й краю».

Паралельно з публіцистичною діяльністю Пилип Щукин про
довжував займатися партійною роботою як член УСДРП. Ця пар
тія в свідомості обивателя асоціювалася як «петлюрівська», са
мостійницька. Тим часом Щукин навіть не був українцем! Ось 
що пише про нього і його покоління людина, яка добре знала 
його, — Панас Феденко у своїй книжці «Ісаак Мазепа — борець 
за волю України»:

«Членами організації УСДРП були також Пилип Щукин і Гав- 
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рило та Микола Горобці (Воробйови). Всі три були росіяни, укра
їнізовані українською стихією ще перед революцією. Всі гово
рили такою доброю українською мовою, як мало хто із «расо
вих» українців, хоч української мови не чули в своїх родинах, а 
навчилися з книжок та від своїх товаришів-українців. Горобці 
були студенти високих шкіл Києва. (Микола був за війни офі- 
цер-гармаш, Щукин — був урядовець у Катеринославі, приват
но — коретор усіх українських книжок, виданих у Катеринос
лаві.) Притягала їх до українського руху ідея демократії та віра в 
справедливість і право. Коли вони побачили, що Росія хоче й 
після упадку царя панувати над Україною, то взялися до зброї в 
обороні країни, в якій вони народилися».

В «Отчете Екатеринославской губернской чрезвьічайной ко- 
миссии (с 1 января 1920 г. по 1 ноября 1921 г.)», надрукованому 
з грифом «Совершенно секретно» і перевиданому фотоспосо- 
бом у Дніпропетровську 1994 року, вміщено 20-сторінковий роз
діл «Петлюра и роль Екатгубчека в его поражений на Украине 
(Ликвидация Центрального Повстанческого Комитета Украиньї)», 
в якому йдеться про те, що «була ліквідована спроба петлюрів
ців організувати грандіозне повстання на Україні, причому вели
ку роль у цій ліквідації відіграла Катеринославська Губчека. По
становою Великої Трійки в засіданні своєму від 25 серпня 1921 
року у цій справі були розстріляні такі особи...» Далі йде список 
з 52 осіб. Під номером сьомим значиться «Щукин Пилип Олімпі- 
йович».

Микола Чабан
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Т)ух.овні святині

ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ

строзька Біблія є першим повним друкованим виданням 
книг Старого та Нового завітів у перекладі церковносло
в'янською мовою. Надрукована Іваном Федоровим 1581 ро

ку на Волині, в Острозі, вона й називається Острозькою.
Серед усіх вітчизняних стародруків це, мабуть, найуславлені- 

ше та в багатьох відношеннях найважливіше кириличне старо- 
друковане видання. Вихід у світ Острозької Біблії був помітною 
подією в культурному житті не лише України, а й усіх слов'янсь
ких народів. Сам факт наявності слов'янської друкованої Біблії 
служив зміцненню самосвідомості православних народів, підно
сив престиж старослов'янської мови як знаряддя літературної твор
чості й міжслов'янського літературного спілкування. Окрім вели
чезної ролі, яку ця книга відіграла в боротьбі українського народу 
за релігійну й національну незалежність, проти експансії католи
цизму, вона стала для Заходу свого часу своєрідним свідченням 
ідеологічної та моральної зрілості українців, білорусів, росіян, впли
нула на ряд літературних творів у різних країнах.

Острозька друкарня, де було випущено найдавнішу слов'ян
ську друковану Біблію, була заснована близько 1578 року кня
зем Костянтином (Василем) Острозьким, воєводою Київським, 
який створив також школу і т.зв. Острозьку Академію, члени 
якої брали участь у підготовці до друку та редагуванні всіх ви
дань цієї друкарні. Співзасновником друкарні можна вважати 
також і першодрукаря Івана Федорова (на український лад — 
Федоровича), без особистої участі якого видавнича діяльність 
тут була б проблематичною.

Перше друковане видання слов'янської Біблії було великою і 
дуже складною справою. Воно потребувало не лише значних 
матеріальних коштів, але й здібних, освічених, самовідданих лю
дей. Для редакційної підготовки Біблії необхідно було зібрати в 
Острозі гурток учених, «мужей в божественном писаній искус- 
ньіх, в греческом язьіце и латинском, паче же и в руском»1, се
ред яких Іван Федоров, Герасим Смотрицький та ін.

Джерелами біблійних текстів, які використали вчені Остро
зького гуртка для підготовки видання, були надісланий з Моск
ви рукописний список т.зв. Генадієвської Біблії, існуючі друки 
Ф.Скорини, грецькі, латинські та інші переклади Біблії. Але ко
ли з великим трудом зібрані списки та друки біблійних книг 
почали порівнювати, то виявилося дуже багато різночитань, тлу
мачень, помилок2. Видавці доклали багато зусиль, щоб зробити 
адекватний для тих умов переклад. Вони прагнули виправити 
генадієвський збірник, коригуючи його за латинськими та гре-
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цькими виданнями, і водночас відійти від типу й канону т.зв. 
Вульгати (латинської Біблії), повернутися до типу й канону гре
цької Біблії (Септуагінти). Дослідники здавна відмічали прагнен
ня острозьких перекладачів та редакторів зробити слов'янський 
текст більш зрозумілим і відповідним для вираження Святого 
Письма. Текст Острозької Біблії кращий за рукописний аналог3, 
проте й він, безперечно, не був позбавлений недоліків. Незва
жаючи на це, значення книги було величезним. Протягом 170 
років, до виходу т.зв. Єлисаветинської Біблії 1751 року, право
славний слов'янський світ користувався виключно текстами Ос
трозького видання.

Оформлена Острозька Біблія строго і просто. Загальна кон
цепція художнього конструювання книги, структура додаткових 
статей свідомо відмежовують її від рукописів і утверджують тип 
оформлення, властивий надалі українським і білоруським ста
родрукам. Книга має титульний аркуш (відтоді українські ви
дання випускалися з титулами), текст якого розміщено в граві
рованій на дереві рамці. На звороті титулу — герб князя Остро
зького, який фінансував видання, і вірші на цей герб, складені 
Герасимом Смотрицьким; далі йде передмова від імені К.Остро- 
зького слов'янською та грецькою мовами, в якій він, окрім мо
литви Богові, вказує місце і час виходу книги в світ і розповідає 
про причини, що спонукали його взятися за видання Біблії, та 
історію видання. Оскільки Біблію вважали найважливішою з 
книг, передмови до її видань мали особливий суспільний резо
нанс. Друге «предословіє», складене відомим українським пись
менником Герасимом Смотрицьким, як і вірш після нього, наси
чене українізмами, має богословський характер. Далі надруко
вано зміст видання, усього перераховано 76 біблійних книг. На
решті йде сам текст Біблії — книги Старого та Нового Завіту. 
Завершують видання довідкові розділи та післямова Івана Федо- 
рова, відома в двох редакціях. Перша — коротка, церковносло
в'янською мовою, з вихідними відомостями 12.07.1580 року. Друга, 
з датою випуску 12.08.1581 року, має, крім старослов'янського, 
паралельний грецький текст.

Різні дати випуску на останньому аркуші книги (хоча на титу
льному аркуші Острозької Біблії завжди позначено 1581 рік), 
дали підставу деяким ученим говорити про два видання (два за
води) Острозької Біблії. Проте ще в 40-х роках XX ст. російська 
дослідниця А.С.Зернова на підставі ретельного вивчення 34 при
мірників переконливо довела, що було лише одне видання; ком
бінація варіантів набору (вона встановила 29 варіантів) абсо
лютно випадкова4. Більше того, існують примірники з двома ви
хідними аркуш ами— за 1580 і 1581 рік5. Можливо, спочатку 
передбачали випустити видання до 12 липня 1580 року, але, по
бачивши, що запізнюються, припинили друкувати аркуші з ці
єю датою й замінили їх новими. А.С.Зернова підкреслювала, що 
аркушів з вихідними відомостями за 1580 рік майже вдвічі мен-

•ерпень 324 'врить



ше, ніж аркушів з датою за 1581 рік. Вірогідно також, що дату 
виходу книги довелося змінювати з метою збільшення тиражу. 
Робота над випуском Біблії тривала кілька років, тираж для того 
часу був величезним, можливо, в межах 1500 примірників. Ві
домо, що тільки до Львова І.Федоров привіз близько 400 примір
ників.

Існують примірники Острозької Біблії, в яких аркуші від 133 
до 180 надруковані іншим, дрібнішим шрифтом. Характерні осо
бливості цих аркушів, описані А.С.Зерновою, — недбалість дру
ку, яку ніколи собі не дозволяв Іван Федоров, більш пізній папір 
цих аркушів тощо — дали підстави вважати їх роботою іншого 
друкаря, можливо Віденської друкарні кінця XVI ст. Ці аркуші 
були згодом названі В.М.Ундольським «віденськими аркушами». 
Вважається, що вони були додруковані вже після смерті І.Федо- 
рова з метою доповнити некомплектні екземпляри Біблії. Наяв
ність «віленських аркушів», що є досить рідкісним явищем, ро
бить примірник Острозької Біблії значно ціннішим.

Повне видання складається з 628 аркушів (1256 сторінок), 
що зшиті в 104 зошити. Набір здійснено у дві колонки по 50 
рядків у кожній. Усього використано 6 кириличних та грецьких 
достатньо дрібних шрифтів, які можна вважати шедеврами по
ліграфії того часу. Книга великого формату, «в лист». Орнамен
тальне оздоблення представлене, за підрахунками Я.П.Запаска, 
80 заставками з 16 дощок, 70 кінцівками з 17 дощок, великою 
кількістю буквиць, а також композиціями наборного орнамен
ту6. Скромність художнього оформлення книги спонукала де
яких читачів прикрашати власний примірник, вклеювати або 
вплітати туди гравюри чи мініатюри. У виданні використано папір 
принаймні 18 папероробних майстерень польсько-українського 
походження7. Загалом знайдено в примірниках цієї книги 50 во
дяних знаків.

На сьогодні відомо більше 300 примірників Острозької Біблії, з 
них у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського 18.

Острозька Біблія являє собою видатне явище у розвитку куль
тури та друкарської справи України. 1

1 Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова. — Львів, 1989. — С. 133.
2 Православная Богословская Знциклопедия /  Под ред. А.П.Лопухина. Том II. — 
Петроград, 1903. — С. 498—503.
3 Христианство: Знциклопедический словарь. Том 1. — М., 1993. — С. 245.
4 Зернова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. — М., 1947. — 
С. 79.
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вересень
Ш БТ CD ЧТ ПТ СБ НД

1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 ЗО

1 — День знань.
— 260 років від дня народження 
французького та німецького істори
ка, автора першої серед західно
європейських досліджень праці з 
історії України «Анали Малоросії» 
Ж ана Бенуа (Йогана-Бенедикта) 
Ш ерера. Помер 1824 р.
2 — 190 років від дня народження 
українського письменника, історика 
Івана Вагилевича. Помер 10 травня
1866 р.
4 — 80 років тому помер польський 
та український живописець Віль- 
гельм Котарбінський. Народився ЗО 
листопада 1849 р.
5 — 95 років тому за ініціативою 
митрополита Андрея Ш ептицького 
розпочалася перша масова проща 
галичан до Святої землі.
7 — 110 років тому до Канади при
були перші українські переселенці.
8 — 160 років від дня народження

чеського композитора Антоніна 
Дворжака. Помер 1 травня 1904 р.
9 — 150 років від дня народження 
українського історика, етнолога, 
правознавця М аксима Ковалевсько- 
го. Помер 5 квітня 1916 р.
10 — 60 років тому розстріляний ко
муністичним режимом український 
співак Михайло Донець. Народився 
23 січня 1883 р.
11 — Усікновення глави пророка, 
предтечі й Хрестителя Господнього 
Іоана.
— 140 років від дня народження 
українського архівознавця Олексія 
Мердера. Помер 1920 р.
12 — 80 років тому померла україн
ська актриса Ганна Затиркевич- 
Карпинська. Народилася 20 лютого 
1856 р.
14 — 100 років від дня народження 
українського архівіста, археографа
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Миколи Геппенера. Помер 17 жовт
ня 1971 р.
15 — 95 років тому вийшов перший 
номер української щоденної газети 
«Рада».
18 — 350 років тому підписано Біло
церківський договір між Україною 
та Польщею.
19 — 160 років від дня народження 
українського композитора Анатоля 
Вахнянина. Помер 11 лютого 1908 р.
20 — 140 років від дня народження 
українського письменника, компо
зитора Михайла Пачовського. По
мер 13 березня 1933 р.
21 — Різдво Пресвятої Богородиці. 
Друга Пречиста.
— 135 років від дня народження 
англійського письменника-фантаста 
Герберта Уелса. Помер 13 серпня 
1946 р.
— 80 років тому помер німецький 
філософ Євген Дюрінг. Народився 
12 січня 1838 р.
22 — 260 років від дня народження 
мандрівника, першовідкривача ан
тичної Ольвії Петра Палласа. По
мер 8 вересня 1811р.
2 3 — 165 років тому помер російсь
кий дипломат, пропагандист україн
ської культурної спадщини Андрій 
Розумовський. Народився 2 листо
пада 1752 р.
— 115 років від дня народження

історика української літератури 
Павла Зайцева. Помер 2 вересня 
1965 р.
24 — 200 років від дня народження 
українського математика, громадсь
кого діяча Михайла Остроградсько- 
го. Помер 1 січня 1862 р.
25 — 50 років тому помер українсь
кий композитор і диригент Євген 
Форостина. Народився 5 вересня 
1883 р.
2 6 — 100 років від дня народження 
українського письменника Семена 
Скляренка. Помер 8 березня 1962 р.
27 — Воздвиження Чесного Хреста 
Господнього.
28 — 160 років від дня народження 
французького політичного діяча 
Ж орж а Клемансо. Помер 24 листо
пада 1929 р.
29 — 135 років від дня народження 
державного діяча України, історика 
Михайла Грушевського. Помер 25 
листопада 1934 р.
30 — Мучениць Віри, Надії, Любові 
та матері їхньої Софії.
— 160 років від дня народження 
українського громадського діяча, іс
торика Михайла Драгоманова. По
мер 2 липня 1895 р.
— 60 років тому німецько- 
фашистські окупанти розстріляли 
понад 100 тисяч мирних жителів 
м. Києва у Бабиному Яру.
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Етапи українського державотворення

УСРР — УРСР

ільшовицька Росія виходила з громадянської війни краї
ною без назви. Назовні вона складалася з цілого ряду не
залежних держав — Російської Федерації, України, Біло

русії, Далекосхідної Республіки, Бухари і Хорезму, радянських 
республік Закавказзя. Фактично ж існувала унітарна держава з 
сильною централізованою владою.

Україну Росія завойовувала тричі. У 1920 р. в радянській Укра
їні було розміщено шість армій загальною чисельністю в 1,2 млн. 
чоловік. Пересвідчившись у тому, що тільки силою республіку 
утримати не вдасться, Москва постаралася переконати волелюб
них українців у тому, що вони цілком незалежні.

28 грудня 1920 р., під час роботи VIII Всеросійського з'їзду 
Рад представники РСФРР В. Ульянов-Ленін і Г. Чичерін та пред
ставник УСРР X. Раковський (який суміщав посади голови уряду 
і наркома закордонних справ) підписали «союзний робітничо- 
селянський договір». У ньому містилися дзвінкі фрази про неза
лежність і суверенність обох держав. Зокрема, у статті 2 прого
лошувалося: «Із самого факту попередньої приналежносте тери
торії Української Радянської Республіки колишній Російській ім
перії для Української Соціалістичної Радянської Республіки не 
випливає жодних зобов'язань стосовно кого б то не було»1.

У 1922 р. центральне компартійно-радянське керівництво дій
шло висновку, що з незалежністю національних республік, яка 
була наслідком громадянської війни, треба кінчати. За відсутно
сте В. Леніна, який зазнав першого нападу смертельної хворо
би, комісія оргбюро ЦК РКП(б) на чолі з наркомом РСФРР у 
справах національностей і генеральним секретарем ЦК Й.Сталі- 
ним розробила план автономізації незалежних республік. Однак 
пониження статусу республік до рівня автономій Російської Фе
дерації було несхвально зустрінуте X. Раковським та іншими 
периферійними керівниками. Таку позицію не варто розглядати 
як прагнення зберегти суверенітет, якого не існувало від почат
ку. Ці керівники турбувалися передусім про власний престиж.

Завдяки підтримці Леніна, який цього разу одужав, Раковсь
кий переміг Сталіна. Йому не вдалося зберегти юридичну неза
лежність радянської України. Але вона не стала автономною 
республікою Російської Федерації. Утворення єдиної багатона
ціональної держави відбулося з меншим пониженням статусу 
національних республік. Більше того, всі союзні республіки, зо
крема й Росія (!), отримали рівний статус. Нарешті, у статті 26
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договору про утворення СРСР від ЗО грудня 1922 р. урочисто 
проголошувалося: «За кожною із союзних республік зберігаєть
ся право вільного виходу з Союзу»2.

Об'єднання радянських республік в єдину державу на демо
кратичних засадах стало б видатною історичною подією, якби 
на хвилину забути про існування державної партії. Фактично ж 
ЗО грудня 1922 р. відбулася лише протокольна подія, наперед 
розписана в регламенті оргбюро ЦК РКП(б). Сталін зовсім не 
наполягав на проекті автономізації. Він навіть схвально постави
вся до ідеї включення в союзний договір статті про вільний вихід 
республік СРСР. У конституції 1936 р. ця стаття збереглася.

Доки існувала партія, яка здійснювала тоталітарний контроль 
над суспільством, конституційні форми побудови держави не 
мали значення.

Разом із тим конституції УСРР—УРСР (порядок літер в абре
віатурі змінився після 1936 р.) даремно стверджували, що Украї
на є суверенною державою, яка віддала частину своїх повнова
жень Радянському Союзу, але будь-коли може відновити суве
ренітет у повному обсязі. Повноваження радянських органів вла
ди в Україні були обмежені відразу після утворення СРСР, а 
пізніше дедалі більше скорочувалися, тому що в республіці зрос
тала частка підприємств та установ загальносоюзного підпоряд
кування. Повноваження компартійних комітетів мали характер 
диктатури, і тому загальносоюзні відомства на території України 
повинні були прислухатися до регіональних органів партійного 
керівництва і ЦК КП(б)У. Та всі партійні комітети перебували у 
цілковитій залежності від союзного компартійно-радянського 
центру.

Наскільки доля України залежала від нього, свідчить порів
няння двох десятиліть — 20-х і 30-х років. Перше з них назвали 
добою національного відродження, а друге — «розстріляним від
родженням».

У 20-х роках соціально-економічна і національна політика вож
дів державної партії була ліберальною. Порівняно з іншими регі
онами Радянського Союзу Україна перебувала у привілейовано
му становищі. Харківський компартійно-радянський субцентр 
різко виділявся серед периферійних органів влади колосальни
ми розмірами. Адже Україна за економічним і людським потен
ціалом практично дорівнювала всім іншим національним респу
блікам, разом узятим. Саме тому вона користувалася підвище
ною увагою конкуруючих кланів у Кремлі. Підтримкою Компар
тії України бажав заручитися кожний член політбюро ЦК РКП(б). 
Це не вдалося Л. Троцькому і Г. Зінов'єву, хоча вони народилися 
в Україні. Це вдалося Й. Сталіну, який спромігся відкликати з 
України X. Раковського і призначити генеральним секретарем 
ЦК КП(б)У свого підручного Л. Кагановича.

Л. Каганович залізною рукою згуртував навколо Сталіна пар-
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тійну організацію України. Успіхи не забарилися: у 1927 р. із 
148 тис. членів КП(б)У, які взяли участь у загальнопартійній 
дискусії, за троцькістську платформу проголосував тільки 741 
комуніст3.

Одночасно «націонал-комуністи» в ЦК КП(б)У, які складали
ся з нечисленних більшовиків українського походження і ко
лишніх боротьбистів, скористалися сприятливою політичною 
кон'юнктурою в інтересах відродження української мови і куль
тури. Вони перетворили проголошену у 1923 р. XII з'їздом РКП(б) 
політику коренізації — тобто укорінення компартійно-радянської 
влади в союзних республіках — на українізацію (в розумінні — 
дерусифікацію) всіх сфер суспільного життя.

Перетворення української мови на фактичну державну мову 
в рамках УСРР було найбільшим досягненням «націонал- 
комуністів» на чолі з Миколою Скрипником. Українізація ніскі
льки не зачіпала інтересів російськомовного населення, так са
мо як болгар, поляків або німців. Проте російська інтелігенція в 
Україні вперше відчула себе національною меншиною. Це було 
незвично, а для багатьох і неприємно. Варто процитувати відо
мий лист М. Горького від 7 травня 1926 р. директору Держвида- 
ву України О. Слісаренку з протестом проти скорочення тексту 
повісти «Мать» при її виданні українською мовою. Видатний 
письменник-демократ без усяких хитрощів висловив і таке по
бажання: «Мне кажется, что и перевод зтой повести на украин- 
ское наречие тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, 
что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утвер- 
ждают различие наречий — стремятся сделать наречие «язи
ком», но еще и угнетают тех великороссов, которьіе очутились 
меньшинством в области данного наречия»4.

Українізація здійснювалася навіть за межами УСРР — в міс
цях компактного проживання українців. Це, до речі, найбільше 
зачіпало почуття «пролетарських інтернаціоналістів», які зали
шалися в глибині душі шовіністами. Населення Кубані, яке на 
дві третини складалося з українців, дістало можливість навчати 
дітей в українських школах, читати українські газети і журнали, 
слухати передачі місцевого радіо рідною мовою. «Націонал- 
комуністи» з часом стали робити прозорі натяки на те, що було 
б справедливо передати Кубанський округ Північно-Кавказько
го краю Україні.

У 1924 р. у Київ на постійне проживання повернувся з еміг
рації М. Грушевський, щоб присвятити себе служінню україн
ській науці. Раніше від нього або услід за ним Збруч перетнули 
десятки тисяч галичан, щоб працювати або навчатися в радян
ській Україні. У Польщі панувало безробіття і не було можливо
сті навчатися рідною мовою (за винятком початкової школи).

Привілейоване становище харківського владного субцентру 
виявлялося ще й у тому, що Москва дозволила йому, як виня
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ток, спілкуватися з некомуністичними силами в Західній Укра
їні і виділяла для цього певні кошти. Мотиви такого фінансу
вання розкриваються в доповідній записці генерального секре
таря ЦК КП(б)У Кагановича Сталіну від 7 січня 1927 р. Записка 
була прикладена до проекту кошторису, розробленого уповно
важеним НКВС СРСР при уряді УСРР О. Шліхтером. Шліхтер 
просив асигнувати 373 тис. крб. у твердій валюті. Доцільність 
витрат Каганович обґрунтовував так: «Ми повинні завоювати 
на свою користь симпатії більшости українського населення 
шляхом негласної державної підтримки з боку УСРР українсь
кого національно-визвольного руху. Необхідно також забезпе
чити наш вплив через прихильні до нас місцеві організації в 
культурно-просвітницьких та економічних українських органі
заціях у Польщі»5.

Національне відродження в радянській Україні глибоко впли
нуло на різні політичні кола в західноукраїнських землях, у тому 
числі й антикомуністичні. Лідер найвпливовішої в Західній Укра
їні партії українських націонал-демократів Д. Левицький у лю
тому 1925 р. писав у газеті «Діло»: «Ми твердо переконані, що 
однаково як книжковий комунізм, так само й форма правління 
радянського устрою є чужими психіці українського народу. Але, 
реєструючи факти, ми не можемо добачувати одні, а нехтувати 
іншими. І тому ми стверджуємо всім відомий і ніким не оспорю
ваний факт, що на Радянській Україні росте, міцніє і розвива
ється українська національна ідея, і разом зі зростом цієї ідеї — 
чужі рямці фіктивної української державності наповнюються 
рідним змістом справжньої державності»6.

1928 рік став завершальним етапом у жорстокій боротьбі за 
владу в Кремлі. Після поразки так званого «правого ухилу» у 
політбюро Й. Сталін остаточно зайняв вакантне місце вождя дер
жавної партії.

Новий вождь припинив НЕП і розпочав примусову експро
пріацію селян-власників. Колективізація селянських господарств, 
яку не вдалося здійснити у 1919 р., була здійснена у 1929—1931 рр. 
завдяки масовим репресіям.

Україна опинилася в епіцентрі сталінських репресій. Україн
ські селяни опиралися колективізації з особливим завзяттям, то
му що вони здебільшого не знали общинних порядків. Крім того, 
тепер найбільша національна республіка сприймалася Сталіним 
як загроза його особистій владі.

Сталін знав тільки один ефективний засіб боротьби з потен
ціальною загрозою — превентивні репресії. На Україну насуну
вся шквал репресій, які тривали аж до смерті диктатора.

Після здійснення примусової колективізації класовий акцент 
репресій почав зникати у зв'язку з вичерпанням ідеологічно при
датного людського матеріалу. Оскільки терор був постійним ме
тодом державного управління, акцент обґрунтування репресій
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(з використанням, як і раніше, класової риторики) змістився в 
бік національностей.

Російські історики здебільшого уникають дослідження тем, 
пов'язаних з національним виміром репресій. Надто часто в пуб
ліцистиці колишніх союзних республік відповідальність за реп
ресії покладається на абстрактну Росію. Однак відсутність у 
СРСР громадянського суспільства і цілковита економічна та по
літична безпорадність десятків мільйонів людей, стиснутих ста
левими обручами диктатури, знімають вину з країни і народу.

Разом із тим не варто пояснювати репресії тільки особисти
ми рисами характеру Сталіна. Першопричина їх корениться у 
зовнішньо принадній комуністичній доктрині й побудованому згі
дно з її вимогами суспільно-економічному ладі. Ця доктрина і 
досі зберігає принадність для багатьох.

Щоб перетворити десятки мільйонів селян-господарів на ро
бочу силу, яка працювала в одержавлених колгоспах за вказів
ками зверху, тоталітарна держава застосувала репресії в коло
сальних розмірах. Зокрема, показовим репресіям була піддана 
найзаможніша частина селянства, оголошена «куркульським про
шарком». Уже загнане в колгоспи селянство віддавало перевагу 
присадибній ділянці і без ентузіазму працювало на державу в 
громадському господарстві. Щоб українських селян «навчити уму- 
розуму» (вислів С. Косіора)7, Сталін застосував терор голодом.

У 1932 р. надзвичайні комісії під керівництвом найближчих 
підручних Сталіна А. Кагановича, В. Молотова і П. Постишева 
вивезли все зерно в рахунок заготівель з основних хлібовироб
них регіонів. Це спричинило голод на Поволжі, на Північному 
Кавказі та в Україні. Однак тільки в Україні та в одному з шести 
округів Північно-Кавказького краю — Кубанському в жовтні- 
листопаді цього року був вивезений не тільки хліб, а й весь 
запас продовольства, заготовленого селянами до нового урожаю. 
«Натуральні штрафи» стали карою за те, що заготівельні брига
ди не знайшли хліба у боржників. Голод в Україні й на Кубані 
переріс через це у страхітливий голодомор.

Одночасно з терором голодом на Кубані та всьому Північно
му Кавказі, а також у Казахстані були вжиті заходи по цілкови
тому викоріненню української мови. Українізація за межами УСРР 
у 1932 р. була оголошена петлюрівською. Жителям Північно-Кав
казького краю стало небезпечно наполягати на своїй приналеж
ності до українського народу. Українцями могли оголошувати себе 
тільки приїжджі.

«Перегини» суцільної колективізації, як прийнято було каза
ти в офіційних документах, виправдовувалися необхідністю мо
дернізації в умовах капіталістичного оточення. Справді, за деся
тиліття, яке почалося з 1929 р., в Україні було побудовано сотні 
заводів і фабрик, електростанцій і шахт. Деякі з них перевищу
вали за своєю потужністю аналогічні підприємства Західної Єв
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ропи і навіть Америки. Відмовившись від цілком неефективних 
штурмових методів в економічній політиці, які призвели до гли
бокої кризи 1932—1933 рр., Й. Сталін звернув увагу на стабілі
зацію народного господарства. Було збільшено заробітну плату 
робітників і службовців. Держава стала витрачати більше кош
тів на житлове будівництво, охорону здоров'я, безпеку праці. 
Помітно поліпшилося матеріальне становище колгоспного селян
ства. Було досягнуто успіхів у ліквідації неписьменності, розвит
ку народної освіти, науки і культури.

Разом із тим у 1933—1938 рр. радянська Україна опинилася в 
епіцентрі репресій, названих західною історіографією Великим 
терором. На відміну від Росії та інших республік, де масові реп
ресії розгорнулися з 1937 р., в Україні вони почалися у 1933 р., 
тобто водночас з Великим голодом.

Розгорнулося винищення української інтелігенції. Чекісти за
вдали першого удару по «націонал-комуністах» у КП(б)У на чолі 
з М. Скрипником. Практично повністю було репресоване поко
ління людей, які брали участь в Українській революції. Великий 
терор тривав в Україні повних шість років.

Полювання на «петлюрівську» інтелігенцію здійснювалося на 
тлі підкресленої турботи властей про розквіт «соціалістичної за 
змістом, національної за формою» української культури. У 1934 р. 
столиця радянської України була перенесена з Харкова до Києва.

Демагогія сталінсько-постишевської політики в Україні не зна
ла меж. У 1933—1934 рр. у республіці були влаштовані показові 
судові процеси проти «націонал-комуністів». їх звинувачували у 
«викривленнях» хлібозаготівельної політики партії, тобто фак
тично обтяжували виною за голодомор. 1

1 Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду. 
1917—1936. — К., 1937. — С. 152—153.
2 Комуністична партія — натхненник і організатор об'єднавчого руху українсь
кого народу за утворення СРСР: Збірник документів і матеріалів. — К., 1963.—
С. 312.
3 Нариси історії Комуністичної партії України. — К., 1977. — С. 361.
4 Національні відносини в Україні у XX ст.: Збірник документів і матеріалів. — 
К., 1994. — С. 149.
5 Див.: Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921—1939 рр.). — К., 1999. — 
С. 277.
6 Українська суспільно-політична думка в XX ст. — Мюнхен, 1983. — Т. 2. —
С. 102.
7 3 доповідної записки С. Косіора ЦК ВКП(б) про хід підготовки до весняної 
сівби від 15 березня 1933 р.: «Те, що голодування не навчило ще дуже багатьох 
колгоспників уму-розуму, показує незадовільна підготовка до сівби якраз у най
більш неблагополучних районах» (Голод 1932—1933 років на Україні: Очима істо
риків, мовою документів. — К., 1990. — С. 443).

Станіслав Куль чицький, 
доктор історичних наук
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УРЯДОВЕЦЬ, ЖУРНАЛІСТ, ВЧЕНИЙ

Ш
авло Оникійович Христюк — активний політичний діяч 
української революції, член уряду Української Народної Ре
спубліки, публіцист, літературознавець — народився на Ку
бані. Його громадсько-політична діяльність в Україні припадає 

на 1912—1919 та 1923—1931 рр., у Відні серед українських еміг
рантів— на 1919—1923 рр. Він зазнав несправедливих звинува
чень і тортур у застінках радянських органів безпеки, де був 
в'язнем близько 10 років.

З 1912 р. Павло Христюк навчається у Київському індустріа
льному (нині політехнічному) інституті, співробітничає в газеті 
«Рада», бере активну участь у кооперативному русі.

Разом з іншими однодумцями у квітні 1917 р. Христюк ство
рює Українську партію соціалістів-революціонерів (УПСР), вхо
дить до складу її ЦК і працює у газеті цієї партії «Боротьба». У 
квітні-червні 1917 р. керує роботою селянського з'їзду Київської 
губернії як його голова, обирається до керівного складу Всеукра
їнського селянського з'їзду та членом ЦК «Селянської спілки».

У першому уряді УНР — Генеральному секретаріаті — П.Хри- 
стюк займав посаду генерального писаря, після розколу УПСР 
на IV з'їзді він увійшов до Центральної фракції українських со
ціалістів-революціонерів, що наприкінці січня 1919 р. виділила
ся в окрему партію — УПСР (центральної течії), брав активну 
участь у виданні друкованого органу цієї партії — газети «Тру
дова громада».

Після урядової кризи УНР у січні 1918 р. П.Христюк в уряді 
В.Голубовича обіймає посаду міністра внутрішніх справ, з люто
го по квітень — державного секретаря. Павло Оникійович був 
одним із співавторів земельного закону Центральної Ради. Під 
час Гетьманщини він разом з іншими діячами УПСР був в опози
ції до П.Скоропадського, входив до створеного з іншими полі
тичними партіями Українського національного союзу, який об
стоював ідею формування демократичного уряду, проведення ви
борів до парламенту, негайної ліквідації великої земельної влас
ності на користь малоземельних селян. Після падіння режиму 
Скоропадського УПСР увійшла до Директорії УНР, а П.Хрис
тюк зайняв посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Наприкінці 1919 р. П.Христюк емігрував до Австрії, де у Від
ні разом із М. Грушевським, М.Чечелем став членом «Закордон
ної делегації УПСР». З часом він— співредактор журналу «Борі
теся— поборете», який виходив у 1920—1922 рр.

Грунтовний аналіз національно-визвольної боротьби в Украї
ні 1917—1920 рр. П.Христюк зробив у чотиритомному виданні 
«Замітки і матеріали до історії української революції 1917— 
1920 рр.».
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У 1921 p. він читав курс лекцій з історії української революції 
в Українському соціологічному інституті, створеному з ініціати
ви М.Грушевського.

У 1923 р. П.Христюк повертається в Україну, працює інспек
тором Українського банку, потім у Державному видавництві 
України, де займається фінансово-торговельними справами, на
лагоджує стосунки з письменниками — членами новоствореної 
Вільної Академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ).

У 1928—1930 рр. П.Христюк працював у Міністерстві фінан
сів і паралельно — в Українському товаристві працівників нау
ки і техніки для сприяння соціалістичному будівництву. З 1931 р. 
він — науковий співробітник Інституту літератури ім.Т.Г.Шевче- 
нка і водночас — секретар журналу «Літературний архів».

В цей період з-під його пера виходить чимало публіцистичних 
і літературознавчих праць. Серед них «1905 рік на Україні», три 
частини «Нарисів історії класової боротьби та соціалізму», «Се
лянські виступи та війни», «Соціальні мотиви творчості М.Хви
льового», «Письменницька творчість Винниченка», «Домаркси
стське висвітлення творчості Квітки», «Про літературознавчий 
метод Єфремова», «Літературознавчий метод професора Доро- 
шкевича», «Образ нової жінки в сучасній літературі» тощо.

2 березня 1931 р. П.Христюк був заарештований і звинуваче
ний у «роботі антирадянської організації і шкідництві». В ре
зультаті застосування «особливих засобів» він визнає себе вин
ним і разом з іншими 50 заарештованими у справі Українського 
національного центру (УНЦ) засуджений. Документи свідчать, 
що П.О.Христюк помер 29 вересня 1941 р. в одному із сталінсь
ких таборів Архангельської області.

Лише 1989 р. П.О.Христюка було реабілітовано. Для наших 
сучасників є корисним і цікавим літературний доробок П.Хрис- 
тюка. Його праці, як і трагічна доля, допоможуть глибше усвідо
мити необхідність національно-державного відродження України.

Андрій Кудряченко, 
доктор історичних наук
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УСРР

Ш
ерший і єдиний орден УСРР— орден Трудового червоного 
прапора засновано V всеукраїнським з’їздом рад 1921 р. як 
державна відзнака для нагородження громадян УСРР, грома
дян інших країн, трудових та інших колективів. Нагороджувала Пре

зидія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету за по
данням Комісії при ВУЦВК. Допускалося повторне нагородження.

Першими нагороджено 1921 р. три стрілецькі дивізії Збройних 
сил УСРР. Точне число нагороджених невідоме. Документально 
підтверджено нагородження 307 осіб та 29 колективів. 1933 р. по
становою Центрального виконавчого комітету СРСР припинено 
нагородження орденами союзних республік включно з орденом 
Трудового червоного прапора УССР, хоча ордени не ліквідовано.

В УРСР у 1940—70-х роках робилося кілька спроб заснувати 
республіканські ордени і медалі. 1944 р. Президія ВР УРСР підго
тувала проект указу про встановлення медалі УРСР «За звільнен
ня радянської України», який не отримав підтримки в Москві. 
1967 р. з ініціативи першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста роз
роблено ряд документів та проектів нагород УРСР— Орден Рес
публіки (перший варіант назви— Орден Державного Прапора 
Української РСР), орден Трудової слави, медаль «За трудові заслу
ги». Тоді ж розглядалася пропозиція заснувати ювілейну медаль 
«50 років Української Радянської Республіки».

Олександр Кучерук

тесть 336 тесень



D y повні п о ст а т і У-країни
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МАЙСТЕР ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ

Е
емена Скляренка називають біографом Дніпра. Народив
шись і вирісши на його берегах (у селі Прохорівка 1901 
року) в сім'ї матроса, він на все життя зберіг любов до 
великої ріки. Його найкращі книги сповнені шуму Дніпрових хвиль, 

які гойдали ще струги князя Святослава.
Його називають і майстром історичного роману, що, заглибив

шись у давнину, до джерел історії Київської Русі могутньою уявою, 
опертою на історичні факти й документи, воскресив перед су
часником яскраву картину життя й героїчної боротьби славних 
наших предків.

Внісши вагомий вклад своєю багатогранною письменниць
кою і журналістською творчістю до скарбниці вітчизняної літе
ратури, найвищого злету Скляренко досяг в останній період життя, 
працюючи над фундаментальними історичними романами.

Скляренко прийшов до лав українських літераторів на зорі 
розвитку пореволюційного красного письменства. Перші публі
кації його віршів та оповідань з'являються в періодиці під час 
навчання в гімназії і позначені 1918 роком. Після закінчення на
вчання він багато сил віддає культурно-освітній роботі.

Журналістську діяльність Скляренко вдало поєднує з пись
менницькою. З 1926 року він входить до складу київської пись
менницької організації «Жовтень», видає збірки оповідань, по
вісті.

Перший період творчості письменника позначений шуканням 
власної творчої манери, форми самовираження таланту. Тому його 
тодішні оповідання та повісті відзначені деякою домішкою біо
логізму і натуралізму. Це була данина молодого письменника но
вим літературним течіям, легка недуга зростаючого таланту.

1937 року вийшла перша книга роману-трилогії Скляренка 
«Шлях на Київ», де письменник виступає вже цілком зрілим 
майстром, висвітлюючи події революції і громадянської війни на 
Україні.

В роки війни Скляренко — військовий кореспондент. Постій
но перебуваючи серед бійців, живучи з ними одним життям, під 
гуркіт гармат і вибухи бомб він писав про них нариси, етюди.

Письменник видає збірки оповідань з фронтового життя, по
вісті «Подарунок з України», «Україна кличе».

В повоєнні роки він видає двотомний роман «Карпати» про 
звитяжний, сповнений тяжких втрат похід трудящих Закарпаття 
до возз'єднання з єдинокровними братами-українцями. Дія рома-
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ну відбувається в період між 1928 та 1944 роками, тобто напе
редодні й під час Великої Вітчизняної війни.

Проте, не бажаючи слідувати канонам соцреалізму, коритися 
фарисейським вказівкам командирів від літератури, розчарова
ний у гучних гаслах, що прикривали подвійну мораль кермани
чів, письменник повертається до сивої давнини.

Вихід роману «Святослав» починав задуману ним трилогію 
про життя Київської Русі. Він здобув широку популярність серед 
читачів України і за її межами завдяки відтворенню далекої епо
хи, яка була дуже мало розроблена в художній літературі.

Це був роман
«... про порохом повиту 

давнину,
про ті часи, далекі 

й незабутні,
коли діди, прославлені 

в віках,
виходили на свій великий 

шлях,
за покоління дбаючи 

майбутні»,
як писав автор у віршованому заспіві.
Задум написати серію історичних романів був пов'язаний, за 

словами письменника, зі спогадами дитинства та юності, оскіль
ки жив він у тих багатих на історичні пам'ятки місцях, де мешка
ли колись герої його майбутніх творів, а також із прочитаними 
книжками з бібліотеки Михайла Максимовича, друга Шевчен
ка, у якій було зібрано безліч книжок про Київську Русь та її 
історію.

Скляренко зумів переплавити правду історичну на правду 
художню за допомогою живого почуття любові до рідного наро
ду, до його минувшини. Йому пощастило почути її голоси, поба
чити її колорит і перенести всі відчуте і вимріяне на широке 
художнє полотно, відтворивши з переконливою життєвою прав
дою яскраву й багату на події картину життя наших давніх пред
ків, що, дбаючи про майбутнє, бачили далеко, діяли рішуче й 
самовіддано.

Академік О. Білецький писав: «Ніколи ще в літературі образи 
Святослава та його оточення, вся епоха X століття не були зма
льовані так різнобічно й глибоко, з таким проникненням у пси
хологію дійових осіб і так співзвучно з нашою сучасністю».

Не меншу відомість здобув і наступний роман Скляренка 
«Володимир», що був безпосереднім продовженням «Святосла
ва». Зміст епохи письменник передає через образ Володимира — 
глибокий, багатогранний, суперечливий.

Павло Орленко
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«ШЛЯХИ ДО ЗІР І ДО СЕРДЕЦЬ...»

рицько Чупринка стрімко увірвався в українську літерату
ру. Його легкі музичні вірші відбивали швидкоплинні на
строї епохи. Тому, визначаючи місце поета в українській 

літературі, Богдан Лепкий писав що воно «накрите червоною 
китайкою, заслугою козацькою; його бандура, строщена воро
жими кулями, останеться дорогою пам'яткою по передчасно 
погибшому співцеві». Дійсно, рано закотилася зоря його пись
менства, згас цей співець «святої краси», «брат сонця», «брат 
світла», «брат-ураган», а його твори ще довго трималися у спец
фондах як такі, що підлягали забороні. Тому сьогоднішньому 
поколінню це ім'я залишилося невідомою зіркою на небосхилі 
української культури.

Григорій Оврамович Чупринка народився 9 грудня 1879 року 
в містечку Гоголеві Остерського повіту на Чернігівщині в сім'ї 
селянина-козака, де крім нього були ще дві сестри Софія, Марія 
і два брати по матері Євген та Микола. Початкову освіту здобув 
у Гоголеві, закінчивши школу з відзнакою. А далі — роки на
вчання в Київській та Лубенській гімназіях.

Григорій знайомиться з нелегальною літературою, бере участь 
у мітингах та демонстраціях, розгортає організаційну та агітацій
ну діяльність, стає одним з керівників революційного руху на 
Остерщині.

Дослідник творчості поета М. Г. Жулинський зауважує: «Ре
волюційна діяльність Григорія Чупринки в 1905— 1909 рр. поки 
що чекає на свого дослідника». За цю діяльність Чупринку заа
рештували і ув'язнили в Лук'янівську тюрму в Києві, потім від
правили до Смоленська. У тюрмі поет знайомиться з передови
ми українськими діячами-революціонерами і сам стає націона
льно свідомим українцем. Позбавлений права жити на Чернігів
щині, він нелегально пробирається до рідних у Гоголів, хоча біль
ше часу проводить у Києві.

Першого вірша «Моя кобза» надрукував 13 травня 1907 р. у 
київській газеті «Рада». У ньому поет прагне визначити свою 
громадську позицію після поразки російської революції 1905 р., 
коли відчай та зневіра запанували в тодішньому суспільстві. З 
філософських позицій осмислюється цей стан українського на
роду в його поезії:

Знов бачиш і віриш, що все пролетить,
Що ти перебореш недолю,
Знов полум'я волі так близько мигтить 
І тішишся сам ти собою...

З 1909 р. у Києві почав виходити журнал «Українська хата», 
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де талановитий критик М. Євшан проголосив гасло «чистого 
мистецтва». Чупринка, дотримуючись мистецьких постулатів «ха- 
тян», на сторінках віденської газети «Чорна Рада» виступає з 
критикою «радян» (що гуртувалися навколо газети «Рада») і по
риває з ними. Він опублікував у газеті сатиричні вірші «Радяни» 
та «Лайливий публіцист». Про це пізніше згадував професор В. 
Дорошенко: «Він не зносив жодного примусу, не любив ходити в 
шлеї, не терпів фальшу й облуди і відверто без обиняків висло
влював свою думку й реагував на вчинки в літературному й 
громадському житті, що суперечили його світоглядові».

Особливо плідними були роки з 1910 по 1913, коли вийшло 
шість збірок: «Огнецвіт», «Метеор», «Ураган», «Білий гарт», «Сон- 
Трава», «Контрасти» та поема Лицар-Сам», «Прологи» — своє
рідні вступи до збірок— належали перу Олекси Коваленка, який 
у книзі «Метеор» відзначав, що «поезія Чупринки — це метеор 
на обрії української поетичної ночі». Обожнюючи свого прияте
ля Олексу, Чупринка у вірші «Поет» так нехарактерно розкри
ває роль поета у суспільному житті:

0  ні, Поет — не гладіатор,
Що бавить натовп цирковий!
Поет — пророк, поет — новатор
1 вільний мучень життьовий.

Наближалася війна 1914 року. Чупринка не мав бажання 
проливати кров за чужу і ворожу йому справу, тому влаштову
ється конторщиком в Грубчевському. Поезії цього періоду дру
кує в «Основі» (1915), у «Степу» (1916), що виходили в Одесі, та 
в «Промені» (Москва).

Революція 1917-го заполонила творчий дух Чупринки, він 
друкується в журналах «Нова рада», «Народна воля», «Шлях», 
«Літературно-науковий вісник». Того ж року Чупринка вступив 
до українського полку Б. Хмельницького, брав участь у Всеук
раїнському військовому з'їзді й разом із полком вирушив на фронт.

Під час окупації 1918 р., як зазначає професор П. Одарченко, 
поет знову повертається до бурлацького життя, закликає до зброй
ної боротьби проти московсько-німецьких окупантів. З прихо
дом більшовиків він кидає перо і береться за зброю, а влітку 
1919-го за дорученням Повстанського комітету очолює повстан
ня селян проти більшовиків. Проте іншої думки дотримується 
професор В. Яременко: «Та от минуло понад 70 років від трагіч
ної смерті поета, але жодного члена його загону так і не виявило
ся, а з посеред 425 написаних поезій не знайшлося жодної, яка б 
з ідеологічних міркувань не надавалася до друку, навіть з погля
ду комуністичної цензури».

Отже, немає єдиної думки в літературознавстві щодо його участі 
у збройному повстанні селян. Єдине, що можна стверджувати:
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Чупринка не завинив перед своїм народом, а його творчість — 
«неповторно-оригінальне надбання літературного процесу в пе
ріод трьох революцій і громадянської війни, повернена читачам і 
знаходить своє історико-літературне і художньо-естетичне 
осмислення. Вона — окремий історико-літературний етап нашої 
поетичної культури» — пише В. Яременко.

Неоднозначно трактується і смерть поета. Існують дві гіпоте
зи. Офіційно — це засудження до розстрілу за участь в організа
ції протирадянського повстання, що було зумовлено наступом 
Тютюнника, але через зраду організацію Центрального Повс
танського Комітету було викрито і 39 осіб засуджено до розстрі
лу. Серед них був і Г. Чупринка.

Друга належить професору О.Є.Засенку. Він посилається на 
спогади свідка-чекіста та сестри більшовика П. Запорожця, яка 
працювала в одному з видавництв Києва, де друкувався Чуприн
ка. Гіпотеза зводиться до того, що Григорій повертався до Києва 
з Гоголева, але у Броварському лісі зустрів чекістів, що шукали 
рештки розгромленої банди. Вони хотіли перевірити його сакви, 
але поет учнив опір і був застрелений на місці. Коли було вста
новлено особу Чупринки, влада штучно приписала це Чернігів
ському контреволюційному повстачкому. Словом, тільки архіви 
ЧК можуть розкрити цю трагічну сторінку поетової долі.

12 вересня 1921 року український поет Г. Чупринка, що праг
нув сяйливих зірок, незламний борець за незалежну Україну, 
закінчив свій життєвий і творчий шлях з думкою:

Чи вдячний нащадок згадає той час, 
Як всі ми вставали з неволі,
Як довго гнітили та мучили нас 
На ріднім занедбанім полі?

Микола Кучинський, 
кандидат філологічних наук
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М и с л и т е л і п л а н ет и

ПЕРША СХОДИНКА В НАУКУ

ародився славетний укра
їнський математик Михай
ло Васильвич (Петроград

ський 24 вересня 1801 року на 
хуторі Пашенна, тепер село Па- 
шенівка Козельщинського райо
ну на Полтавщині. Вчився в Пол
тавській гімназії, Харківському 
університеті, навчальних закла
дах Парижа. Але жодного дип
лома про вищу освіту так і не 
одержав, зате в Парижі звернув 
на себе увагу таких велетів ма
тематичної науки, як Ампер, Ко
ша, Лаплас, Пуассон, Фур'є, лек
ції яких слухав. Так, у Парижі 
Михайло (Петроградський розпо
чав свої математичні досліджен
ня, які невдовзі, уже в Росії, при
несли йому феноменальне ви
знання: 1830 року він став ор
динарним академіком Петербурзької Академії наук.

Основні праці Остроградського стосуються математичної фі
зики, математичного аналізу, теоретичної механіки; відомі його 
праці з теорії чисел, алгебри й теорії ймовірностей. Його відкрит
тя увійшли в науку під назвами «метод Остроградського», «фо
рмула Остроградського» тощо.

Михайло Остроградський — автор кількох підручників, які 
відіграли важливу роль у підвищенні наукового рівня викладан
ня математики у вищій школі. Він був одним із засновників Пе
тербурзької математичної школи, дійсним членом Нью-Йоркської, 
Туринської, Римської, членом-кореспондентом Паризької Акаде
мії наук, почесним членом багатьох наукових товариств.

Нині ім'ям Остроградського названа школа в селі Хорішки на 
Козельщині і вулиця в Полтаві. У 1986 в селі Пашенівка на моги
лі математика встановлено пам'ятний знак з барельєфом.

А з юних літ Михайло Остроградський мріяв про військову 
службу. Батько, було, уже й гроші заплатив за навчання. І хто- 
зна, ким би став син пашенівського дідича, якби не автор «Енеї- 
ди» Іван Котляревський. Він перший звернув увагу на матема
тичні здібності свого вихованця.

М.В.Остроградський (1840 р.)
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Нижче подається уривок з біографічного роману Миколи Соро
ки «Голодранець із Парижа».

Вчився Михайло Остроградський в Полтавській гімназії. Ще 
восьмирічного привіз його батько в губернське місто з глухого 
хутора і влаштував у Будинок виховання дітей бідних дворян при 
тій же гімназії. Будинок існував усього рік, але встиг набути 
розголосу як такий, що давав дітям пристойні знання з математи
ки, літератури і географії. Заснував його за власним проектом 
сам Василь Васильович Капніст, знаний письменник, директор 
училищ і генеральний суддя Полтавської губернії. У Будинок 
приймали дітей не тільки дворян, а й різночинців.

Але юного Остроградського тут мало що захоплювало. Багато 
з того, що вчили, він уже знав, а чого не знав, давалося йому без 
щонайменших зусиль. От і бив байдики разом із такими гониві- 
трами, як сам.

Аж другого року навчання, весною, саме на вербному тижні, 
в Будинку сталася подія: доглядачем призначили відставного 
штабс-капітана Івана Петровича Котляревського. Високий, ко
щавий, з вигнутим дугою і закарлюченим носом, він одразу ж 
став і грозою вихованців, і чуйним наставником. За якихось два 
місяці в Будинку вкоренилися зовсім нові порядки: усі мали чис
ті постілі, добре харчування, лікарський догляд.

Від старших гімназистів вихованці швидко вивідали, що но
вий доглядач прослужив у Сіверському карабінерному полку, 
який було організовано із ліквідованих царицею Катериною II 
українських козацьких формувань. Що в тому полку Іван Петро
вич пройшов шлях від кадета до штабс-капітана, а під час війни 
з Турцією, в якій брав участь і Сіверський полк, Котляревський 
був ад'ютантом командуючого корпусом генерала Мейєндорфа.

Багато чого взнали вихованці про колишнього штабс-капітана: 
і як він відзначився при здобутті Бендер та облозі Ізмаїла, як 
мудро провів переговори з буджацькими татарами, за які подви
ги був удостоєний Ордена Святої Анни третього ступеня.

Та найбільше захоплювала юнаків сторін із запорожцями, що 
жили на Дунаї, які буцімто запрошували Котляревського до себе 
за старшого. Запросили вони його після того, як довідалися, що 
Котляревський і є той вигадник «Знеидьі на малороссийский 
язьік перелицованной», що ходила в рукописних списках, зда
валося, по всьому світу.

Спершу вихованці мало вірили, що їхній доглядач якось при
четний до написання «Енеїди». Який з нього п іїт— він навіть 
семінарії не закінчив? І говорить з ними тією ж мовою, що й 
вони. А головне, хто б це дозволив офіцерові віршувати на війні?

Аж якось на уроці, присоромлюючи за неуцтво синка кобеля
цького справника, Іван Петрович несподівано породекламував:
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Батьки, які синів не вчили,
А гладили по головах,
І тілько знай, що їх хвалили,
Кипіли в нефті в казанах;
Що через їх синки в ледащо 
Пустилися, пішли в нінащо,
А послі чубили батьків 
І всею силою бажали,
Батьки щоб швидше умирали,
Щоб їм прийнятись до замків.

Ще по якомусь часі Михайло Остроградський побував у до
глядача вдома, і тоді на власні очі побачив надруковану «Пере
лицьовану Енеїду». Тут же, на письмовому столі, лежали чернет
ки якихось нових поезій. Не менш здивувала фризова шинеля, 
що висіла біля одвірка над дорожньою скринею. Навіщо поетові 
шинель, та ще з такої ворсистої тканини? А зброя! Якої зброї 
тільки не було в робочій кімнаті письменника: козацькі й туре
цькі карабіни, кремінні рушниці і пістолі, шаблі, шпаги, тесаки, 
кілька довжелезних палашів у піхвах. Все те, ретельно почище
не і змазане, займало всю стіну від підлоги до стелі.

Отоді-то й вібулася розмова між автором «Енеїди» і нікому не 
відомим, ще безвусим нащадком пашенівського Дідича Василя 
Івановича Остроградського.

— Дякую, дякую батькові за листа, — попихкував Іван Пет
рович зчорнілою вишневою люлькою, — І за ралець спасибі! 
Тільки передай-но рідним більше такого не робити. Уявляєш, що 
б то було, якби всі батьки стали везти мені почастунки — шин
ку, ковбаси, меди! А потім — я не збираюся вчити тебе далі.

— Ви нас залишаєте? — насмілився спитати Михайло.
— Зовсім ні. Ти мусиш покинути нас.
— Що ж я такого накоїв?
— Чуже місце посідаєш. Пора топтати ряст в гімназії. Кебету 

маєш, от і надолуж, щоб цього року став гімназистом. Бери при
клад із свого старшого брата Йосипа: уже третій клас закінчує.

— Коли ж тут надолужувати два місяці, а там літо...
— Не торгуйся... Сказано — зроблено! — по-військовому відру

бав Іван Петрович. І зовсім стишено. — А не осилиш якоїсь 
премудренції, я прийду на сукурс. Згода?

Михайло промовчав. Міркував: чого це раптом доглядач так 
узявся за нього?

— То згода? — перепитав Іван Петрович. І не чекаючи від
повіді, майже проспівав:

Еней був парубок моторний,
І хлопець хоч куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак... —
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Ніби це стосувалося саме його проханого вихованця.
— Нехай буде по-вашому, — ледве спромігся Михайло.
— Я тобі от що скажу, — продовжував Іван Петрович, — не 

знав би я твого діда Івана — і голову б не морочив. А я знав 
старого козарлюгу. В роки своїх блукань, коли змушений був 
залишити семінарію і заробляти на шмат маторженика, я підучу
вав у селі Хорішках декого із твоїх дядьків. Як твій дід хотів, щоб 
хтось із них та з наукою подружився! Не вийшло. У кожного 
руки тяглися більше до шаблюки, аніж до книжок. Прощаю
чись, він щедро мені заплатив, сказав: «Може, коли в житті 
стрінеться хтось із моїх онуків, приглянься та на шлях правиль
ний настав». От я й приглянувся, Михайле Васильовичу. Рідко 
кому долю провіщаю, але вже як напророчу, так і буде. Достоту 
впевнений, що з математикою тобі гарно жилося б. Але для цьо
го треба багато вчитися. Щоб до неї — великої — пошвидше 
добратися, треба гімназію не облогою, а штурмом брати.

— Звідки ви взяли, що я з математикою в дружбі? Брат Йо
сип краще розуміється...

— Е, не кажи... Пам'ятаєш оті задачі? Коли я вам у класі 
розповідав про Леонарда Ейлера...

— Ще б не пам'ятати. Усі, заворожені подвигами штабс-капітана 
в російсько-турецькій війні, тільки й чекали його розповідей про 
бойовища, а він того разу візьми та й загадай:

— А розв'яжіть-но мені таку задачу — почув я її від одного 
чоловіка. Летів у небі клин гусей, а назустріч йому гусак. 
«Здрастуйте, сто гусей!» — привітався. «А нас не сто, — почув у 
відповідь. — Щоб було сто, треба ще стільки, та півстільки, та 
чвертьстільки і ти один...». Ану, хто скаже скільки летіло гусей?

Довго терли хлопці лоби. Зрештою знаходилися нетерплячі й 
навзаводи шептали Іванові Петровичу на вухо відповідь. Тільки 
навчитель заперечливо похитував. Наважився і він, Михайло.

— Гусей летіло тридцять шестеро! — випалив.
Іван Петрович зупинився посеред класу, з подивом глянув на 

Михайла.
— Правильно, Остроградський! — Й з добрими смішинками 

в куточках вуст. — Бути тобі другим Ейлером!
— А хто він? — червоніючи, запитав Михайло.
— Геніальний математик. Був членом Петербурзької Академії 

наук. То хочеш стати академіком?
— Не хочу! — віднікувався під регіт класу Михайло.
— Ким же, якщо не секрет?
— Піду у військо...
— Похвально! Але щоб знав: Леонард Ейлер зробив для вій

ськової справи значно більше, ніж усі генерали й адмірали в 
світі. Це завдяки його математичним працям флоти тепер мо- 
лсуть безпечно борознити моря і океани. Є така наука навігація, 
яка допомагає визначати місцезнаходження кораблів у відкрито
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му морі. Так от, хто робить це краще, той і перемагає в морсь
ких боях. Праці Ейлера про припливи і відпливи, про рух планет 
і з картографії вивчаються нині в усіх кадетських корпусах. За 
своє життя вчений видав десятки цінних посібників із матема
тичної науки. А найпершу наукову розвідку написав ще в де
в'ятнадцять років. Було то в Швейцарії, де він народився. Па
ризька Академія наук якраз оголосила премію за найкращий 
розв'язок задачі про розташування щогл на кораблях. Леонард 
Ейлер, який ніколи і в очі не бачив моря, математично розв'язав 
ту задачу. Через рік, не знайшовши роботи в рідному місті Базе- 
лі, він переїхав до Петербурга, де швидко став професором, а 
потім ординарним академіком. Дивовижний чоловік, мученик нау
ки!

Працював так, що втратив зір спершу на одне око, а потім і 
на друге. Але й зовсім сліпий продовжував диктувати свої мате
матичні висліди рідним синам та близьким друзям. До речі, один 
із Ейлерових синів — Христофор — був військовим. Свого часу 
його навіть прийняли до Війська Запорозького, видали грамоту 
за підписом самого кошового Петра Калнишевського.

Осмілів тоді Михайло, попросив ще одну задачу.
— Будь ласка! — згодився Іван Петрович. — Накресліть мені, 

не відриваючи пера від паперу, ось таку решетилівську толо
ку... —Котляревський взяв крейду й швидко накреслив на дош
ці нібито залишене під пар поле.

— Хіба це математика? — запитав Михайло.
— Чому ж бо. Тут і геометрія, і кмітливість.
— А чого толока називається решетилівською? І чи бувають 

такі?..
— Звичайно, ні. Але додумався до такої задачі якийсь молот

ник із Решетилівки. Так і пішла гуляти по світу «решетилівська 
толока». Поміркуйте, цікаво...

Та хіба тільки над цим мізкували вихованці? А чого тільки не 
малювала уява, коли Іван Петрович водив їх на поле Полтавської 
битви! Де яка дивізія, батальйон стояли — усе знав доглядач. 
Там, між Яковчанським і Малобудищанським лісами кожен ре
дут вони облазили. А по обіді, як правило, йшли до Сампсонівсь- 
кої часовні, поряд з якою височіла могила з великим дубовим 
хрестом. У тій могилі спочивали понад тисячу триста воїв Петра 
І, який розбив армію шведського короля Карла XII.

Усе знав Іван Петрович, усе вмів. До кожного в класі мав 
«ключа», кожного нарік якимось гучним іменем — Ломоносовим, 
гетьманом Апостолом, фельдмаршалом Шереметьєвим. І ось 
тобі на — гімназія!

— У гімназію, тільки в гімназію — щоб аж мізки тріщали від 
книжок! А в разі чого — я на сукурс... — вдарив у долоні Іван 
Петрович, даючи зрозуміти Михайлові, що розмова закінчена.

Остроградський був уже в третьому класі, коли грянула вій
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на з наполеонівською Францією. Хвалитися успіхами в навчанні 
не міг, але й задніх не пас. І в цьому була заслуга Івана Петрови
ча, який частенько замість сукурсу давав хлопцеві добрячих 
прочуханів. Та з війною все змінилося. Іван Петрович бував у 
Полтаві лише наїздами. То він формував п'ятий козачий полк на 
Хорольщині, то їздив із депешами генерал-губернатора Лобано- 
ва-Ростовського в головну квартиру російської армії аж у Дрез
ден, а то двічі подовгу перебував у Петербурзі. З навчанням, 
ясна річ, справи стали кепськими.

Мешкав тепер Михайло разом із братом Йосипом у поштового 
чиновника. В старому глиняному будинку контори з невеличким 
ганком під червоною черепицею вони займали одну кімнату. Сам 
господар Олександр Іванович Ротмістров ні на якого ротмістра — 
офіцера легкої кінноти — не був схожий. Навпаки — низькорос
лий, слабосилий, з вічною обов'язковістю на виду, як і нарукав
никами на ліктях, він завжди був до послуг синів пашенівського 
дідича. Проте ще при першій зустрічі, розправивши ріденькі сиві, 
до жовтизни прокурені вуса, улесливо проворкотів:

— Оце, голубки мої, маєте знати: беру з вашого отця трохи 
дорожче, але з умовою, що час від часу писатиму йому про вашу 
поведенцію і, хе-хе, навчання. Не осудіть старого, коли родитель 
правду знатиме...

І потяглися листи з губернської Полтави на богом забутий 
хутір над Пслом. Один, другий, третій. Справний чиновник, як і 
обіцяв, усе примічав у поведінці й навчанні підопічних, все ра
див старшому Остроградському, як бути із синами: чи влашто
вувати їх на якусь службу, а чи продовжувати вчити.

Четвертий лист і зовсім вивів з рівноваги Василя Івановича. 
Ротмістров писав: «Мушу повідомити про сина Вашого Михайла 
Васильовича. Що не буває він у класах після обіду із власної 
волі і, можна сказати, через недбайливість, яка набула в ньому 
найвищого ступеня; він часто чує від мене не тільки докори, а й 
непристойні вичитування, проте далі не знаю, що робити...»

Не знав, що робити з сином і він, Василь Іванович. Та коли 
довідався, що той став «перешкодою до успіхів усього класу», 
сказав спершу собі, а потім йому — у військо!

Якби ж то батько знав, що Михайло тільки й чекав цього. Він 
давно вже мріяв поміняти форму гімназиста на двобортний мун
дир із закрученими еполетами і трикутний капелюх з чорним 
плюмажем.

Не знав Василь Іванович, і яка розмова чекала його з Іваном 
Петровичем Котляревським.

Микола Сорока, 
кандидат філологічних наук
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МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ — 
ІСТОРИК І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

суспільній думці України Михай
лу Петровичу Драгоманову нале
жить визначне місце поряд із 

такими велетнями, як Тарас Шевче
нко та Іван Франко. Талановитий вче
ний (історик, соціолог, фольклорист), 
блискучий публіцист, літературний 
критик, видатний український гро
мадський діяч — такий широкий ді
апазон зацікавлень українського ми
слителя. Головним же було те, що в 
цій царині й практичній діяльності він 
виводив українську суспільну думку 
й науку на європейські горизонти, 
намагався використати досвід євро
пейських націй для політичної просві
ти українців, утверджував пріорите- Михайло Драгоманов
ти індивідуальних і громадянських свобод.

Драгоманов народився 18 вересня 1841 р. у старовинному Гадячі 
на Полтавщині в родині, яка вела своє походження від козацької 
старшини. Патріархальні історичні родинні традиції, безумовно, 
вплинули на виховання і майбутні захоплення Михайла Драго- 
манова. Спочатку він навчався у повітовому училищі, а згодом — 
у Полтавській гімназії, де на нього великий вплив справив вчи
тель історії О.І. Стронін — пізніше відомий публіцист, науковець 
і громадський діч. Про атмосферу, яка панувала в гімназії, Ми
хайло Драгоманов згадував у своїх спогадах («Два учителі. Спо
мини»). У 1859 р. Драгоманов став студентом історико-філоло- 
гічного факультету університету св. Володимира у Києві. В ат
мосфері підготовки «великих реформ» 60-х років XIX ст. і під
несення українського національного руху студент-історик бере 
активну участь у культурницьких заходах Київської громади: 
викладає історію в Новостроєнській недільній школі й у Тимча
совій педагогічній школі; виголошує промову під час проводів 
останків Тараса Шевченка до Канева і публічно виявляє свою 
позицію українського патріота. У ці роки починається його плід
на співпраця з ліберальними «Санкт-Петербургскими ведомос- 
тями», на шпальтах яких він друкує статті освітнього характеру, 
а згодом і гострі статті та огляди, присвячені слов'янським про
блемам.

Після закінчення університету у 1863 р. Драгоманов працює 
вчителем у 2-й київській гімназії й наступного року захищає ди
сертацію pro venia legendi «Император Тиберий», що давала йо-
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му право читати лекції в університеті як приват-доценту. Ви
кладацька й наукова діяльність Драгоманова в університеті зо
середжувалася на проблемах стародавної, античної і середньо
вічної історії. У 1869 р. він захищає магістерську дисертацію «Воп- 
рос об историческом значений Римской истории и Тацит», що 
викликала неоднозначну реакцію в наукових колах і стала предме
том полеміки.

Молодий науковець намагався на філософсько-історичному 
рівні обґрунтувати концепцію про певну автономію політичних і 
культурних ідей у загальній теорії історичного прогресу й вийти 
на розуміння індивідуальності як вищої цінності в історії. Перші 
наукові праці Драгоманова («Государственньїе реформи Диок- 
летиана и Константина Великого», «О состоянии женщиньї в пер- 
вом веке Римской империи», «Положение и задачи науки древ- 
ней истории» та ін.) переконливо продемонстрували дві харак
терні риси його творчості, що стануть і невід'ємним атрибутом 
його практичної діяльності. По-перше, Михайло Драгоманов був 
прихильником філософії позитивізму, застосовуюючи її як тео
ретичне підґрунтя для методології історичного дослідження. Але 
він не був «правовірним» позитивістом (як, наприклад, його ко
лега по університету І. Лучицький) і намагався подолати теоре
тичну обмеженість цього популярного у його часи філософсько
го напряму. По-друге, політичні проблеми сучасності, зокрема 
взаємини особи і держави, становище націй в багатонаціональ
них імперіях, Драгоманов завжди розглядав історично, підтверд
жував численними прикладами з європейської історії, застосо
вував порівняльно-історичний метод («Восточная политика Гер- 
мании и обрусение», «Новокельтское и провансальское движе- 
ние во Франции», «Евреи и поляки в Юго-Западном крає», «Народ- 
ньіе наречия и местньїй злемент в преподавании» та ін.).

Поряд з викладацькою і науковою діяльністю Драгоманов 
активно співпрацює з Київською громадою і спільно з В. Анто
новичем укладає і видає у двох томах «Исторические песни ма- 
лорусского народа». Це видання здобуло престижну Уварівську 
премію і стало відомим закордонним спеціалістам. Фольклорис
тична праця Драгоманова продовжувалась і далі («Малорусские 
народньїе предания и рассказьі», «Нові українські пісні про 
громадські справи (1754—1880)», «Політичні пісні українського 
народу XVIII—XIX ст. з увагами»).

Важливе значення для подальшої наукової діяльності й фор
мування політичного світогляду Драгоманова мало його триріч
не наукове відрядження, яке вчений використав для праці в 
бібліотеках і архівах Німеччини, Австро-Угорщини, Швейцарії 
та Італії. Знайомство з державним устроєм європейських країн 
утвердило Драгоманова в думці про пріоритет федералістської 
програми, яку обстоювали свого часу члени Кирило-Мефодіїв- 
ського братства.
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Після повернення до Києва Драгоманов активно включається 
в громадський рух, бере участь у діяльності Південно-Західного 
Відділу Російського географічного товариства і в редагуванні йо
го друкованого органу — газети «Киевский телеграф». Саме це 
стало приводом для звільнення Драгоманова з університету і на 
початку 1876 р. він назавжди виїхав за кордон.

У Женеві він спільно з М. Павликом і С. Подолинським кош
том Старої громади видає альманах «Громада», який мав таке 
саме значення для українського руху, як і видання О. Герцена 
«Колокол» та «Полярная звезда». На сторінках безцензурних ви
дань, що нелегально поширювалися в Україні, Драгоманов по
пуляризує соціалістичне вчення, намагаючись пристосувати йо
го до особливостей українського суспільства — громадівський 
соціалізм. Тут же розробляєтся і перша політична програма 
українського руху з пріоритетом федералістського державного 
устрою, широкого розвитку місцевого самоврядування (на при
кладі Швейцарської спілки), реальних громадянських свобод і 
європеїзму. В умовах панування відвертого шовінізму Драгома
нов розвінчує у циклі брошур реакційну внутрішню політику 
російського самодержавства, обстоює самобутню українську 
культуру.

У 1889 р. Драгоманов приймає запрошення новоствореної Ви
щої школи у Софії і посідає там кафедру всесвітньої історії, де й 
залишається до своєї смерті. Софійський період діяльності 
українського мислителя, крім наукової діяльності, відзначений 
появою його кращої праці — «Чудацькі думки про українську 
національну справу», де обґрунтовується думка про необхідність 
спільної боротьби українців і росіян проти царату, оскільки тіль
ки у демократичній Росії можлива справжня автономія України.

Ідеї видатного українського вченого і мислителя, який репре
зентував українську наукову і суспільну думку в Європі, потре
бують подальшого переосмислення в сучасній українській науці 
й мають стати дороговказом для побудови громадянського сус
пільства. Очевидно, найціннішим для нас має бути неприйняття 
будь-яких форм гніту, первинність індивідуальних свобод і реа
льних громадянських прав.

Сергій Стельмах, 
кандидат історичних наук
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ — 
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

Михайло Грушевський

і ихайло Грушевський похо- 
див з родини Грушів-Гру- 
шевських, що загніздила

ся в чигиринському повіті на Ки
ївщині. Цей рід, мабуть, був ко
лись козацький. Вже за часи 
Богдана Хмельницького висту
пає військовий писар Іван Гру
ша, «чоловік дуже освічений і 
розумний», що часто бував у 
різних посольствах і на перего
ворах. Пізніше Груші замінили 
шаблю на хрест — стали пан
отцями, але багатством ніколи 
не славилися.

Батько Михайла, Сергій 
(1833—1901), був сином дияко
на. Своєю енергією та здібнос
тями здобув він вищу освіту, за
кінчив київську духовну акаде
мію, але свячення не прийняв, а почав учителювати. Пізніше 
дійшов він до високих звань інспектора й директора народних 
шкіл і навіть дістав титул «превосходительства» (ексцелєнції). 
Був це визначний педагог, старався піднести рівень школи, склав 
зразковий підручник церковно-слов'янської мови для школи. Цей 
підручник прийняли майже в цілій російській державі, і він при
ніс йому значний маєток.

Сергій Грушевський підтримував зв'язки з визначними укра
їнськими діячами і не шкодував грошей на громадські потреби. 
Свою приязнь до українства зумів він передати своїм дітям.

Народився Михайло Грушевський 29 вересня 1866 р. у місті 
Холмі. Через три роки батько переселився на Кавказ, жив то у 
Ставрополі, то на Владикавказі та займався там організацією 
шкільництва.

До школи Михайло пішов пізно. Батько, досвідчений педагог, 
віддав його до нижчого класу, ніж дитині роками належалося, 
дарма, що він був дуже добре з дому підготовлений до того кла
су. Боявся, щоб хлопець не мав труднощів у науці. До того ж 
школа була чужа, російська, і батьки хотіли довше мати дитину 
під своїм оком...

Бо треба знати, що батько залюбки оповідав дітям про Украї
ну, про українські звичаї, учив їх українських пісень, приказок, 
розказував їм українські казки. Малий Михайло, хоч і не бачив
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рідної землі, вже з дитини вчився її любити й шанувати. Кожні 
три роки батько діставав довшу відпустку на вакації, й тоді ціла 
родина виїздила на Україну провідувати широко розгалужену роди
ну. Отак Михайло не тільки не відчужився від України, а дуже 
рано цілим серцем і душею приляг до свойого народу.

Гімназію Грушевський пройшов у роках 1880—1886 у місті 
Тифлісі на Закавказзі. Належав він до найкращих учнів і свого 
класу, і цілої гімназії. Наука не завдавала йому великого труда, 
від мав багато вільного часу читати й над прочитаним роздумува
ти. Як сам каже, «плавав у книжному морі та впивався ним».

Особливу радість справив йому батько тим, що почав пе
редплачувати для нього «Київську Старину», науковий журнал, 
присвячений історії й літературі України.

Із захопленням читав Грушевський історію відродження сло
в'янських народів і при тому роздумував над долею України.

На Кавказі національне питання було тоді дуже напружене. 
Росія недавно щойно встигла підбити кавказькі народи. Вони все 
ще бунтувалися й чекали години свого визволу з царського ярма. 
Серед такого оточення ще більше загострювалися національні 
почування розмріяного хлопця. Йому тоді «мета, зміст і щастя 
життя уявлялися в тім, щоб послужити національному україн
ському відродженню», як він сам писав пізніше у своїх спогадах.

Службу Україні молодий гімназист почав з письменницької 
праці. Вакації 1884 року він призначив на те, щоб добре впра
витися в писанні оповідань українською мовою.

Оповідання «Бех-аль-Джутур» — з часів боротьби англійців із 
магометанськими повстанцями в Судані, в Африці — Грушевсь
кий вислав до Києва на розгляд славному українському письмен
никові Іванові Нечуєві-Левицькому, що його знали й дуже пова
жали тодішні свідомі українці. Він собі не вірив, не був певний, як 
Нечуй подивиться на його першу працю. Тим-то й підписався 
видуманим прізвищем і просив великого письменника відписати 
йому на ім’я одного товариша. І яка була втіха й радість молодого 
учня, коли за два тижні товариш подав йому грубий лист, запеча
таний великою червоною печаткою: Нечуй-Левицький відписав 
ввічливо, писав не як до школяра, а як до справжнього письмен
ника, хвалив оповідання й подавав у листі свої думки про нього. 
Ще більше: сам Нечуй-Левицький подбав про те, щоб оповідання 
«Бех-аль-Джугур» надрукували у Львові в «Ділі» 1885 року.

Таким чином, молодий Грушевський ще гімназистом став уже 
українським письменником.

Скінчивши гімназію, Михайло вступив до університету св. 
Володимира в Києві на історико-філософський факультет. Київ
ський університет був саме тоді в занепаді. Російська влада провела 
була недавно реформу університетів, але так, щоб не допустити 
до молоді ніякої вільнішої думки.

Бо ж ми не сміємо забувати, що вже тоді десять років нашо
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му народові скував був уста відомий ганебний царський указ 
1876 року. Все, що українське, було заборонене, книжку, напи
сану українською мовою, до друку не допускали, письменників 
переслідували, запідозрених у любові до українського слова лю
дей засилали. Не заперечувати свого українства — це було в той 
час дуже сміливе діло...

Грушевський працював в університеті під кермою славного 
українського історика Володимира Антоновича, під його догля
дом повстали і його перші праці з історії України. Отак 1887 
року написав він працю про українські замки в XVI столітті, 
1890 року велику книгу «Історія Київської землі від смерті Яро
слава до кінця XIV в.» — і за неї дістав золоту медаль та стипен
дію для дальших історичних дослідів.

Тоді відбув Грушевський у наукові подорожі до Москви та 
Варшави, працював у тамошніх архівах; 1893 року викінчив пра
цю з історії барського староства (на Поділлі) й добув собі науко
вий ступінь магістра історії. За кілька років із молодого, хоч ду
же освіченого студента Грушевський зробився визначним уче- 
ним-істориком.

Під кінець своєї університетської науки Грушевський почав 
зближуватися з українським громадянством. Володимир Антоно
вич увів його до київської «Громади», таємної організації, що 
згуртувала була в собі найкращих свідомих людей на Україні.

Грушевський відразу ж визначився у «Громаді» як рухлива 
людина й добрий організатор. Поруч із Антоновичем і письмен
ником Олександром Кониським він став незабаром одним з 
проводирів «Громади». Носив він тоді довгу бороду, яку товари
ші, жартуючи, називали «бородою святого Онуфрія». На пер
ший погляд він виглядав трохи сумовитим і суворим. Але ж у 
розмові оживлявся, на обличчі швидко з'являлася усмішка, то 
насмішлива, то привітно-тепла, а в очах — живі іскорки. У по
ведінці з людьми не було в Грушевського гордовитості, хоч усі 
поважали його як ученого.

Найбільше опікувався Грушевський українським гуртком у 
київській духовній семінарії. Дуже часто в його хаті відбувалися 
таємні сходини семінаристів. А жив він тоді в невеликому буди
ночку, у двох кімнатах, що виглядали як чернечі келії і щільно 
були позаставлювані полицями з книжками. Грушевський з ра
дої душі помагав семінаристам, складав з молодими хлопцями 
програми самоосвіти, піддавав їм думки, над чим би їм працюва
ти, вказував джерела, позичав книжки й т.д.

Молода громада й так само старші щиро віддячували Гру- 
шевському за його труди. Коли він робив магістерський іспит і 
публічно обороняв свою працю, у залі університету зібралося 
було багато старших громадян і молоді, і всі гучними оплесками 
вітали нового магістра. Так само, коли Грушевський збирався 
від'їздити до Галичини, громада влаштувала на його пошану бен
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кет — у затишному садку, під грушами, на розстелених килимах. 
Промовляли провідники «Громади» Антонович і Кониський, 
вказували на заслуги молодого громадянина.

В той час українське громадянство в Галичині почало робити 
заходи, щоб в університеті у Львові відкрити кафедру історії Украї
ни. Чотири міліони галицьких українців не тільки не мали своєї 
високої школи, але в університеті не було навіть професора 
української історії. Ним став Грушевський.

Вістка про це викликала велику радість серед українського 
громадянства в Галичині. Коли молодий професор 12 жовтня 1894 
року з'явився вперше в університеті на свою першу вступну 
лекцію, його зустріли не тільки студенти, але й багато поважних 
старших українських діячів. Велика університетська зала ледве 
могла помістити всю публіку. Виклад його всі присутні нагороди
ли голосними оплесками. Часописи щирими словами вітали нову 
наукову силу.

З того часу Грушевський цілих 20 років, аж до вибуху світової 
війни, викладав історію України. Починав він її від найдавніших 
часів, від початку історичного життя на наших землях, і доводив 
до останніх століть. Українська молодь уперше могла почути науко
ві лекції, на яких учений, професор детально пояснював минуле 
рідної землі. Він повідшукував багато невідомих досі джерел до 
давньої нашої історії, звертав усе увагу на літописи арабські та 
перські, знайомив слухачів із маловідомими документами, спро
стовував помилки та хибні погляди давніх істориків. Та найцінні-' 
ше у викладах Грушевського було те, що всі події він оцінював із 
українського становища, що старався все поясняти розвиток нашо
го народу від найдавніших часів, що вмів піднести світлі хвилини 
в минулому України.

Російські вчені натягали так історію, що київські часи нашої 
державності зв'язували зі своїм народом. Замість починати свою 
історію від організації московського князівства, вони влучували 
й Володимира Великого, і Ярослава Мудрого, і галицьких визнач
них князів, як Ярослава Осьмомисла, та галицько-волинських, 
як Романа та Данила — до своєї історії. Отак вони сплутували 
наших князів зі своїми, потім про нас нічого не говорили аж до 
часу, коли Хмельницький відірвав Україну від Польщі.

Грушевський спростовував цей московський погляд. Він ви
разно довів, що київський період історії — це наш, український, 
а москалям треба починати свою історію від основ московського 
князівства.

Подібно дивилися на наше минуле деякі польські історики. 
Грушевський розробив усе широко й доказав, що з упадком са
мостійності княжої України народ творив свою власну долю, 
боровся за своє існування, мав свої власні шляхи в історії — і що 
та його історія ніколи не спливалася з польською, хоч він і увійшов 
був у склад польської держави.
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Гурток слухачів Грушевського був спершу невеликий, але з 
року в рік число їх зростало, і за двадцять років професор діж
дався вже мало не сотні своїх учнів, що помагали йому і в науко
вій праці.

Грушевський з радістю бачив, що українські наукові сили 
все більше наростають. Але рівночасно його гризла жура, що 
молоді вчені не мають де розвинути своїх талантів. Для того до
конче потрібний був український університет у Львові.

В самому університеті Грушевський виступав сміливо й різко 
в обороні прав української мови й цим накликав на себе багато 
неприємностей і диких не раз нападів вуличної преси.

Та самою працею в університеті Грушевський не вдовольнив
ся. Йому до серця лежала українська наука, тому-то він почав 
організовувати наукове життя серед громадянства Галичини.

Ще в 1873 році було створено у Львові заходом наддніпрянсь
ких українців Товариство ім. Шевченка. Воно поклало собі за 
ціль плекати освіту українського народу. Це товариство 1892 ро
ку перейменувалося в наукове, бо ж справи освіти вели вже й 
так іще перед цим товариством «Просвіта». Грушевський здавна 
цікавився науковим Товариством і ще з Києва присилав до «Запи
сок» Товариства свої праці. У Львові ж він із молодечим жаром 
кинувся до праці в Товаристві. Його зараз же 1894 року обрали 
головою історично-філософської секції (відділу) Товариства, і він 
тут головував аж до 1914 року.

Праці, що їх читали на сходинах секції, друкували потім у 
«Записках наукового Товариства ім. Шевченка». Під редакцією 
Грушевського вийшло цих «Записок» 120 книжок, усього понад 
40 тисяч сторінок друку. Це видання розходилося не тільки се
ред українців, але йшло й до великих чужих бібліотек, до уні
верситетів та академій усіх культурних народів: і в Європі, і в 
Америці, і навіть у Австралії. Це було перше українське видан
ня, що звернуло на Україну увагу цілого наукового світу.

А більші наукові праці друкувалися окремими книжками в 
окремих виданнях історичної секції, у «Збірниках». Тут почала 
виходити велика «Історія України-Руси» Грушевського. Перший 
її том вийшов 1898 року, в століття появи «Енеїди» Котляревсь
кого, в році, коли всі українці, які мали на те змогу, святкували 
ювілей відродження українського письменства. Появу цього першо
го тому прийняли всі з великим захопленням, — це ж була пер
ша національна історія України. Грушевський розраховував, що 
всю історію вмістить у шістьох томах, пізніше поширив уже її на 
8—9 томів і мав думку довести її аж до XIX століття. Працював 
він над нею ціле своє життя, але таки не зміг її закінчити, довів її 
з 9 томом до смерті Б. Хмельницького. При історичній секції по
засновувалися згодом іще різні наукові комісії й повстали різно- 
родні наукові видавництва. Грушевський мав нагляд над усіма 
цими виданнями й часто вміщував у них свої праці. Щоб ширша
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громада зацікавилася історією рідного народу, Грушевський ви
давав історичні праці давніших істориків в «Українській історич
ній бібліотеці», що почала була виходити ще з кінцем 80-х років 
XIX ст. заходом Олександра Барвінського в Тернополі, а потім у 
Львові перебрало її наукове Товариство імені Шевченка.

Як бачимо, праці тієї було дуже багато, й ми мусимо всім дивом 
дивуватися, звідки в Грушевського находилося так багато часу.

Українські вчені скоро оцінили організаційний хист Грушев
ського і 1897 року обрали його головою наукового Товариства.

Час його головування до світової війни 1914 року— це найс
вітліша доба в розвитку Товариства. Грушевський виявився не
звичайним керманичем, адміністратором, умів віднайти для То
вариства джерела доходів, організував друкарню, палітурню, розви
нув книгарню наукового Товариства з малих початків у велике 
підприємство, добував від заможних земляків із Наддніпрянщи
ни допомогу на наукові цілі. Його заходами наукове Товариство 
купило два великі будинки. Бібліотека Товариства за його часів 
стала одною з найбільших у Львові і ввійшла у зв'язки з усіма 
культурними країнами. Він дав початок і для успішного розвитку 
музею. Одне слово — він старався зробити з наукового Товари
ства наукове середовище на європейську міру.

Та чи тільки на науку та на наукове Товариство йшла його 
праця?

Українське громадянство мало в той час (1890 рр. XIX ст.) 
тільки один літературно-науковий журнал, та й то призначений 
тільки для родин,— «Зоря». Його видавало наукове Товариство. 
Крім того Ів. Франко видавав іще «Життє і слово» — але цей 
журнал, такий цінний, читало людей небагато. В 1897 році Гру
шевський виступив із проектом видавати літературний місячник 
на європейський зразок. Цей план наук. Т-во прийняло, і з по
чатком 1898 року почав виходити широковідомий — на 20 арку
шів друку— «Літературно-Науковий Вісник», який мав вплив 
на молодь, на все громадянство.

Та цей журнал мав іще інше значення: він мав єднати галиць
ких та буковинських українців із наддніпрянськими.

Коли цензура заборонила «Вісник» у межах колишньої Росії, 
то Грушевський усе ж придумував способи, щоб його читали на 
Наддніпрянщині. А коли з першою російською революцією 
(1905 р.) впали з українського слова кайдани, він переніс (1907 р.) 
«Вісник» до Києва. Цей журнал мав об'єднувати передзбручан- 
ських і зазбручанських українців уже з Києва...

В міру того, як росла серед цілого нашого народу пошана до 
Грушевського, ім'я його у ворогів нашого національного відрод
ження ставало ненависним. Вони недаром зв'язували з цим ім'ям 
цілий український рух на Наддніпрянщині після 1905 року.

Грушевський увесь час силкувався зацікавити галицьким жит
тям наддніпрянців. Для української наддніпрянської молоді ор-
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ганізував 1904 року у Львові університетські курси українознавства 
й сам читав на них українську історію.

Щоб українська громада в Галичині могла мати більше укра
їнських книжок, Грушевський з нагоди ювілейного свята в честь 
Котляревського у Львові 1898 року виступив з проектом засну
вати нове видавниче товариство. Так 1899 року з'явилася «Ук
раїнська видавнича спілка», що видала перед війною до 300 
українських книжок. Це були твори найвизначніших українсь
ких письменників, переклади з чужих літератур, наукові твори 
своїх і чужих авторів.

Пізніше Грушевський заснував іще «Товариство прихильни
ків української науки, літератури й мистецтва». Це товариство 
теж видавало книжки, головним чином на Наддніпрянщині, дбало 
про піднесення української культури й влаштувало першу велику 
виставку творів українських малярів із усіх українських земель.

Грушевський цілою душею віддавався праці в Галичині, та 
все мав на пам'яті Наддніпрянщину, що її розвиток здавна спи
няла Росія. Російський уряд до 1905 року чути не хотів про те, 
щоб скасувати указ 1876 року, не дозволяв друкувати ніяких 
українських книжок, не допускав української книжки з Галичи
ни. Грушевський усіма силами боровся з цими заборонами, маю
чи на думці вибороти для Наддніпрянщини можливість культур
ного розвитку.

В 1898 році на археологічний з'їзд у Києві наукове Товариство 
ім. Шевченка у Львові зголосило тридцять цікавих наукових праць. 
Але ж російський уряд не дав дозволу відчитувати ці праці україн
ською мовою. Тоді Грушевський разом із галицькими вченими 
відмовився брати участь у з'їзді. Це зробило велике враження 
серед наукових кіл у Росії. Про українську науку скрізь забалака
ли, забалакали і про несправедливі обмеження української мови.

Від того часу Грушевський почав планову боротьбу проти об
межень української літератури, передусім серед російського по
ступового громадянства. В 1903 році на запросини російської ви
щої школи в Парижі він прочитав там курс історії України. В цих 
викладах зазнайомив він російських слухачів із ганебною політи
кою царату супроти України від того часу, як вона злучилася з 
Московщиною аж до останніх днів. З цих викладів він склав ро
сійську книжку «Очеркі исторіи украинскаго народа» (нарис іс
торії українського народу) й видав його друком у Петербурзі. Ро
сійська поступова преса привітала книжку з великим признан
ням. Книжка відкривала очі й росіянам, і своїм зросійщеним зем
лякам на те, що московський уряд робив і робить із нашим наро
дом, і дуже причинилася до зрозуміння потреб українців у Росії.

У 1905 році, після нещасливої для Росії війни з Японією, по
чалися в цілій російській державі розрухи, що перейшли в ре
волюцію. Грушевський використав цей час на те, щоб підняти 
українську справу на увесь зріст. У російських часописах поміс
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тив він цілу низку гарячих статей, де змальовував той безприк
ладний гніт, у якім опинилася і під яким жила Україна. Він 
освідомлював несвідомих про український рух, старався приєд
нати для українства союзників. Сам він часто заїздив тепер на 
Наддніпрянщину, організував наукову, культурну й письменни
цьку працю, про яку ми згадували, раз у раз радився з київськи
ми українцями, давав нові спонуки до праці. А як царський уряд 
покликав до життя російський парламент (Державна Дума) і ту
ди було вибрано доволі українських послів, він давав їм свої пора
ди, так само ознайомлював із українською справою російських 
послів. Крім того, відвідував українські колонії в Москві та в 
Петербурзі — і скрізь підіймав українське життя.

І серед тої праці застала його в Галичині влітку 1914 року 
світова війна. Саме на двадцятому році його професорування. 
Тоді вже число його учнів-істориків, що він собі виховав, доходи
ло до сотні...

Місцева жандармерія наказала йому чимдуж виїхати на Угорщи
ну. Зараз зареквірували підводи й вивезли професора на Закарпат
тя. Звідтіль заходами «Союзу визволення України» він переїхав 
до Відня, де саме тоді й був осідок «Союзу» й де позбиралося 
було багато українських утікачів із Галичини й Буковини. Але 
тут він не почував себе добре. Все ж таки він був російським 
громадянином, і австрійська влада могла його арештувати або 
посадити в якомусь таборі.

При допомозі «Союзу...» Грушевському вдалося виїхати в 
листопаді 1914 року до Румунії, що тоді ще не воювала з осере- 
дніми державами, була нейтральна. Звідтіль вислав він телегра
му до земляків на Україну. З Києва дістав зараз заклик негайно 
повертатися на Україну. Проти українства російська влада поча
ла з початком війни велику нагінку, й перебування за кордоном 
могло Грушевському дуже пошкодити. Отож він і рішився їхати 
й далекою окружною дорогою добрався до Києва.

Але в Києві вже з початком війни дали такий наказ: як тільки 
Грушевський приїде, зараз його перетрусити, арештувати й ви
слати на Сибір. Як тільки він з'явився в Києві, поліція провела в 
нього трус, перетрусила і його дім у Львові, що від вересня 1914 
року був у російських руках, і забрала всі папери та книжки. 
Найбільше шукали, чи не знайдуться які докази про те, що 
Грушевський брав участь у формуванні українських січових 
стрільців для боротьби з Росією.

Після трусу в Києві Грушевського замкнули у в'язниці на 
Лук'янівці під дуже суворим доглядом, одного в цюпі (в «одиноч
ці»), не дозволяли навіть діставати ніяких книжок «із волі». По
тім його мали вивезти в Сибір. Але російська Академія наук 
вступилася за українського вченого. Тоді замість Сибіру Гру
шевському призначили Симбірськ. Пізніше засланець переїхав 
до міста Казані, а врешті — до Москви.
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Грушевський зайнявся тут знову науковою роботою, писав 
до російських часописів у обороні гнобленого українства й на
віть потайки працював у місцевих українських організаціях та в 
єдиному тоді на цілу Росію українському журналі «Промінь».

Але ж у березні 1917 року вибухла в Росії революція, впало 
ярмо царату. Пробудилася до самостійного життя й Україна. У 
Києві почалися національні маніфестації, на вулицях з'явилися 
блакитно-жовті прапори, почало творитися українське військо, 
українські громадські організації й політичні партії утворили своє 
національне представництво «Українську Центральну Раду». Голо
вою однодушно вибрали Михайла Грушевського. Бо і хто ж ін
ший міг і мав право стати на чолі України, як не він, той, що 
найбільше для української справи заслужився? На заклики з 
Києва Грушевський виїхав із Москви. По дорозі зустрів нашого 
вченого прикрий випадок: вагон, яким він їхав, загорівся, й він 
ледве вискочив із вогню. Та всі його речі, цінні рукописи і книж
ки так і пропали...

У Києві Грушевського всі повітали як батька народу. Де лиш 
він з'являвся, скрізь громадяни й військо стрічали його бурхли
вими оваціями.

На посаді голови Центральної Ради Грушевський пробув трина
дцять місяців. З представниці громадських організацій Центральна 
Рада перетворилася під проводом Грушевського в перший пар
ламент України, а він став першим президентом української 
держави, Української Народної Республіки.

Сам він так про це пише: «Тяжке й відповідальне було те стано
вище. Вороги українства, які й давніше пеклом на мене дихали, у 
своїм засліпленні вважали мене автором і українського руху, й ви
нахідником української мови, тепер особливо всіли на мене зі свої
ми лайками й погрозами. А найтяжче ставало, коли не було згоди й 
між своїми, — а так мусило бути в міру того, як приходилося вирі
шувати різні питання дальшого життя. При тім же, хоч усяку відпо
відальність валили на мене, в дійсності мав я дуже обмежений вплив, 
і то моральний тільки; юридично моя роль була чисто формальна — 
як голова Центральної Ради я проводив її зборами та репрезентував 
її навні, рішала ж у всяких справах більшість, а вся екзекутива 
була в руках Генерального Секретаріату».

Перевтомлений виснажливою працею, він після півроку пра
ці в Центральній Раді хотів вийти з уряду або бодай добути від
пустку. Але ж сам він почував, що такій вихід міг би усіх збен
тежити, і він мусив залишитися на тому тяжкому становищі.

А становище було справді дуже тяжке. Молода українська 
держава, що спершу залишалася в федеративному зв'язку з 
Московщиною, мусила все наново творити. А ворогів було дуже 
багато. Хоч у Центральній Раді й були представники меншин, 
хоч і вони брали участь у засіданнях Ради, та скрізь, де тільки 
могли, підкладали новій державі колоди. І хоч народні великі
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з'їзди ставали на захист українського уряду з М. Грушевським 
на чолі — та люди роз’їжджалися, а дома за них бралися всі 
вороги української самостійності — й давай ширити зневіру й у 
власні думки, й у власні сили.

Найзручніше підходили до народу, що прокинувся й почув 
свою силу, московські більшовики. Вони приманювали україн
ських селян, вояків, робітників, а то й молоду інтелігенцію на 
свій бік. Нахвалювалися, що заведуть рай на землі, обіцяли на
родові золоті гори й усю землю, й усю владу, й рівночасно кида
ли на українську владу всякі наклепи. Казали, що Центральна 
Рада то не народна влада, що вона тільки народ обдурює.

Ще поки вони там на Московщині воювали зі своїми про
тивниками, то ще так не дуже напирали на Україну. Баламутили 
народ на Україні й несвідомих перетягали на свій бік. Але як 
дали собі раду зі своїми ворогами на Московщині, як розігнали 
російські збори всіх партій у Москві, що мали вирішити, який 
має бути в Московщині лад (Установчі збори), — вони кинулися 
на Україну, щоб і Україну собі підбити.

А тим часом український народ більшовиків не хотів. При 
виборах до українських Установчих зборів 90 відсотків населен
ня України подало свій голос за прихильників української влади. 
Та на це московські більшовики не зважали. Вони силою вдер
лися в січні 1918 року на Лівобережжя. Тоді Центральна Рада 
проголосила 22 січня 1918 року самостійність України. Цього 
більшовики не могли подарувати ні її голові, ні Центральній Раді, 
ні українцям взагалі. Зайнявши Лівобережжя, вони надумали со
бі здобути Київ. Облягли місто й кілька днів обстрілювали його з 
гармат. Грушевський підчас цієї облоги залишався в місті й працю
вав далі, працювала з ним і Центральна Рада. Більшовики спрямува
ли свою артилерію на дім Грушевського й доти стріляли, доки 
запальними кулями не знищили його дому. Згоріла тоді дорого
цінна бібліотека Грушевського, згоріла його велика збірка мис
тецьких творів і найцінніше з усього — невидані його рукописи.

То більшовики таким чином мстилися президентові українсь
кої самостійної держави, що їм так у очі колола.

Напору більшовиків тоді українська влада не витримала — по
далася до Житомира. З нею переїхав туди і Грушевський. А в 
Києві московські більшовики справили між українцями, що зали
шилися, з помсти за те, що вони боронились,— криваву різню...

Коли український уряд пізніше повернувся до Києва, Грушев
ський не мав де жити й тулився в будинку Центральної Ради.

Проти більшовиків український уряд увійшов у союз із Ні
меччиною, замирив з осередніми державами в Бресті 9 лютого 
1918 року. Грушевському не дуже та спілка з німцями була до 
вподоби. Коли німці ввійшли з українськими військами до Киє
ва, він їх остерігав, щоб вони не дуже-то браталися з російськи
ми та ще до того назадницькими колами. Але німці своє думали й
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у квітні 1918 року зробили переворот. Вони й так були повними 
панами на Україні, робили, що хотіли. Центральна Рада була їм 
сіллю в очах, і вони рішилися її розігнати. На засідання 29 квіт
ня, де вирішувалися дуже важні справи, вони послали якогось 
офіцера з вояками. Офіцер той нахабно вдерся до зали засідань 
і скрикнув по-російськи: «Руки вгору!». Члени Центральної Ради 
не розібрали, в чому справа, і всі попідносили руки... Грушевсь- 
кий рук не підняв.

Центральну Раду німці розігнали. У Грушевського провели трус, 
забрали всі його листи та рукописи. Не знати, яка доля зустріла 
б була його тоді. Та в останній хвилині взяли його під свою опіку 
січові стрільці, що обороняли Центральну Раду, і разом із роди
ною перевезли до своєї казарми. Тут засівся на нього якийсь 
москаль і хотів його пробити крісом. Але, на щастя, не попав і 
тільки зранив дружину Грушевського.

В дальші бурливі дні, коли почалися переслідування членів 
українського уряду, коли українських міністрів німці потягли до 
свого суду, Грушевський мусив ховатися то у Звіринці під Киє
вом, то в самому місті у знайомих.

До гетьмана Скоропадського й до його уряду він ставився 
вороже й у ніякі зносини з ним не входив. Він зовсім усунувся 
від політичного життя.

І тоді, як Національний Союз проголосив повстання проти 
гетьмана, коли утворився уряд Директорії, й Директорія усунула 
Скоропадського, Грушевський визначнішої ролі в політиці вже 
не брав. А, проте, коли уряд під натиском більшовиків покинув 
Київ і подався на захід, Грушевський із ним поїхав. Короткий 
час він проживав у Кам'янці на Поділлі, видавав там часопис 
«Життя Поділля». А в березні 1919 року виїхав до Галичини, 
пробув якийсь час у тодішній столиці Західної Області Українсь
кої Народної Республіки — в Станіславові, а звідтіль подався до 
Чехословаччини й осів у Празі.

В еміграції, серед спокійніших відносин, Грушевський розви
нув знову широку літературну працю. У заграничних часописах, 
до яких мав доступ, він помістив низку статей про Україну. Пи
сав і про долю Галичини, що проживала тоді якнайсумніші хви
лини. Водночас зайнявся він і науковими працями. То його за
ходами повстав у Відні Український Вільний Університет, що по
тім його перенесено було до Праги. Він думав про широку орга
нізацію наукової праці. Тут він видрукував і свій VIII том «Історії 
України», тут повиходили й інші його книжки з історії України 
новими виданнями. Тут він заснував Український соціологічний 
інститут, що мав займатися дослідом громадського життя. У ви
даннях цього інституту помістив він свої праці про Драгоманівсь- 
кий гурток у Швейцарії і про початки громадянства. Заходами 
інституту вийшла французькою в Парижі і його «Історія Украї
ни», й «Короткий нарис українського письменства». Взагалі
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Грушевський уже давно займався історією української літерату
ри, а у Відні написав (і надрукував у Львові) перші три томи цієї 
дуже важної праці (до XIII ст., решту— IV, V том — видав пізні
ше у Києві й довів до XVI ст.). Та, крім своїх наукових праць, 
Грушевський видав заходом соціологічного інституту багато на
укових творів інших українських авторів.

Але по пару роках відчув, що ця праця для нього затісна. На 
чужині він не міг розгорнути такої широкої діяльності, до якої 
звик був на Україні. Він затужив за рідною землею, що для її 
добра поклав стільки зусиль. Правда, він міг вернутися до Льво
ва, на свою давню університетську кафедру. Але життя під чу
жою владою йому видавалося неможливим. До того ж у львівсь
кім університеті всі українські кафедри перед війною скасували 
(було їх 11). Зате пильним зором стежив за тим, що діялося на 
Радянщині. Під час революції він у своїх поглядах пішов наліво, 
зблизився до українських соціалістичних партій, сам себе вва
жав за соціаліста. Тепер уважно приглядався до будівництва 
Української Соціалістичної Радянської Республіки, розважав, чи 
не можлива була б для нього спільна праця з більшовиками. І 
врешті рішився. Україна мала ще тоді свою автономію в Радян
ському Союзі. Тоді йшла там широко культурна робота. Біль
шовицькі проводирі запевняли, що вони ніяких перепон науко
вій праці не будуть ставити. Грушевський думав, що зможе зжити
ся з новими відносинами й 1924 року виїхав на Радянщину.

У своєму улюбленому Києві він розвинув знову широку нау
кову працю. Став членом Всеукраїнської Академії Наук (акаде
міком), оживив її незвичайно своїми багатими задумами та ціка
вими планами. При Академії розмістив історичну секцію коли
шнього київського Українського Наукового Товариства, яке сам 
заснував і яке тепер увійшло в склад Академії. Тут згуртував 
понад півтораста людей, що бажали працювати над історією Украї
ни. Він позасновував для них різнорідні комісії для різних окре
мих дослідів. Культурно-історична комісія займалася дослідами 
первісної культури, розглядала давні способи життя, повір'я, обряди 
й інше. Комісія історичної пісенності збирала українські народні 
пісні (видала збірник давніх козацьких дум). Чотири окремі ко
місії розглядали історію різних частин України: Правобережжя, 
Лівобережжя, Степової України й західних земель. Під кермою 
Грушевського вийшли два збірники, один присвячений Києву й 
околиці, другий— Чернигівщині. Готувався теж окремий збір
ник, що мав дати історичні досліди про Галичину, Холмщину, 
Закарпаття й Буковину. Бо ж не треба забувати, що Грушевсь
кий дуже цікавився долею західних земель. Археографічна комі
сія видавала джерела до давньої історії України. Для загальних 
історичних дослідів були призначені ще «Науковий збірник», 
журнали «За сто літ» і «Україна». За якихось шість років істо

тесень 363 шесень



рична секція української Академії наук випустила друком до 50 
томів різних дуже вартих праць і видань.

Грушевський вів і науково-дослідницьку кафедру історії Украї
ни. Це був наче історичний університет, де кілька професорів 
давали виклади з історії України й загальної культури. Молоді 
дослідники-історики могли добувати тут наукову освіту. За кіль
ка років з-під рук Грушевського вийшов знову цілий ряд дуже 
гарних наукових сил.

Поза цією організаційною роботою академік Грушевський нахо
див час продовжувати власні наукові праці. У Києві викінчив він 
і видав дев'ятий том великої «Історії України» — величезну кни
гу на 1600 сторінок. У цьому томі він закінчив історію Хмель
ниччини, найбільш бурхливої доби в нашому минулому. Одно
часно продовжував він історію української літератури і, як ми 
вже сказали, довів її до п'ятого тому (до XVI віку).

Не можна з диву зійти, де на всю цю роботу находив Гру
шевський час. Під його руками росла українська наука.

В 1927 році, коли Грушевський покінчив 60 рік життя, його 
співробітники й учні влаштували величаве свято в його пошану й 
піднесли йому в дар великий «Ювілейний збірник» у трьох то
мах. У «Збірнику» взяли участь своїми працями й українські вчені 
з усіх українських земель, і чужоземні дослідники. І радянська 
влада взяла тоді участь у ювілеї. Представники її ніби підносили 
заслуги Грушевського, але ж було в їх словах багато колючок, а 
то і зневажливих слів: мовляв, Грушевський не робить такої нау
ки, як більшовикам треба...

Що більшовики весь час так думали, показалося кілька років 
пізніше. Скрізь на Радянщині повіяло іншим духом, немов віджи
ли звички царату, виросла велика ворожнеча до українства. Авто
номію України почали обмежувати з року на рік. Почалася нагін- 
ка на українську інтелігенцію, на українську культуру, науку. Про
ти Грушевського почали явно виступати більшовицькі історики. 
Закидали йому, що він у своїх творах проводить націоналістичні 
думки, що не притримується обов'язкових їх приписів щодо розу
міння історії та історичних подій. Нарешті сама більшовицька вла
да поклала свою руку на діяльність Грушевського. Спершу пере
стала давати гроші на видавництва, почала переслідувати його спів
робітників і, нарешті, розпустила історичну секцію з усіма її уста
новами, що при ній існували. Грушевський не мав уже ніякої змо
ги, ні можливості вести наукову роботу в Києві.

З 1930 року почалися ще більші переслідування українських 
діячів, людей науки й письменства. Грушевському казали поки
нути Україну, й він виїхав до Москви. Тут він старався вести 
дальші історичні розсліди в московських архівах, де є сила-силенна 
матеріалів до української історії, тут продовжував він і свою іс
торію української літератури. Але йому ставало тут щораз гірше 
жити. Не було відповідної хати, треба було тиснутися з ріднею в
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малому вогкому помешканні, Грушевський почав занепадати на 
здоров'я. Великою помічницею в тому часі була йому його єдина 
улюблена дочка Катерина: сиділа весь час коло батька, читала 
йому, писала, що він проказував, вишукувала наукові джерела, 
всіма силами старалася, щоб батько, такий звиклий до безнас
танної праці, не занудьгував...

В останньому році здоров'я Грушевського так попсувалося, 
що дружина, рятуючи його, вивезла восени на лікування до 
Кисловодська. Думала — поможуть цілющі кавказькі води. Здо
ров'я не поправилося, а гіршало. Пробували рятувати його опе
рацією — але даремно. Дня 25 листопада 1934 року в годині дру
гій пополудні в Кисловодську покінчив він своє таке трудяще, 
таке багате на висліди життя.

Тіло померлого перевезли до Києва і поклали в головній залі 
Української Академії наук. А дня 29 листопада відбулися похорони.

На звістку про мученицьку смерть одного з найбільших синів 
України ціла наша земля покрилася невимовним смутком. Кож
ний низько хилив голову з пошани перед такою великою постат
тю, якою був найбільший сучасний наш історик і керманич на
родного корабля в таких важких, але таких ясних хвилинах на
шого життя. Всі наші люди, де тільки мають до того змогу, з вели
кою вдячністю віддають поклін великому українцеві: часописи, 
збори, академії, наукові збірники. Немає міста, немає села, де не 
пом'янули б його пам'яті. Він для народу не вмер. Він живе й вічно 
житиме в серцях наших. Гарячі слова його, неначе той Дніпро 
широкий, усе будуть литися, текти, будуть падати глибоко в наші 
серця і ніби тим вогнем пектимуть холодні наші душі!

А тепер іще раз декілька слів про його великі заслуги. Ми
хайло Грушевський— найбільший історик України. Для укра
їнської науки дав він більше, як хто-небудь з його попередників, 
більше ніж Костомаров, Куліш, Драгоманов, Антонович.

Першою й найважнішою його заслугою є те, що він дав нам 
повну історію України. Давніші історики не могли на це відва
житися.

Почав він її, як лише приїхав до Львова 1884 року, а про
довжував її до кінця свого віку,— повних сорок років! Його вели
ка «Історія України-Руси» має дев'ять томів, понад 6000 сторінок 
друку. Правда, останні важкі часи не дозволяли йому докінчити 
цієї велетенської праці,— він довів її тільки до смерті Богдана 
Хмельницького (1657 р.). Ніхто, мабуть, із новочасних істориків 
не дав сам-один такого великого твору!

Грушевський бачив, може, що не матиме змоги за свого віку 
викінчити наміреної праці, й тому видав друком ще кілька мен
ших підручників нашої історії. Найповніша «Ілюстрована історія 
України» (перше видання 1900 р., останнє 1921 р.) писана попу
лярно, для широкого громадянства, з дуже гарними історичними 
ілюстраціями. Для потреб школи дав Грушевський зв'язку «Істо-
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рію України» (1920 р.), для селянства живо й дуже цікаво написа
ну книжечку «Про старі часи на Україні» (1907 р.), її перевидава
ли декілька разів і під час війни («Союз визволення України», 
1915 р.). і після неї. Читали її по таборах Австрії й Німеччини тися
чі полонених українців і набиралися національної свідомості.

Грушевський ясно поставив, що український народ від най
давніших часів жив окремим життям, був творцем своєї держа
ви й культури й навіть у часи політичного занепаду не втрачав 
своєї національної окремішності, виявляв змагання до волі. Він 
умів віднайти ті нитки, що лучили історію княжих часів із добою 
козаччини й новими часами, зумів змалювати минуле України як 
одне нерозривне ціле.

Взагалі Грушевський у своїх працях багато місця присвячував 
історії культури. Одна з найкращих його праць — це «Культурно- 
національний рух на Україні в XVI — XVII віці» (1912 р.). Він там 
показав, як у тих тяжких часах наш народ боровся, щоб наздогна
ти в культурі інші народи, як бився на всі боки, як та риба у воді, 
та скільки в тій боротьбі придбав він для нашої культури.

Не менше цікавився давнім письменством. Його «Історія 
української літератури» в п'ятьох томах (до кінця XVI в.) написа
на незвичайно живо, дає нове освітлення нашій письменницькій 
і, головне, словесній (IV т.) творчості.

Але Грушевський не тільки писав історичні праці, але й сам, 
як ми вже сказали, робив історію, — він був творцем українсь
кого життя. Мало в нас було організаторів і діячів такої міри як 
Грушевський. Для самої Галичини він дав незвичайно багато: 
розвинув українську науку до європейського рівня, поширив но
ві думки, наблизив нас до західної культури й заскорузле, неру
хливе громадянство надихнув новим духом, новим життям.

Цікавився він усіма землями, де тільки живе наш народ. І 
Буковину обгортав своїм серцем, і Закарпаття, і американську 
еміграцію. Карпатські гори й гуцулів так полюбив, що щороку 
туди їздив і приманював туди багато людей і з Наддніпрянщини, 
зацікавлював їх нашими горами. Єднав нас усіх розлучених, 
роз'єднаних у одну сім'ю, і багато про це писав.

А для Наддніпрянщини його праця була ще більша, незрів
нянно більша, і для неї його вага більша. Грушевський перший 
поставив українство на Наддніпрянщині «на весь зріст» — вима
гав, щоб українці не тільки розвивали все більше свою культу
ру, але й виступали як самостійна нація на європейському полі. І 
у своїх історичних працях і у численних статтях він усе розбу
джував національну свідомість і кликав до праці й організації. 
Коли ж прийшла революція, він став на чолі нової української 
держави і з своїми найращими намірами старався вести її до 
розвитку та сили.

Іван Крип’якевич, 
академік
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жовтень
№

пн бт с р  чт

1 2  3 4
8 9 10 11
15 16 17 18 
22 23 24 25 
29 ЗО 31

£
ПТ СБ НД

5 6 7
12 13 14 
19 20 21 
26 27 28

1 — День працівників освіти.
— 210 років від дня народження 
російського письменника Сергія 
Аксакова. Помер 12 травня 1859 р.
— 130 років тому у  Києві відкрито 
колегію Павла Галагана.
З — 120 років від дня народження 
українського вченого-літературо- 
знавця Михайла Возняка. Помер 20 
листопада 1954 р.
5 — 60 років тому в бою з гітле
рівцями загинув український 
письменник М икола Трублаїні 
(Трублаєвський). Народився 25 квіт
ня 1907 р.
6 — 120 років від дня народження 
українського письменника Івана 
Кочерги. Помер 29 грудня 1952 р.
7 — 755 років тому помер князь 
Володимирський, син Всеволода 
Велике Гніздо Ярослав Всеволодович, 
якого у 1243 р. хан Батий визнав 
великим князем Київським. Наро
дився 8 лютого 1191 р.
8 — 155 років від дня народження

українського культурного діяча, 
засновника хорового товариства «Бо- 
ян» Івана Біликовського. Помер 
1922 р.
9 — 170 років тому загинув держав
ний діяч Греції граф Іоанніс Капо- 
дістрія. Народився 11 лютого 1776 р.
11 — 470 років тому помер ідеолог 
Реформації Ульріх Увінглі. Н аро
дився 1 січня 1484 р.
— 420 років тому помер українсь
кий учений-філолог, етнолог О лек
сандр Котляревський. Народився 
1837 р.
12 — 50 років тому помер українсь
кий церковний історик Іван- 
Йосафат Скрутень. Народився 24 
лютого 1894 р.
13 — Святителя Михаїла, першого 
митрополита Київського і всієї Руси.
— 60 років тому помер український 
поет, літературознавець Микола Зе- 
ров. Народився 26 квітня 1890 р.
14 — Покрова Пресвятої Богородиці.
— 80 років тому у Києві розпочав
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роботу перший Всеукраїнський со
бор Української Автокефальної 
Православної Церкви.
— 60 років тому помер український 
письменник, громадський діяч Іван 
Кулик. Народився 1897 р.
1 6 — 210 років тому у Херсоні по
мер російський державний, військо
вий діяч, князь Григорій Потьомкін. 
Народився 24 вересня 1739 р.
18 — 125 років від дня народження 
українського вченого, державного і 
громадського діяча Сергія Єфремо- 
ва. Знищений комуністичним реж и
мом 10 березня 1939 р.
2 2 — 145 років від дня народження 
українського історика, етнографа 
Михайла Зубрицького. Помер 8 
квітня 1919 р.
2 4 — М іжнародний день О рганіза
ції Об'єднаних Націй.
— 150 років тому помер громадсь
кий і політичний діяч Лук'ян Ко
билиця. Народився 1812 р.

— 75 років тому помер польський 
історик, автор праць з історії Украї
ни М ар'ян Дубецький. Народився
26 серпня 1838 р.
27 — 225 років від дня народження 
українського історика Якова М ар
кевича. Помер 1804 р.
28 — 350 років тому закінчив земне 
життя український церковний діяч, 
ігумен Почаївської лаври Іов (Ж еле- 
зо). Народився близько 1551 р.
— 535 років від дня народження 
одного з найвидатніших гуманістів 
епохи Відродження Еразма Роттер- 
дамського. Помер 12 липня 1536 р.
— 120 років тому у Львові заснова
но українське педагогічне товарист
во «Рідна школа».
— 95 років тому помер український 
історик Федір Міщенко. Народився 
16 лютого 1848 р.
— ЗО років тому помер український 
композитор, поет Левко Лепкий. 
Народився 7 грудня 1888 р.
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Етапи українського державотворення

УКРАЇНА У ВИРІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

вир Другої світової війни Україна потрапила з першого дня. 
Звичайно, мова йде про Західну Україну. Організований 
Москвою на 17-й день вторгнення гітлерівських військ у 

Польщу похід Червоної армії врятував населення Західної Укра
їни і Західної Білорусії.

Для поляків швидкоплинна німецько-польська війна у верес
ні 1939 р. була національною трагедією, яка поклала початок 
тривалому періоду найжорстокішої окупації і багатомільйонним 
жертвам. А українці та білоруси називали тоді ці події «золотим 
вереснем». Два попередніх десятиліття Польська держава нама
галася позбавити їх національної ідентичности і змусити жити за 
чужими законами. Завдяки приходу Червоної армії вони возз'єд
нувалися з власними народами, які мали свої республіки у скла
ді СРСР. Сподівання населення західноукраїнських земель на 
нове життя у складі Радянського Союзу виправдалися лише ча
стково. Справді, національна політика радянської Москви не була 
схожою на політику імперського Петрограда. На відміну від цар
ської армії, яка принесла на своїх багнетах русифікацію, Черво
на армія прийшла на Західну Україну в 1939 р. і в Північну Буко
вину та Бессарабію в 1940 р. з гаслами їх возз'єднання з Україн
ською національною державою і піднесення матеріального та 
культурного добробуту. Проте за масштабами репресивної полі
тики радянський режим набагато випередив царський. Радяні- 
зація західноукраїнських земель означала, перш за все, депор
тацію усіх осіб небажаного соціального походження, національ
носте та умонастрою. Менш ніж за два роки кількість депорто
ваних, включаючи мешканців Західної Білорусії, сягнула, згідно 
з польськими джерелами, мільйона осіб. Жертвою державного 
терору став кожний десятий мешканець краю, до якого прийш
ла з «визвольним походом» Червона армія. Депортації мали ха
рактер превентивної репресії: висилалися всі, хто міг би у май
бутньому організувати опір владі.

Ілюзії «золотого вересня» швидко розвіялися.
22 червня 1941 р. волею А. Гітлера Радянський Союз пере

творився з ворога західних демократій на їх союзника.
Україна належала до числа європейських регіонів, які прире

чені були найбільше постраждати від війни через своє геополі- 
течне становище. По українській землі фронт прокотився двічі, 
спочатку із заходу на схід, а потім у зворотньому напрямку. Все, 
що надавалося до вивезення, вивозилося, а те, чого не можна
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було вивезти, нищилося або робилося непридатним. Тому про
дуктивні сили республіки виявилися вщент зруйнованими. Про 
масштаб руйнувань дає уявлення співвідношення двох цифр: ма
теріальні втрати СРСР дорівнюють приблизно 40% сукупних 
втрат, заподіяних усім учасникам Другої світової війни, разом 
узятим; матеріальні втрати України становлять до 40% загально
союзних втрат.

Найтяжчими виявилися людські втрати. Вони становлять від 7 
до 8 млн. чоловік. Люди гинули у таборах для військовополонених 
і в єврейських гетто, від непосильної рабської праці у Німеччині, 
від виснаження і голоду в окупованих містах, які не постачалися 
продовольством. Властиве для України істотне перевищення ти
лових втрат над фронтовими викликане нацистською політикою 
знелюднення територій, які повинні були після переможної війни 
перетворитися на «життєвий простір» арійської раси.

Ратний подвиг українського народу важко переоцінити. Ра
зом із російським народом, з народами інших республік СРСР 
він боровся за знищення людиноненависницького «нового по
рядку» в Європі. Радянській армії він дав мільйони солдатів, де
сятки тисяч офіцерів, сотні генералів, багатьох воєначальників.

Окремо необхідно зупинитися на діях Організації українсь
ких націоналістів і Української повстанської армії в роки Другої 
світової війни, а точніше — після нападу гітлерівської Німеччи
ни на СРСР, коли ця війна стала сприйматися радянським насе
ленням як Велика Вітчизняна. Остання назва має патріотично- 
емоційний підтекст і не може стосуватися ні вермахту, ні бійців 
УПА. Активісти бандерівської частини ОУН і створена ними 
повстансько-партизанська армія протягом певного періоду вою
вали проти обох учасників радянсько-німецької війни одночас
но. На її початковому і заключному етапах вони були фактични
ми союзниками вермахту. Не дивно, що емоції відіграють голов
ну роль у визначенні ставлення до бандерівців та бійців УПА з 
боку населення всієї Росії і більшої частини населення України. 
Лінія розколу громадської думки в Україні збігається в основно
му з колишнім державним кордоном СРСР по р. Збруч.

Незважаючи на те, що від нападу Німеччини на Радянський 
Союз минуло шість десятиліть, досягнення національного при
мирення здається, як і раніше, проблематичним. У сучасному 
українському суспільстві тема ОУН—УПА перетворилася на най
болючішу історичну проблему. Час від часу вона загострює укра
їнсько-російські відносини.

Психологічно зрозуміло, що до «своїх» у стані ворога ставлен
ня завжди більш негативне, ніж до самого ворога. Більшість укра
їнців і росіян, які пам'ятають 22 червня 1941 р., не можуть пояс
нити мотивів тих громадян СРСР, які раділи цій події або навіть 
сприяли агресору. Надто багато коштувала ця страхітлива війна 
майже кожній сім'ї.
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У такій ситуації історики повинні роз'яснити, що тогочасне 
населення західноукраїнських земель вважати «своїм» не випа
дає. Росії ці землі ніколи не належали. Галичани та буковинці 
пам'ятають розповіді старших за віком членів сім’ї про жахіття 
окупації, які стали наслідком вторгнень царських військ у 1914 і 
1916 рр. У всіх у пам'яті й страхітливі наслідки «визвольних по
ходів» Червоної армії у 1939 і 1940 рр. Сталінські репресії змуси
ли населення західних областей УРСР радіти вторгненню Німеч
чини в СРСР, аж поки воно не познайомилося з усіма гранями 
гітлерівського «нового порядку».

Возз'єднання українських земель необхідно вважати наслід
ком Другої світової війни. Воно випливало з конфігурації кор
донів у Європі, визначених рішеннями Тегеранської, Ялтинсь
кої і Потсдамської конференцій голів трьох держав та мирних 
договорів, укладених Об'єднаними Націями з союзниками Ні
меччини.

Перегляд кордонів у Центрально-Східній Європі супроводжу
вався примусовим переміщенням величезної маси людей— не 
менше десятка мільйонів.

Говорячи на XX з'їзді КПРС про депортацію Сталіним цілих 
народів, М. Хрущов зробив коротке зауваження, що викликало, 
як сказано у стенограмі, пожвавлення в залі: «Українці уникли 
цієї долі, тому що їх надто багато і не було куди вислати. А то він 
би й їх виселив»1.

Доведений до найвищого ступеня досконалости тоталітарний 
режим забезпечував виконання будь-яких намірів вождя. Склад
ніше було із технічним виконанням такого завдання.

1 Газета «Правда». — 1941. — 31 липня.

Станіслав Кульчицькин, 
доктор історичних наук
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ВОЛОДАР ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

И
анило Галицький (1201 —
1264) — князь, володар Га
лицько-Волинської держа

ви, король Русі-України. Син 
князя Романа Мстиславича.

1205 р., під час боярських за
ворушень, жив при дворі угор
ського короля. Потім княжив у 
дрібних удільних князівствах Во
лині (разом з братом Василь
ком). Брав участь і відзначився 
у битві русичів з монголами 
нар. Калці 1223р. Неодноразо
во виступав проти польських та 
угорських завойовників. Зосере
див під своєю владою кілька 
удільних князівств, створивши 
регулярне військо, оволодів Во
линню (1229), Галицьким князів
ством (1238). Наступного року 
приєднав до своєї держави Ки
ївську землю, посадив у Києві 
воєводу — боярина Дмитра. Так 
утворилася Волинсько-Галицька держава. 1238 р. розгромив ри- 
царів-хрестоносців під Дорогичином (нині місто у Польщі). Вів 
боротьбу не лише із зовнішніми ворогами — поляками, німцями, 
угорцями, а й з внутрішньою опозицією — галицьким боярст
вом. 1245 р. переміг об'єднане боярсько-угорське військо під Яро
славом (нині місто у Польщі). Того ж року змушений був визна
ти зверхність Золотої Орди, але продовжував вести незалежну 
політику. З метою організації спільних дій проти монгольської 
загрози звернувся до правителів європейських країн та Папи 
Римського Інокентія IV. Папа Римський надіслав йому королів
ську корону, яку князь Данило прийняв і був коронований нею 
у Дорогичині 1253 р., однак очікуваної допомоги та спільних дій 
проти монголів він не дочекався.

Останні роки життя король Данило провів у боротьбі за цілі
сність своєї держави, проти Золотої Орди. Заснував кілька міст, 
зокрема Львів та Холм (нині м. Хелм у Польщі). Помер у Холмі. З 
його смертю Руське королівство, Галицько-Волинська держава — 
одна з наймогутніших держав тогочасної Європи — занепала.

Олександр Кучерук
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!Видатні історики

ПЕРША ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ворчо-науковий злет Якова Михайловича Марковича (1776— 
1804) не випадковість, а, можна сказати, закономірність, зу
мовлена потребами суспільного розвитку Лівобережної Укра

їни у переломний період її державницької долі, коли постала по
треба словом і ділом реагувати на посилення колонізаторсьикх 
заходів російського царизму. У найновішій синтетичній праці з 
історії України, написаній Василем Веригою, представником укра
їнської діаспори, але виданій у незалежній українській державі 
(Львів, 1996), відповідно до реальної дійсності кінця XVIII— по
чатку XIX ст. точно визначено місце книжці Я. Марковича у кон
тексті розповіді про українське національне питання: «Поява цьо
го твору, написаного у високопатріотичному дусі, була вислідом 
заінтересування українського дворянства минулим України. То
му-то цей твір був написаний російською мовою, він був доступ
ним ширшим суспільним й освіченим верствам, яким автор дока
зував славне минуле народу, з якого вони вийшли, розбуджуючи 
в них українську національну свідомість. Ця маленька енциклопе
дія дала початок зацікавленню українською етнографією»1.

А ось відгук про цю ж книжку першого її дослідника і попу
ляризатора, видатного українського історика Олександра Лаза
ревського: «...Тот ученьїй аппарат, с которьім двадцатилетний 
Маркевич приступал к своєму труду, представляется во всяком 
случае замечательньїм по полноте, особенно если к атому аппа- 
рату присоединить еще и те личньїе наблюдения Маркевича «над 
жителями и произведениями» Малороссии, о которьіх он гово- 
рит в предисловии к своей книжке»2.

Авторське кредо в розгорнутому вигляді висловлене у Вступі 
«От сочинителя: «Славний натуралист Линней удивляется, что 
страна, так щедро природою облагодетельствованная, какова Ма- 
лороссия, не заманила к себе ни физиков, ни историков. Я имел 
удовольствие жить в сей приятной стране и занимался рассмат- 
риванием ее жителей и произведений. Все, что мне казалось 
примечательньїм, полезньїм, новьім, записмвал я в своем журна
ле, рассуждал о том или сравнивал с мьіслями авторов, писав
ших прежде о тех же материях».

Отже, книга своїм змістом претендувала на всебічне подання 
читачеві основних знань з гуманітарного, суспільствознавчого, 
природничого циклу наук.

Я. Маркович чи не першим увів у науковий обіг при пояснен
ні етногенезу корінного населення українських земель уявлення
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про них як немовлят у дитячій колисці — «кольїбели Россов». 
Але воно не мало нічого спільного з настирливо втокмачуваною 
у масову суспільну свідомість громадян СРСР заідеологізованою 
пропагандистською, не підкріпленою переконливими наукови
ми аргументами концепцією про колиску так званої, по суті — 
вигаданої, давньоруської народності. Скоріше у цьому питанні 
можна простежити певний зв'язок із славнозвісною пам'яткою 
української історіографії «Историею Русов или Малой России» — 
цієї «вічної книги буття українського народу» за визначенням 
українсько-діаспорного історика нашого часу О.Оглоблина 
(1899—1892). Близьким за етимологічним та етнічним тлумачен
ням є згадувана вище «кольїбель Россов» або «Русов» (нібито 
так назвали за русяве волосся мешканців київської землі їх пів
нічні сусіди з Новгородського князівства, заснованого Рюриком 
і його нащадками) у книжці Я.Маркевича і «Русинами или Рус- 
няками по волосам», про яких розповідає «История Русов»3. Оби
дві історіографічні пам'ятки, запозичуючи з давньоруського лі
топису Нестора відомості про народи, що з перших століть по 
Різдву Христовому заселяли придніпровські рівнини — сарма- 
тів, скіфів, обрів — розчиняють їх у «слов'янському морі».

Я.Маркович послідовно розповідав про перше тисячоліття зе
мель Придніпров'я на основі виробленої ним концепції прогре
сивного розвитку тамтешнього населення. Передусім цей про
грес він пов'язує з поширенням християнства, чому приділяє 
велику увагу в своїй книжці. Свій опис розпочинає оповіданням 
найдавнішого руського літопису Нестерової «Повести времен- 
них лет» про проповіді християнської віри святим апостолом Ан
дрієм. При цьому прямо посилається на той літопис як на заслу
говуюче довіри історичне джерело.

Самий культурний поступ «Русской земли» після проголошен
ня Олегом Києва її столицею Я.Маркевич пов'язує з поширенням 
християнства, посилається на «Синопсис», коли згадує двох уче
них мужів Кирила і Мефодія, «коим приписьівается изобретение 
словенских письмен и первьій перевод Евангелия и Апостола на 
словянский язьік» (с.7). З прийняттям християнства пов'язується 
у «Записках» і «самая блестящая в летописях древней России 
зпоха» князя Володимира: «Суеверие, варварство и невежество 
исчезли, как правитель сей ввел в России восточную христианс- 
куто веру, построил церкви, призвал ученьїх мужей, скульпторов, 
архитекторов и музьїкантов, завел публичьіе училища, богадель- 
ни, странноприимньїе дома» (с.20). Маркович навіть окремо під
креслює, що «руссьі заимствовали много от византийцев» (с.26). 
Автор подає стислу формою, але багатою змістом інформаційно- 
енциклопедичну довідку з політичної історії українських земель 
під Польщею і під Росією, згадуючи Петра І, за якого Україна 
була поділена на 10 полків, що в свою чергу поділялися на сотні, 
та 20 повітів із земським і підкоморським судом у кожному, Кате-
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рину II, яка автором характеризується лише як руйнівниця авто
номного українського самоврядування, при якій «все сии устано
влення совершенно изчезли» та «учрежденьї бьіли в Малороссии 
три наместничества, три епархии».

Далі у «Записках» вміщено демографічну характеристику на
селення утвореної 1796 р. з колишньої території Гетьманщини 
(Чернігівщина і Полтавщина) малоросійської губернії з населен
ням близько трьох мільйонів чоловік, з яких, крім «природньїх 
малороссиян», названо також греків, вірмен, німців, євреїв, ци
ган (характерно, що росіяни не згадуться зовсім, а їх фактичну 
присутність у Малоросійській губернії як постійних мешканців 
автор усе ж зафіксував термінами «раскольники или старооб- 
рядцьі», тим самим даючи читачеві зрозуміти, що йдеться все ж 
таки про кількісно невелику групу населення, до того ж від його 
решти здавна відокремлену спеціальним юридичним статусом 
безпосереднього підпорядкування представникам імперської вла
ди без контактів з автономними чи напівавтономними органами 
місцевого самоврядування.

Важливе місце у характеристиці соціальної структури Геть
манщини відведено козацькій верстві, оскільки саме вона ста
новила основу української державності, що, змінюючись кількі
сно, панувала на Лівобережжі ціле століття. Ще свіжою напри
кінці XVIII ст. була незагойна рана у серцях українських патріо
тів, до яких належав і Я.Маркович, завдана російським царатом 
козацькому самоврядуванню. Отже, Я.Маркович уважав своїм 
обов'язком донести сучасникам історичну правду про славу і 
гордість історії України — її козацьку верству, яку всіляко нама
галися знехтувати чи то принизити, а то й зганьбити великодер- 
жавницьки налаштовані урядовці Російської імперії та їх ідеоло
гічні прислужники в усіх сферах культури і науки. Ось авторсь
ке формулювання визначальної ролі козацтва у середньовічній 
історії українського народу: «От сих козаков произошли и укра- 
инцьі, составлявшие прежде малороссийское войско» (с.39). Та
ке ототожнення козака й українця цілком відповідало традицій
ній патріотичній громадській думці, узагальненій в етнографіч
но-історичних працях і творах красного письменства, розумін
ню української нації як нації козацької.

Зі сприятливими природними умовами України автор «Запи
сок» пов'язує головне виробниче заняття населення: «Хлебопа- 
шество — главньш источник народного благоденствия — от са- 
мой природьі в таком состоянии, которого только требовать мо
жно». Четверта глава цілком етнографічна.

З перших же її рядків автор декларує споконвічну прив'яза
ність українців до рідної землі та властиві їм почуття піклування 
про утримання її у належному порядку, посилаючись на фраг
мент про Україну з виданої 1796 р. у Німеччині книги Фрібе «про 
російську торгівлю, народногосподарську культуру та ін.». Німе
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цький вчений, що відвідав Україну, був не тільки глибоко враже
ний високим рівнем загального розвитку промисловості й торгів
лі, а й зворушений старанністю українців у веденні індивідуаль
ного домашнього господарства. Мабуть, імпонувала Фрібе ця ти
пова риса менталітету українця схожістю з німецьким: «Садик 
его с огородной зеленью и разного рода плодами служит доказа- 
тельством его прилежности и исправного хозяйства» (с. 56).

Торкаючись процесу українського національного відроджен
ня — поширення та утвердження української мови в усіх галу
зях громадського і культурного життя України, автор пише: «Он 
(тобто «язьік» — В. С.) нежен, приятен и наполнен патетически- 
ми вьіражениями, уменьшительньїми словами, кой произошли, 
конечно, не от другого чего, как от тонкого чувства его изобрета- 
телей. Можна назвать его язьїком любви, или по крайней мере, 
весьма способньїм вьіражать живое чувство любви» (с. 57).

Ці висловлювання підкріплюються не менш патетичним ав
торським міркуванням про українську народну пісню, її місце і 
значення у громадському та особистому житті українців.

Я.Маркович же дав доволі повний, хоч і стислий, етнографіч
ний нарис українців, торкнувшись особливостей їх одягу, стри
жки, та гоління чоловіків, буденних і святкових звичаїв та обря
дів тощо. П'ята глава продовжує природознавчу характеристику 
України, подаючи номенклатуру великих і малих рік, починаю
чи від головної — Дніпра з розташованим на його правому бере
зі Києвом, островом Хортиця на нижньому Подніпров'ї і кінчаю
чи такою зовсім маленькою річкою, як Реть, «при коей стоит 
город Кролевец».

І, насамкінець, шоста (остання) глава, яка інформує про при
родні копалини в Україні: глини, піски, вапняки, каміння, солі, 
руди, зкам'янілості. Вона побудована як на відомостях, взятих 
автором з різнорідних публікацій, так і на його власних відкрит
тях у ході здійснених ним польових геологічних пошуків.

На жаль, у світ вийшла лише перша частина цього грандіоз
ного за авторським задумом фундаментального енциклопедич
ного видання. Проте й те, що з'явилося, залишило помітний слід 
в історії України, її культурі, процесі, який дістав в українській 
історіографії наймення українського національного відродження 
кінця XVIII — початку XX ст. 1 2 3

1 Верига В. Нариси з історії України/кінець XVIII — початок XX ст. — Львів, 
1996. — С. 58.
2 Лазаревський Ал. Очерки, заметки и документа по истории Малороссии. — К., 
1895. — Вьіп. 2. — С. 89.
3 История Русов или Малой Росии. Сочинение Георгия Кониського, архиеписко- 
па Белорусского. — М., 1846. — С. 2.

Віталій Сарбей, 
доктор історичних наук
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^славлені імена

КОЗАК-ЛІТЕРАТОР

идатний український письменник, перекладач та мемуа
рист Яків Андрійович Маркович народився 7 жовтня 1696 
року в Прилуках. Походив він із дуже впливового козаць

ко-старшинського роду.
Родозасновником Марковичів був Марко Авраамович (? — 

1712), орендар прилуцький та пирятинський, ім'я якого і стало 
родовим прізвищем для його нащадків1. Олександр Лазаревсь
кий дотримувався думки про єврейське походження Маркови
чів, Петро Дорошенко відстоював погляди про місцеве українсь
ке походження, прибічником сербської версії був Микола Мар
кевич2. Деякі сучасні історики схиляються до думки Олександ
ра Лазаревського, спираючись на побічні відомості, що містять
ся в архівних документах, оскільки переконливих доказів на ко
ристь тієї чи іншої гіпотези нема3.

Марко Авраамович був титарем Пречистенської Прилуцької 
церкви й багато жертвував на благодійницькі справи, за що йому 
й була зроблена честь бути похованим в Густинському монастирі.

Від шлюбу з дочкою багатого міщанина, прилуцького війта 
Григорія Корнієнка Ограновича, Марко Авраамович мав численне 
потомство, до якого належав і батько Якова Андрійовича — Ан
дрій Маркович (1674—1747), відомий державний діяч і супереч
лива постать в українській історії. Андрій Маркович зробив кар
коломну кар'єру, посідав чільні посади в гетьманській адмініст
рації: сотника глухівського, полковника лубенського, генераль
ного підскарбія. Спочатку він був прихильником гетьмана Івана 
Мазепи, але потім перейшов на бік царя і брав участь у взятті 
Батурина. 1709 року їздив до Константинополя з місією від Пет
ра І та гетьмана Івана Скоропадського. Батько Якова володів у 
Гетьманщині багатими маєтностями й відзначився великими здир
ствами, за що потрапив під слідство, але завдяки заступництву 
впливових родичів був виправданий. 1740 року Андрій вийшов в 
«абшит» у ранзі генерального обозного.

Яків Андрійович, як і його батько, зробив блискучу кар'єру: 
бунчуковий товариш, наказний полковник лубенський, брав участь 
у Сулацькому поході 1725—1727 років. 1762 року Яків вийшов у 
відставку в чині генерального підскарбія. Без сумніву, на його 
службовому рості, як і на батьковому, позначилися родинні зв'яз
ки з гетьманом Іваном Скоропадським, що другим шлюбом був 
одружений з улюбленною тіткою Якова— Анастасією Марків- 
ною (?—1729). Рід Марковичів не користувався любов'ю серед
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козаків, але сам Яків в українській історії став більш відомий не 
як військовий та державний діяч, а як літератор. Освіту Яків здо
був у Києво-Могилянській Академії, був улюбленним учнем Фео- 
фана Прокоповича, вважався однією з найосвіченіших осіб свого 
часу. Перу Якова Марковича належать переклади з латинської 
мови, прозові твори й вірші за мотивами псалмів і «слів» Іоанна 
Златоустого та інших батьків церкви. Яків залишив також «Гене
алогічні заметки», присвячені власному роду, та «Діяріюш» (охоп
лює період з 1717 по 1764 р.), що містить відомості про політичну, 
соціально-економічну та культурно-побутову історію України за 
часів Гетьманщини. Спроби видати щоденники Марковича роби
лися тричі: Олесандром Марковичем, Олександром Лазаревсь
ким та Вадимом Модзалевським4. Однак значна частина так і 
залишилася неопублікованою (як, до речі, й переважна більшість 
творів Якова Марковича). Деякі рукописи цього талановитого пись
менника й перкладача втрачено.

У 1714 році Яків Андрійович одружився з Оленою Павлівною 
Полуботок (?—1745), внучаток» племінницею гетьмана Івана Са- 
мойловича та дочкою відомого борця за автономію України черні
гівського полковника і наказного гетьмана Павла Леонтійовича 
Полуботка. 1748 року Маркович побрався з удовою бунчукового 
товариіца Яворського Марією Прохорівною Миткевич, дочкою 
священика Прохора Миткевича, онукою ігумена Домницького Ан
дрія Осмаковського та пасербицею генерального судді Федора 
Лисенка. Від обох шлюбів Яків Андрійович залишив потомство. 
Цікаво, що онуки Якова Марковича — Яків (1776—1804) та Олек
сандр (1790—1865) Михайловичі Марковичі— прославилися як 
значні дослідники української старовини та палкі патріоти.

Помер Яків Андрійович 9 листопада 1770 року у власному 
маєтку в селі Сварків Глухівської сотні.
___________  Валерій Томазов
1 Про родовід Марковичів див.: Модзалевский В.Л. Малороссийский родослов- 
ник. — К., 1912. — Т.З. — С.388—432; Маркевич А. Марковичи. — К., 1890; Ми- 
лорадович Г.А. Родословная книга черниговского дворянства. — СПб., 1901. — Т.2. 
4.VT. — С. 113—123; Лазаревский А.М. Люди старой Малороссии. М арковичи// 
Киевская старина. — 1884. — №1. — С.51—82; Томазов В. Марковичі// Старожи
тності. — 1994. — №1—2. — С.24—25; №3—4. — С.26—27; Його ж. Вони служили 
Україні. (З історії козацьких родів єврейського походження)// Хроніка 2000. Ук
раїна—Ізраїль. — К., 1998. — №21—22. — С.62—71.
2 Докладніше див.: Маркевич А. Вказ. твір. — С.41—55.
3 Томазов В. Марковичі// Старожитності. — 1994. — №1—2. — С.24—25; №3— 
4. — С.26—27; Його ж. Вони служили Україні. (З історії козацьких родів єврейсь
кого походження)// Хроніка 2000. Україна — Ізраїль. — К., 1998. — №21—22. — 
С.62—71; Дмитрієнко М., Томазов В. К генеалогії роду Марковичів// Матеріали 
всеукраїнської науково-освітньої конференції «Історіографічна спадщина науки 
історії України (погляд з кінця XX ст.)» (м.Глухів, грудень 1996). Б.м., б.р. С.81—84.
4 Маркович О.М. Дневньїе записки малороссийского подскарбия генерального 
Якова Марковича. — М., 1859; Лазаревский А.М. Дневник Якова Марковича (1717 — 
1767). Тт. 1—3 / /  Киевская старина. Приложение.1893; 1895, 1897; Модзалевский 
В.Л. Дневник Якова Марковича (1735 — 1740). — T.IV// Жерела до історії Украї- 
ни-Руси. — Львів, 1913. Т.ХХІІ.
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Jlozxad у “Всесвіт

ВЧЕНИЙ КОСМІЧНОЇ ЕРИ

Ш
ихайло Янгель здобув усі мож
ливі наукові звання та ступе
ні, вищі державні нагороди, 
включаючи дві зірки Героя Соціалі

стичної Праці, став лауреатом най- 
престижніших державних премій. І 
в той же час залишався скромною, 
доступною людиною, якою й годить
ся бути справжньому науковцю та 
інтелігенту. Таке враження, винесе
не мною після неодноразових зустрі
чей з цією непересічною людиною, 
поділяли всі, хто працював або так 
чи інакше стикався з ним.

Завдяки вражаючій цілеспрямо
ваності, винятковій наполегливості 
у досягненні мети, надзвичайним здібностям і великому таланто
ві Янгель пройшов «від теренів до зірок», подолавши непростий 
шлях від берегів сибірського Іліму до космодрому Байконур, і 
зробив неоціненний внесок у створення ракетно-космічної тех
ніки, дослідження навколоземного космічного простору.

Народився Михайло Кузьмич Янгель в Нижньоілімській Ту
шинській слободі в оточенні непрохідної тайги 25 жовтня 1911 
року в родині переселенця з Чернігівської губернії.

Вчений дуже пишався своїм українським походженням, а ко
ли його запитали, звідки пішло прізвище Янгель, він послався на 
таку версію, що її розповів йому дід Леонтій. «Наше прізвище 
начебто походить від кореня «янга» — це ківш, у якому козаки в 
походах варили юшку, а куховарів у козаків називали янгалами. 
Наче й до ладу все виходить: дід мій— нащадок запорозьких 
козаків і дуже може бути, що хтось з моїх пращурів готував 
козакам юшку».

Батько Михайла, Кузьма Лаврентійович, користувався особли
вою повагою серед односельців. Дітей виховував просто і по-се- 
лянськи мудро: з дитинства любити працю і поважати дорослих. 
Синів не балував, привчав до самостійності, вміння постояти за 
себе. Незважаючи на постійні злидні, неписьменні батьки докла
ли всіх зусиль, аби їх діти навчилися грамоти і вийшли в люди.

Шоста дитина в сім'ї, Михайло пішов до школи 1919 року, а 
по закінченні сьомого класу вступив до ФЗН при ткацькій фаб

М.К.Янгель
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риці і незабаром став помічником майстра. Захоплювався спор
том — бігом, лижами, шахами, грав у футбол. А потім «захворів» 
авіацією і блискуче склав іспити в Московський авіаційний ін
ститут, знайомиться з працями К. Ціолковського, Я.Перельмана, 
О.Риніна, Жюля Берна, «Польотом у світовий простір як техніч
ною можливістю» Макса Бальє.

Вже в студентські роки він бере участь у розробці проекту 
швидкісного літака, поєднує навчання з роботою на авіаційному 
заводі — в конструкторському бюро М. Полікарпова, відомого 
творця винищувачів. Працюючи над дипломним проектом «Ви
сотний винищувач з герметичною кабіною», Янгель прагнув ство
рити літак з максимальними швидкісними характеристиками. 
Блискуче захистившись, молодий інженер залишається працю
вати у конструкторському бюро, де проходить справжню шко
лу інженерного мистецтва й колективної творчості, розв'язуючи 
дедалі складніші й відповідальніші завдання, знайомиться з до
свідом роботи авіаційних фірм США, а в 1938 році стає помічни
ком головного конструктора, працює над створенням найсучас
нішого як на той час винищувача И—180, інших модифікацій та 
типів літаків, які блискуче зарекомендували себе в роки другої 
світової війни.

«...Моїм найбільшим бажанням залишаються усе той самий 
фронт або партизанський загін, та в армію не беруть», — пише 
Янгель на початку війни.

По війні М.Янгель працює в Міністерстві авіаційної промис
ловості, мріє знову конструювати і будувати літаки. Проте доля 
вирішила інакше.

У 50-ті роки особлива увага приділялася розвитку ракетно- 
космічної техніки. Разом з визначними вченими, спеціалістами 
найвищої кваліфікації до цієї справи був залучений і Михайло 
Янгель. Вже через рік після приходу до дослідно-конструкторсь
кого бюро Сергія Корольова Янгеля призначають заступником 
головного конструктора, а в 1952 році — директором науково- 
дослідного інституту.

Для створення першої радянської ракети, з якою конструк
тори пов'язували мрії про вихід у Космос, засновується конст
рукторське бюро, керівником якого призначається М.Янгель.

І от з космодрому, набираючи швидкість, стрімко віддаляєть
ся у синяву південного неба космічна ракета. Це був феномена
льний успіх конструктора та його сподвижників. Та це був лише 
початок. Розробляються нові зразки космічної техніки. Конструк
торське бюро протягом 10 років свого існування зростає чисель
но й фахово, залишаючись молодіжним — 54 відсотки працюю
чих мають вік до ЗО років і лише 10 — понад 40.

Видатний вчений і конструктор академік Янгель створив вели
кий творчий колектив однодумців, виховав цілу плеяду видатних 
вчених та конструкторів, заснував свою конструкторську школу.
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Ракетно-космічні системи, створені під керівництвом Янгеля, 
завжди відзначалися високим конструктивним наступництвом, 
оригінальністю і новизною.

Ракети-носії «Космос» та «Інтеркосмос», створені понад 35 
років тому в КБ Янгеля, й сьогодні виконують великий обсяг 
народногосподарських завдань, використовуються в інтернаціо
нальній програмі дослідження космічного простору. Ракета-носій 
«Космос» 16 березня 1962 року вивела на навколоземну орбіту 
перший штучний супутник Землі «Космос-1».

З великим успіхом «Космоси» та «Інтеркосмоси» різних мо
дифікацій демонструвалися у багатьох країнах світу— Канаді, 
Франції, Італії, Австрії, Югославії, Японії...

«Сучасна ракета і міжпланетні кораблі майбутнього — гово
рив М.Янгель, — становлять собою насамперед засоби науко
во-технічних досліджень. Дані, одержані в результаті цих до
сліджень, є основою наукового і технічного прогресу завтраш
нього дня».

В останні роки життя Михайло Янгель, незважаючи на про
гресуючу хворобу— переніс п'ять інфарктів — працював з край
нім напруженням сил, не шкодуючи себе. І був щасливий, що 
багато з того, про що мріяв, що виношував роками, встиг зроби
ти. Просто на відзначенні свого 60-річчя Михайло Янгель рапто
во помер.

Своєю творчою працею він зробив неоціненний внесок у спра
ву розвитку і вдосконалення ракетно-космічної техніки і дослід
ження навколоземного космічного простору і, звертаючи погляд 
у Всесвіт, увійшов у безсмертя. Його ім'я по праву належить 
українській науці. Творча біографія Михайла Янгеля тісно по
в'язана з гігантом машинобудування дніпропетровським заводом 
«Південмаш».

Володимир Горбулін, 
академік Національної 
Академії наук України
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^славлені імена

НЕВТОРОВАНИМИ ШЛЯХАМИ

ван Антонович Кочерга, драматург-філософ, не визнавав 
второваних стежок у мистецтві. Зберігаючи і розвиваючи 
далі у своїй творчості багаті традиції української драми, а 

також традиції своїх великих попередників — Карпенка-Карого, 
Франка, Лесі Українки — драматург пішов власним шляхом у 
мистецтві, збагативши українську драматургію новими оригіналь
ними шедеврами і посівши одне з найпочесніших місць у вітчиз
няній літературі.

Творчий діапазон драматурга був надзвичайно широким. У 
його доробку — твори найрізноманітніших театральних жанрів: 
драматичні поеми і віршовані трагедії, комедії, драми, гротески, 
феєрії, водевілі, одноактівки, п'єси для дітей. І в кожному з них 
Кочерга досяг високої художньої майстерності, філігранності ви
конання, філософської насиченості.

Глибоко людяний, мудрий художник, закоханий у життя, у 
красу людської душі, в красу подвигу заради високої мети, зав
жди керувався своїм естетичним кредо: театр має бути радіс
ним храмом, що очищає й облагороджує серця, служить духов
ному оновленню людини.

Іван Кочерга народився 1881 року в містечку Носівка побли
зу Ніжина у сім'ї залізничного службовця. Він рано виявив при
страсний інтерес до театру, проте життєві умови не сприяли 
розвитку його таланту.

В літературу він увійшов порівняно пізно. Свій перший твір — 
драматичну казку «Пісня в келиху» (з історії німецького серед
ньовічного міста) — Кочерга написав у тридцятилітньому віці.

Перші твори Кочерги пройняті почутям нового і прекрасного, 
хоча теж звернені до історії— тепер уже української («Фея гір
кого мигдалю», «Алмазне жорно»). Перші ж гостросюжетні п'є
си свідчили про народження таланту, що не лише відтворює ха
рактерні риси побуту, а й порушує широкі філософські пробле
ми єдності етичного й естетичного ідеалів, які зливаються в пат
ріотичній любові до рідної землі й народу.

Драматичною віршованою поемою «Свіччине весілля» (1930 р.) 
Кочерга поклав початок українській радянській історичній дра
матургії. Ця поема є однією з трьох визнаних класичних вершин 
творчості драматурга (поряд з «Майстрами часу» та «Ярославом 
Мудрим»).

Своєрідністю поеми є вже те, що Кочерга першим звернувся 
до теми боротьби київських ремісників проти утисків литовських 
магнатів у XV ст., змалювавши узагальнену картину боротьби укра-
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їнського народу за своє соціальне і національне визволення. Оп
тимізму і світлих сподівань сповнені настрої героїв поеми.

Кочерга, як ніхто до нього, зумів зобразити народ не як без
лику масу, а як різноманітність індивідуальностей, характерів, 
типів, з яких складається ця маса.

Використавши елементи поетичної легенди, Кочерга намалю
вав піднесений, чистий, романтичний образ нареченої Івана Сві
чки, Меланки, що випила до дна чашу страждань і муки, але 
донесла заповітну свічку до жаданої мети. Цей образ, за слова
ми драматурга, був поетичним символом України.

Після 1933 і аж до 1944 року І. Кочерга звертається виключ
но до сучасної тематики — створює понад десять п'єс, де пору
шує етичні, естетичні, філософські проблеми.

«Наш герой, нова людина, — пише Кочерга, — мусить бути 
виявлена і розкрита в усій її складності, але виявити їі можна в 
конфлікті в боротьбі і, якщо хочете, в її стражданні...».

І він, стикаючи своїх персонажів у напруженій боротьбі, ста
влячи звичайних людей у незвичайні, виняткові умови, вдало й 
повно розкриває їх справжню суть.

По війні Кочерга знову звертається до історії, створивши вір
шовану драматичну поему «Ярослав Мудрий», сповнену патріо
тичної любові до рідної землі, ненависті до її гнобителів, рішучо
сті здобувати мир зі зброєю в руках. Він доводить, що нашому 
народові притаманне прагнення миру, і за мир, вільне трудове 
життя він ладен на смерть битися з усіма загарбниками.

Кочерга писав: «Кожна епоха і кожен народ висувають в літе
ратурі на перший план ті питання, які на даному етапі для них 
найбільш актуальні, але хоч як би не змінювалися гасла та ідеали 
часу... є одна лише тема, яка неминуче виникає і повторюється на 
різних етапах розвитку драми... це вічна тема: патріотизм, бороть
ба за вітчизну, боротьба за її свободу і національну незалежність».

Драма неначе доповнює незакінчену історичну трилогію 
С. Скляренка про Київську Русь. Завдяки майстерності автора, 
глибокому розумінню ним соціальних процесів тих часів та гост
рій конфліктності давня епоха та люди немовби ожили, знай
шли шлях до сучасника.

Творча праця І. Кочерги не обмежувалася лише створенням 
драм. Він був публіцистом, журналістом, громадським діячем. 
Своїми проблемними, глибоко аналітичними статтями він відгу
кувався на всі значні події в житті українського театру.

Помер Іван Антонович 1952 року, повний творчих задумів і 
натхнення. Його високохудожні твори не зникають з репертуа
рів українських театрів, їм судилося довге життя, адже пробле
ми, які порушував драматург, були вагомими й актуальними. 
Вони довго ще не втратять свого значення, бо своє мистецтво 
І. Кочерга поставив на службу народові.
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ОТТО ШМІДТ І КИЇВ

Ш
е була людина легендарної долі.
Організатор науки, енциклопе
дист, професор математики, гео

фізик, астроном, альпініст і мандрівник- 
першовідкривач нових земель, дослід
ник Арктики — далеко не повний пе
релік граней непересічного таланту От- 
то Шмідта. І в кожній сфері своїх захо
плень він залишив неминущий слід.

А між тим становлення його особис
тості, розвиток його наукових інтересів 
відбувалися саме в Києві. Батько От- 
то — нащадок німецьких селян-колоні- 
стів — був купцем другої гільдії у Моги- 
леві. Тут-таки 1 жовтня 1891 року і на
родився Отто. Потім багатодітна сім'я 
переїздить до Одеси, а звідти — до Ки
єва, де 1907 року батько придбав папірню. Родина оселяється 
на Татарці, на вулиці, що зараз носить ім'я Отто Шмідта.

У Києві Отто стає одним із найкращих учнів 2-ї класичної 
гімназії. Великий потяг до природи, музики, спорту, а потім і 
математики збагачували й виховували характер хлопця. Закін
чивши 1909 року гімназію із золотою медаллю, він вступає до 
університету св. Володимира на фізико-математичний факуль
тет. Великий вплив на студента справили лекції професора Д. Гра
ве, який займався алгебраїчною теорією груп.

Шмідт складає особистий план самоосвіти, відводячи час і на 
відвідування концертів, музеїв, виставок, театрів тощо. Та, підби
ваючи підсумок, виявляє, що для здійснення свого задуму йому 
знадобиться 1000 років. Тоді Отто зменшує список читання і вкла
дає його у ... 250 років. Розпочався його особистий штурм знань.

Ще студентом він бере участь у роботі фізико-математичного 
товариства, читає наукові доповіді на його засіданнях, готує ве
лику працю «Абстрактна теорія груп», яка здобула всесвітню 
славу, вийшовши друком у Києві, і відразу ж була перевидана 
за кордоном. Академік Б.Делоне писав про неї: «За якістю ця 
книга далеко залишила за собою позаду все аналогічне у світо
вій літературі». За неї Київський університет нагородив Шмідта 
золотою медаллю імені професора І.І.Рахманінова. Ця робота і 
стала його магістерською дисертацією, а 1916 року Шмідту було 
присвоєно звання приват-доцента з математики. Він поринає у 
викладацьку роботу.
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Та почалися буремні роки першої світової війни і революцій. 
Київ опиняється у прифронтовій зоні. Відбувається часткова ева
куація університету і Шмідт разом з молодою дружиною опиня
ється в Саратові, де займається науковими дослідженнями.

У 1917 році він повертається до Києва і в умовах економічної 
кризи, що охопила місто, разом з батьком працює у Київській 
продовольчій управі, займаючись питаннями постачання продо
вольства та розподілу харчування. Саме тоді несподівано вияви
вся його хист здібного, відповідального і передбачливого органі
затора. Завдяки йому багато в чому вдалося запобігти голоду, 
який насувався на киян.

Водночас він не полишав роботи в університеті. Як члена 
ради молодих викладачів Шмідта у червні 1918 року делегують 
на нараду з питань вищої школи до Петрограда. Відтоді він 
буває в рідному місті лише наїздами, проте назавжди зберігши 
пам'ять про нього і любов до рідних місць, де протікала його 
молодість, де він здобув перші наукові визнання, де пережив 
перше кохання.

Відтоді розпочинається епопея його неймовірних наукових 
звершень і подвигів.

У 1921—1924 роках Шмідт редагує енциклопедію, керує Го- 
ловвидавом, очолює журнал «Природа», створює теорію по
ходження Землі, займається викладацькою практикою, стає твор
цем Інституту фізики Землі і його першим директором.

Невтомний мандрівник, він 1929 року очолює першу арк
тичну експедицію на криголамі «Сєдов», а 1932 року— на кри
голамі «Сибиряков», вивчаючи північні землі й відкриваючи 
нові острови.

Долаючи Великий Північний шлях, пароплав «Челюскін» був 
розчавлений кригою, але члени експедиції та екіпажу живуть 
на крижині, доки їх не врятували літаками. Серед них був і Отто 
Шмідт.

У 1934 році у складі делегації героїв-челюскінців він відвідує 
Київ. Відомий астроном Ілля Колчинський згадує зустріч з куми
ром тодішньої молоді Отто Шмідтом у Київському університеті 
під час його виступу перед студентами: «У своїй промові Шмідт 
сказав, що йому дуже приємно виступити в стінах саме цього 
вузу, в якому він навчався. Отто Юлійович розповів багато ціка
вого про челюскінську епопею».

Ім'я Шмідта носить острів поблизу Північної Землі, мис Шмід
та розташований на березі північно-східної Азії, у Східній Ан
тарктиці знаходиться рівнина Шмідта, кратери Шмідта містять
ся на Марсі й Місяці.

Давно вже на часі створити й музей уславленого вченого і 
мандрівника в місті його молодості — Києві.
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ЛИ ОТ 0 IM A

ПН БТ СР чт пт с ь  нд

1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2 0 21 22 23 24 25
26 27 28 29 ЗО

1 — 150 років від дня народження 
українського поета Івана Манжури. 
Помер 15 травня 1893 р.
— 140 років від дня народження 
української письменниці Дніпрової 
Чайки (Л.Василевської). Померла 13 
березня 1927 р.
— 75 років тому в Берліні за ініці
ативою П.Скоропадського заснова
ний Український науковий інститут 
(директор Д. Дорошенко).
2 — 35 років тому помер українсь
кий історик, археолог Валентин 
Щ угаєвський. Народився 16 квітня 
1884 р.
4 — 80 років тому розпочався дру
гий зимовий похід армії УНР під 
командуванням Ю рія Тютюнника. 
Заверш ився 29 листопада 1921 р.
— 80 років тому помер шведський 
археолог Оскар Монголіус. Наро
дився 9 вересня 1843 р.
— 55 років тому засновано 
Ю НЕСКО (м іж народна ор ган іза

ція з питань освіти, науки і куль
тури).
6 — 190 років від дня народження 
українського письменника, гро
мадського діяча Маркіана Шашкеви- 
ча. Помер 7 червня 1843 р.
— 150 років від дня народження 
українського державного, політично
го діяча Федора Лизогуба. Помер 
1928 р.
— 110 років тому помер український 
поет-романтик Олександр Корсун. 
Народився 6 червня 1818 р.
7 — День пам'яті жерт комуністи
чного терору.
— 180 років від дня народження 
українського громадського діяча 
Дмитра Пильчикова. Помер 17 
жовтня 1893 р.
— 115 років від дня народження 
українського письменника, автора 
числених історичних романів М арка 
Алданова. Помер на еміграції у 
1957 р.
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— 50 років тому у Києві розпочав 
роботу перший в Україні телевізій
ний центр.
8 — 110 років від дня народження 
українського письменника Олеся 
Досвітнього (Олександра Скрипа- 
ля-Міщенка). Знищений комуністи
чним режимом 11 листопада 1934 р.
— 180 років від дня народження 
українського церковного діяча 
Сильвестра Сембратовича. Помер 4 
серпня 1898 р.
— 50 років тому помер українсь
кий археолог Семен Зусер. Народи
вся 4 серпня 1887 р.
9 — Преподобного Нестора-Літо- 
писця.
— День української писемності і 
мови.
— 45 років тому вийшов антигу- 
манний Указ Президії Верховної Ра
ди СРСР «Про заборону колишнім 
ватажкам та активним учасникам 
українського націоналістичного під
пілля, які були засуджені і відбули 
покарання, повертатися в західні 
області СРСР».
10 — 65 років тому помер українсь
кий історик, археолог Василь Дани- 
левич. Народився 1872 р.
12 — 60 років тому помер українсь
кий державний діяч, голова уряду 
ЗУНР Кость Левицький. Народився 
18 листопада 1859 р.
13— (1918) Проголошення у складі 
Галичини, Буковини й Закарпаття 
Західно-Української Народної Рес
публіки.
16— 155 років від дня народження 
українського художника Миколи 
Скадовського. Помер 10 червня 
1892 р.
17 — 190 років від дня народження 
українського історика Миколи Іва- 
нишева. Помер 26 жовтня 1874 р.
— 80 років тому загинув українсь
кий військовий діяч Михайло Білін-

ський. Народився 4 листопада
1888 р.
19 — 290 років від дня народження 
російського вченого Михайла Ло- 
моносова. Помер 15 квітня 1765 р.
— 10 років тому у Мюнхені помер 
український учений, громадсько- 
політичний діяч, довголітній ректор 
Українського Вільного Університе
ту Володимир Янів. Народився 21 
листопада 1908 р.
21 — Архистратига Михаїла.
22 — 200 років від дня народження 
російського вченого-мовознавця, 
письменника Володимира Даля 
(псевдонім Козак Луганський). По
мер 4 жовтня 1872 р.
2 3 — 130 років від дня народження 
українського військового діяча Ан
тона Кравса. Помер 13 листопада 
1945 р.
— 110 років від дня народження 
українського історика мистецтва 
Федора Ернста. Помер 17 серпня 
1949 р.
— 80 років трагедії у с. Базар, коли 
більшовицька частина котовців зни
щила 359 полонених бійців УНР.
2 4 — 130 років від дня народження 
українського поета, громадського 
діяча Миколи Вороного. Знищений 
комуністичним режимом 24 квітня 
1940 р.
25 — День пам'яті ж ертв голодо
мору.
— 110 років від дня народження 
українського письменника Клима 
Поліщука. Знищений комуністич
ним режимом влітку 1937 р.
— 45 років тому помер українсь
кий кінорежисер, письменник Оле
ксандр Довженко. Народився 10 ве
ресня 1894 р.
27 — 90 років тому помер українсь
кий історик, архівіст, громадський 
діяч Михайло Лілеєв. Народився 8 
листопада 1849 р.
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Єтапи українського державотворення

ПІСЛЯСТАЛІНСЬКА ДОБА В УКРАЇНІ

ісля смерті Сталіна становище України у складі СРСР ста
ло змінюватися з разючою швидкістю. По-перше, відбула
ся загальна лібералізація суспільно-політичного життя. Ком

партійно-радянська олігархія відмовилася від терористичних ме
тодів державного управління. По-друге, УРСР почала знову одер
жувати політичні дивіденди від свого становища найбільшої, за 
винятком Росії, союзної республіки. Кожен із тих, хто боровся 
за владу у Кремлі, шукав її підтримки. По-третє, після перетво
рення М. Хрущова з рядового члена «колективного керівницт
ва» на вождя українська політична еліта внаслідок номенклату
рних законів одержала перевагу над управлінською елітою центру 
та інших регіонів країни.

М. Хрущов небезпідставно вважав Україну своєю вотчиною. 
Кадри, які новий вождь знав особисто і на які міг покластися, 
походили здебільшого з України. В 1964 р. (напередодні вимуше
ної відставки Хрущова) п'ятеро з десятьох членів президії ЦК 
обставинами своєї політичної біографії були пов'язані з Украї
ною: А. Брежнєв, А. Кириленко, В. Підгорний, Д. Полянський, 
М. Хрущов.

«Засилля» вихідців з України у загальносоюзному керівницт
ві викликало гостре невдоволення у російської політичної еліти. 
Вона не могла пробачити М. Хрущову і передачу Кримської об
ласте Україні.

Будучи вихідцем з України, Л.Брежнєв постарався врахувати 
невдоволення російської еліти привілейованим, як їй здавалося, 
становищем України. У його часи частка УРСР у загальносоюз
них капіталовкладеннях зменшилася майже вдвоє. У розвиткові 
народного господарства Москва стала надавати перевагу регіо
нам на схід від Уралу. Зокрема, переспрямування основної час
тини коштів на оновлення технічного стану вугільної промисло
восте з Донбасу на Кузбас призвело до катастрофічно швидкого 
постаріння донбаського шахтного фонду.

Директивна радянська економіка могла розвиватися в основ
ному екстенсивно, тобто за рахунок залучення у виробництво до
даткових кількостей сировини і робочої сили, створення нових 
потужностей. Підвищення продуктивносте праці або зменшення 
матеріаломісткосте виробництва, тобто якісні фактори економіч
ного зростання відігравали другорядну роль. Неподоланним бар'є
ром на шляху інтенсифікації була несприйнятливість виробницт
ва до науково-технічного прогресу. Мірою того, як вичерпувалися
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можливості додаткового залучення у виробництво сировини і ро
бочої сили, темпи індустріального росту невідворотно зменшува
лися. В Україні падіння темпів було особливо помітним унаслідок 
зменшення її частки у загальносоюзних капіталовкладеннях.

Виняток становила електроенергетика: за 1965—1985 рр. ви
робництво електроенергії в республіці зросло більш ніж удвічі. 
Нові електроенергетичні потужності, особливо атомні електро
станції, будувалися з розрахунком передавати енергію в сусідні 
країни РЕВ. Радянський Союз мусив розраховуватися за товари 
народного споживання, які ввозилися з країн РЕВ у все зроста
ючих кількостях. Його розвинута промисловість була вкрай мі
літаризованою і не справлялася з постачанням населення.

Сільське господарство України було традиційно розвинутим. 
Республіка виробляла понад половину загальносоюзного вироб
ництва цукру, майже половину соняшника, близько третини фру
ктів та овочів. Поставки селу електроенергії, мінеральних доб
рив, вантажних автомашин, сільськогосподарської техніки істо
тно збільшилися.

Та, незважаючи на великі капіталовкладення, колгоспи і рад
госпи не могли нагодувати міського споживача. У середині 80-х 
років у багатьох промислових регіонах СРСР почалися серйозні 
утруднення з поставками продовольства.

Зростання масштабів використання недосконалої техніки і 
технології, орієнтація на видобуток корисних копалин з наступ
ним їх продажем за кордон призводили до погіршення екологіч
ної ситуації. Це особливо гостро відчувалося в Україні, переван
таженій підприємствами важкої промисловости (особливо з ви
добутку вугілля і руд, виплавки чорних металів). Територія рес
публіки забруднювалася відходами мінерально-сировинного ком
плексу вдесятеро інтенсивніше, ніж Радянський Союз у цілому.

Не маючи змоги домогтися від колгоспів високої врожайнос- 
ти, керівні органи досягали нарощування обсягів сільськогоспо
дарської продукції за рахунок розширення посівних площ. Сту
пінь розораности сільськогосподарських угідь став ненормаль
но високим, що активізувало ерозійні процеси. Меліоровані гру
нти засолонювалися або заболочувалися.

У травні 1972 р. з посади першого секретаря ЦК Компартії 
України було знято П. Шелеста, який, на думку московського 
керівництва, здійснював надто самостійну політику, особливо у 
сфері застосування української мови. Шелесту інкримінувалися 
«недоліки у справі інтернаціонального виховання трудящих і при
миренське ставлення до проявів націоналізму».

Йшлося, зокрема, про такі звинувачення: ідеалізацію україн
ського козацтва й Запорозької Січі, недооцінку ролі і значення 
єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу, не
достатню увагу до братерської дружби російського та українсь
кого народів.
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Новий перший секретар ЦК Компартії України В. Щербиць- 
кий майже завжди користувався російською мовою в офіційних 
виступах. Услід за ним на російську мову або калічений «сур
жик» переходили тисячі апаратників по всій Україні.

Компартійні ідеологи доби «застою» спробували підвести під 
політику русифікації теоретичну основу. Радянський народ, тоб
то сукупність всього населення СРСР, став розглядатись як «но
ва історична спільність». Це була авантюрна спроба поставити 
сукупність громадян СРСР в один ряд з історичними спільностя
ми світового рівня. Так у своєрідній формі переломлювалася пла
нетарна агресивність комуністичної доктрини, спрямованої на 
позбавлення людей приватної власности, релігійних почуттів і 
національних рис.

«Пролетарсько-інтернаціоналістське» за змістом положення 
про радянський народ як нову історичну спільність поєднува
лось у компартійній пропаганді з наполегливим підкреслюван
ням етнічної єдности трьох східнослов'янських народів — росі
ян, українців і білорусів. Прагматична спрямованість пропаган
ди єдности трьох народів була очевидною. Швидке зростання 
мусульманського населення в союзних республіках і деяких ав
тономіях Російської Федерації вело до зменшення питомої ваги 
росіян у складі населення СРСР. За переписом 1979 р. вона ско
ротилася до 52,4%. Перепис 1989 р. визначив, що в загально
союзному населенні залишилося тільки 50,8% росіян. Перетво
рення неросіян на чисельно переважаюче населення стало спра
вою найближчого майбутнього. Стурбована цим компартійно- 
радянська олігархія бачила тільки один шлях до відвернення цієї 
загрози — асиміляцію українців і білорусів. Саме тому спрямо
вуваний державною партією асиміляційний тиск на «молодших 
братів» набрав у часи А. Брежнєва потворних розмірів.

С т аніслав К у л ь ч п ц ь к и й ,  
док т ор іст о р и ч н и х  н а у к
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Зборці за  волю

ПОЛІТИК І ВЧЕНИЙ
еред тих, хто повернувся сьогодні в коло живої української 
культури — один із найталановитіших синів України, вче- 
ний-етнопсихолог, видатний громадсько-політичний діяч, бо

рець за визволення України, довголітній ректор Українського Віль
ного Університету у Мюнхені Володимир Янів.

Народився Володимир 21 листопада 1908 року у Львові. Після 
закінчення гімназії вивчав психологію, філософію, соціологію, іс
торію спочатку у Львівському, а потім — Берлінському універси
тетах. У 20-ті роки Володимир Янів був одним із провідних членів 
націоналістичної організації ОВКУГ (Організації вищих кляс укра
їнських гімназій). Пізніше він став співредактором підпільного жу
рналу «Юнак», членом крайової екзекутиви ОУН, головним спів
робітником «Бюлетеня КЕ ОУН на ЗУЗ» (західноукраїнських зем
лях) — крайового органу ОУН, в якому висвітлювалися проблеми 
її ідеології й тактики. Був засуджений до 5 років ув'язнення на 
львівському «процесі Бандери» у травні 1936 року. Ув'язнення 
відбував у польському таборі Береза Картузька. Володимир Янів і 
далі зазнавав політичних репресій протягом всього свого життя. 
Зокрема, він сидів у німецькому концтаборі за підготовку та про
ведення в життя Акта проголошення відновлення Української дер
жавності ЗО червня 1941 року.

Крім політичної боротьби, Янів продовжує активно займатися 
науковою діяльністю, пише вірші. У 1944 році захищає докторсь
ку дисертацію на унікальну тему: «Душевні переживання в'язня». 
З цього часу починається активний науковий період життя Воло
димира Яніва. Він грунтовно досліджує соціально-психологічні та 
етнопсихологічні проблеми, в основному на українському матеріа
лі. З 1946 року Янів починає активно співпрацювати з Українсь
ким Вільним Університетом у Мюнхені. В цьому закладі він прой
шов шлях від старшого асистента до ректора. Янів був професо
ром Українського католицького університету, дійсним членом на
укового Товариства ім. Шевченка, заступником голови НТШ в 
Європі, дійсним членом Міжнародної вільної Академії, Німецького 
психологічного товариства, Інституту славістичних студій у Пари
жі, УВАН. Янів залишив чималий науковий доробок. Йому нале
жать понад 10Q наукових праць в галузі історії, соціології, етно
психології, величезий масив публіцистичних статей, оглядів, есе. У 
працях, присвячених проблемам етнопсихології, Янів розглядає ком
плекс фундаментальних проблем, зокрема національної вдачі укра
їнців, соціальних інстинктів, релігійності українського народу. Чи
мало текстів Яніва вміщено в «Енциклопедії українознавства».

Володимир Янів дожив до відновлення незалежної Української 
держави. Він помер у 1991 році у Мюнхені, де й похований.

Ір и н а  Г р а б о в с ь к а ,  
канди дат  ф іл о с о ф с ь к и х  н а у к
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УНитці

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО 
І КИЇВСЬКА КІНОСТУДІЯ

ворчий шлях Олександра Дов
женка не був устелений квіта
ми, але тим значнішою вимальо

вується постать людини, яка йшла до 
звершення своїх задумів із високо під
нятим чолом, дорожила честю митця 
і була безкомпромісною. Творча пра
ця митця була високо поцінована в 
Берліні та Парижі, Празі та Римі, То
кіо та Нью-Йорку. Довженка назива
ли поетом екрану, за ним утвердила
ся слава митця феноменальних мож
ливостей, першокласного майстра сві
тового кіно.

Залишивши шлях педагога, служ
бовця Наркомосвіти, дипломата і ка
рикатуриста, в 1926 році Довженко 
приїздить до Одеси, де вперше, але 
на все життя пов'язує свою долю з 
кінематографією. Він пише сценарії, 
розпочинає постановку кінофільму «Вася-реформатор». Цим філь
мом він дебютував як кінодраматург і кінорежисер, а далі були 
«Ягідки кохання», «Сумка дипкур'єра». У наступній кінострічці 
«Звенигора», про яку він згадував, що це «одна з найцікавіших 
робіт. Я зробив її якось одним духом — за сто днів», на 1700 мет
рах плівки вмістилася мало не вся тисячолітня історія України. 
Саме в цьому фільмі вперше Довженко робить спробу взятися за 
постановку і поетичне узагальнення питань загальнолюдського і 
загальноісторичного характеру на противагу першим трьом філь
мам розважального та політично-пригодницького характеру.

Звичайно, перехід від газетного карикатуриста і художника- 
ілюстратора відбувся не так раптово і випадково, як про це пи
ше Довженко: «В червні 1926 року я просидів ніч у своїй майс
терні, підбив підсумки свого невлаштованого тридцятирічного жит
тя, вранці пішов з дому і більше не повернувся. Я виїхав в Одесу 
і влаштувався на кінофабрику як режисер». Насправді це був 
тривалий процес: Довженко пише кіноплакати, їздить до Одеси, 
буває на кіностудії; заробляє гроші для Йогансена, щоб перекла
сти титри до іноземних кінофільмів; знайомиться і дружить з 
редактором Київської кіностудії Ю. Яновським.

У 1928 році О. Довженко починає свою працю на Київській 
кіностудії, яка сьогодні носить його ім’я. Початок цього періоду 
тісно пов'язаний із зародженням звукового кіно. Так, у журналі
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«Кіно» № 12 за 1928 рік він писав: «Вірю, що заговорить великий 
Німий. Вбачаю в цьому нову еру в світовій культурі і наймогутні- 
ше в справі підвищення культурного рівня мас. Правда, приши
ють Німому язика, він буде шепелявити й заікуватися... Та при
йде час, коли вирівняється тон у Німого і ми станемо свідками 
нових, нечуваних досягнень».

«Земля» — остання стрічка Довженка періоду німого кіно і 
перша стрічка, яку він знімав на щойно створеній у Києві кіно
фабриці. Велику увагу приділяв Довженко-режисер добору ак
торського ансамблю. Роль Василя виконував С. Свашенко, його 
батька — С. Шкурат, куркульського сина Хоми — П. Масоха, 
діда Семена — М. Надемський. Сюжетну основу Довженко по
яснює так: «Я беру рівне поле, на ньому село, а на селі звичайні 
люди», але життя цих людей подано на зламі двох епох, що ускла
днює колізію твору. Це був фільм, органічно пов'язаний з націо
нальною сутністю України, а це ще була небезпека більшовиць
кого режиму, тому й посипалися погромні статті, які започатку
вав Д. Бєдний у газеті «Известия», назвавши фільм «куркульсь
кою кінокартиною». Довженко писав: «Після нечуваного успіху, 
вже через дев'ять днів після перегляду в Києві та Москві, фільм 
був заборонений. Можливо, це єдиний в історії тріумф за своєю 
короткочасністю». І хоча в 1958 році «Земля» була визнана на 
Всесвітній виставці у Брюсселі в числі дванадцяти найкращих 
фільмів світу за час існування кінематографа, проте партократи 
продовжували підрізати творчі крила митця.

У 36 років Довженко був хворою на серце людиною, фізично 
і морально надломленою. Він змушений був виконати державне 
замовлення про будівництво Дніпровської ГЕС («Іван»). Далі Дов
женко їде на Далекий Схід, здійснює підготовку фільму «Аерог- 
рад» (1935). Та, знімаючи чужий для єства мотив, режисер бе
реться за сценарій «Тараса Бульби» М. Гоголя, але знову на пе
решкоді стають можновладці з Кремля.

У зв'язку з 15-річчям радянського кіно група кінематографіс
тів була удостоєна нагород ЦВК СРСР, а 27 лютого 1935 року 
М. І. Калінін вручив орден Леніна О. Довженку. Присутній при 
цьому Й. Сталін сказав: «За ним борг— «Український Чапаєв».

Так виник фільм «Щорс». Олександр Довженко працював 
над ним у спеціально збудованому для цього павільйоні, який 
пізніше так і назвали «Щорсівський».

На початку березня 1939 року «Щорс» був завершений, а 
1 травня вийшов на екран. 19 березня 1939 року фільм перегля
дали делегати XVIII з'їзду ВКП(б) і тепло його сприйняли. 2— 
З квітня 1939 року було організовано перегляд фільму в Москов
ському будинку кіно. В обговоренні його взяли участь С. Ейзен- 
штейн, Г. Рошаль, В. Вишневський, В. Мейерхольд та ін. Всі 
вони високо оцінили талант Довженка, а В. Вишневський ска
зав: «Він не тільки видатний кінорежисер, він і талановитий пись
менник. Сценарій «Щорс», створений Довженком, показує, що 
автор повинен бути в рядах радянських письменників».
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У 1939 році Довженко очолює кінооператорську групу у Гали
чині, працює над документальною кінострічкою «Визволення», 
сам пише до неї дикторський текст. Це був перший документа
льний фільм Довженка. В 1940 році на Київській кіностудії ви
йшли два довженківські художньо-документальні фільми «Виз
волення» і «Радянська Буковина».

В 1941 році актори готувалися до зйомок фільму «Тарас Буль
ба», про це читаємо в газеті «За більшовицький фільм» від 
20.06.1941 року. Зйомки було призначено на 23 червня 1941 ро
ку, а вже 22 червня почалася війна. Так закінчилася праця Дов
женка на Київській кіностудії, бо після війни він працює на Мо
сковській кіностудії.

Війна перекреслила всі найсвітліші Довженкові надії на іс
тинно «свій», український фільм. Отже, як режисер українсько
го кіно Довженко фактично скінчився на «Щорсі», бо наступні 
його фільми за кіноповістями («Повість полум'яних літ», «Зача
рована Десна», «Поема про море») були поставлені московсь
кою рукою. Щодо документалістики, то й вона зазнала фальси
фікації партійної цензури («Битва за нашу Радянську Україну» 
та «Перемога на Правобережній Україні»).

Перебування Довженка на Західній Україні спонукало до заду
му створити трагічний роман «на три тисячі градусів температури 
і вилити в ньому увесь свій біль», бо червоний терор, масові ареш
ти і вивезення до Сибіру — це не було визволенням. Але трагедія 
не була та й не могла бути написана, і це теж трагедія митця.

До цього додавалася туга за Україною, від якої він був насильно 
відірваний. Він писав у щоденнику: «Хрущов і Берія не пустили 
мене в Київ, я український ізгой... Кара, яку мені придумали великі 
люди в малості своїй, жорстокіша за розстріл... Я хочу писати серед 
свого народу... Невже я не можу жити на Вкраїні? Важко мені...

Ой, земле рідна, мати моя і печаль. Прийми мене хоч мертво
го. Що мені робити тут, у Москві, на самоті. Кричу! Що ж ви 
робите зі мною?! Мене вбивають повільним вбивством, і вже 
мені не воскреснути... Розтерзана і умучена моя душа до краю. Я 
України син. Нащо одняли у мене Матір? Земле моя рідна, коли 
б Ти була щаслива».

Після цього трагічного монологу Довженка ще ганебнішою ви
дається роль Сталіна у тероризуванні генія режисера. Це його 
рука керувала засланнями до Москви, забороною «України в ог
ні», усуненням з посад, накиданням неприйнятних для Довженка 
тем фільмів, висилкою на Далекий Схід, нарешті присилуванням 
до створення фільмів, несприйнятних його внутрішнім світом. Не
легким був шлях О. Довженка в кінематографії, якій він віддав 
майже ЗО років свого життя, сповненого драматизму і трагедій.

«Довженко, уроженець чарівної закутини української землі, 
промчав метеором на обрії нашого безрадісного сторіччя», — пи
сав редактор журналу «Французька кінематографія» Шарль Форд.

Микола Кучинський, 
кандидат філологічних наук
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ААитці

СПІВЕЦЬ НАРОДНОЇ МУЗИ

іларет Колесса своє життя присвятив збиранню і вивчен
ню народної творчості. З раннього дитинства, проведеного 
на Підкарпатті в багатому на фольклор селі Ходовичах, хло

пець був зачарований піснями, переказами, легендами, казка
ми — витворами таланту рідного народу. Ще навчаючись у Стрий- 
ській гімназії (1882—1890), юнак робить перші, і досить вдалі, 
спроби обробки народних пісень. Наукове ж вивчення фольк
лору починається дещо пізніше, під час навчання на філософсь
кому факультеті Львівського університету.

На цей час припадає знайомство Колесси з Франком та Пав- 
ликом. Франко в журналі «Народ» публікує першу етнографічну 
працю молодого вченого «Людові вірування в селі Ходовичах».

Колесса виступає з науковими розвідками, рецензіями на фо
льклористичні публікації, літературознавчі праці, не полишаю- 
чи, однак, композиторської діяльності. Перу Колесси-композитора 
належить близько 250 обробок народних пісень, а також ряд 
оригінальних творів.

Про велику любов Колесси до народної пісні свідчать рядки з 
його листа до брата Івана, теж відомого на той час фольклорис
та, з подякою за надіслані пісні: «Це дійсно мої найдорожчі скар
би, мій бальзам животворний, з котрого черпаю сили й надію в 
будуче».

Вирішальний вплив на формування художньо-естетичних по
глядів Колесси справило його знайомство з М. Лисенком, що 
відбулося 1896 року, і листування з яким не припинялося впро
довж п'ятнадцяти років, аж до смерті українського композито
ра. Окремі листи Лисенка до Колесси були справжніми науко
вими розвідками, в яких він виклав свої погляди на методи ви
вчення народної музики та принципи її обробки.

Наукова спадщина Колесси охоплює величезне коло проблем, 
що зумовлено багатогранністю інтересів вченого, а також тим, 
що він по суті першим в українській фольклористиці почав гли
боко вивчати слово та музику народної пісні в їх органічній єд
ності. Особливий інтерес він виявив до теорії фольклору, мето
дики його дослідження, до питання його зв'язків з професійною 
творчістю. В роботах «Народні пісні з Галицької Лемківщини» 
та «Характерні ознаки західноукраїнських музичних діалектів в 
мелодіях народних пісень Лемківщини», вивчаючи пісенну твор
чість карпатських українців в її зв'язках з фольклором, зокрема
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показав тісну генетичну спорідненість народної культури україн- 
ців-лемків із загальноукраїнською.

«Границі відділяють українців від їх братів русинів, — пише 
він в роботі «Огляд українсько-руської поезії». — Але ніякі гра
ниці не в силах розірвати єдності великого народу, тому що їх 
об'єднує в одне ціле історична традиція, тисячолітня єдина куль
тура і її плоди — багата мова, величава народна поезія».

Ф. Колессою у 1910—1913 роках було врятовано від забуття і 
безповоротної втрати один із найцінніших скарбів народної твор
чості — думи, що були записані ним на фонограф з голосу коб
зарів та лірників під час експедиції на Полтавщину, організова
ної з ініціативи і на кошт Лесі Українки.

На основі глибокого вивчення дум Колесса висунув нову тео
рію про їх походження, довівши, що думи не є наслідком запози
чень епічних форм з чужих джерел, а являють собою самобутнє 
явище на українському грунті.

У 1929 році його обирають дійсним членом Академії наук 
УРСР, що сприяло ще більшому його зближенню з українською 
наукою.

«З приєднанням Західної України до Радянського Союзу, — 
пише Колесса у статті «Про український фольклор», — зник 
штучний кордон, що розсікав живий організм українського на
роду». Перед вченим розкриваються широкі перспективи для 
наукової творчості. Незважаючи на похилий вік, він віддає всі 
знання, енергію і талант розбудові української культури.

Керуючи кафедрою фольклору та етнографії Львівського уні
верситету, а пізніше Державним етнографічним музеєм, вчений 
виховує молоді кадри науковців, розгортає широку діяльність по 
комплексному вивченню фольклору й матеріальної культури за
хідноукраїнських земель.

Більш ніж піввікова творчість одного з найкрупніших вчених 
в галузі фольклористики мала велике значення для української 
культури. Наукові праці академіка — а їх було понад 100 — по
сіли почесне місце в європейській фольклористиці, пропагуючи 
українську пісенну культуру далеко за межами України. Біль
шість з них не втратила своєї актуальності, живо перегукується 
з сучасністю.

Наукова спадщина Колесси, вченого зі світовим ім'ям, його 
далекосяжні ідеї набули нового життя, активно сприяючи даль
шому розвитку досліджень багатої духовної культури нашого 
народу.

Павло Орленко
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грудень
ПН БТ CD ЧТ

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

ПТ СБ НД

1 2 
7 8 9
14 15 16 
21 22 23 
28 29 ЗО

1 — 10 років тому народ України 
вільним волевиявленням на р еф е 
рендумі підтвердив Акт проголошен
ня незалежності України.
— 120 років від дня народж ення 
українського історика Івана Со- 
занського. Помер 28 лютого 1911 р.
— 60 років тому почала виходити 
газета «За самостійну Україну» 
(ОУН—Б).
3 — 105 років тому помер українсь
кий історик, церковний діяч Петро 
Лебединцев. Народився 25 грудня
1818р.
4 — Введення до Храму П ресвятої 
Богородиці.
— 100 років тому помер українсь
кий історик Сидір Ш араневич. На
родився 16 лютого 1829 р.
5 — 120 років тому помер лікар, 
громадський, освітній діяч М икола 
Пирогов. Народився 25 листопада
1810р.
— 110 років тому помер археолог,

видавець Олекса Гатцук. Народив
ся 14 жовтня 1832 р.
6 — День Збройних Сил України.
7 — Великомучениці Катерини.
— 190 років від дня народження 
українського письменника, гро
мадського діяча Миколи Устияновича. 
Помер 3 листопада 1885 р.
9 — 350 років від дня народження 
українського церковного діяча, 
письменника Данила Туптала (свя
того Димитрія Ростовського). Упо
коївся 28 жовтня 1709 р.
— 140 років від дня народження 
українського діяча, мецената Євге
на Чикаленка. Помер 20 червня 
1929 р.
— 40 років тому помер український 
письменник Михайло Яцків. Н аро
дився 5 ж овтня 1873 р.
10 — 310 років від дня народження 
українського історика М ихайла 
Ханенка. Помер 7 лютого 1760 р.
— 105 років тому помер відомий
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учений, підприємець Адьфред Но- 
бель, ім 'я якого носить світова від
знака (Нобелівська премія). Н аро
дився 1833 р.
11 — 110 років тому помер украї
нський вчений — філолог, етнолог 
Олександр Потебня. Н ародився 22 
вересня 1835 р.
12 — 235 років від дня народження 
російського історика, письменника 
Миколи Карамзіна. Помер 3 черв
ня 1826 р.
13 — Апостола Андрія П ервозван- 
ного.
— 150 років від дня народження ро
сійського живописця Миколи Яро
шенка. Помер 7 липня 1898 р.
— 145 років від дня народж ення 
українського актора, реж исера М и
коли Садовського (Тобілевича). По
мер 7 лютого 1933 р.
14— 180 років від дня народження 
українського і чеського композито
ра, фольклориста Алоїза Єдлічки. 
Помер 15 вересня 1894 р.
15— 125 років від дня народження 
засновника товариства «Кобзар» у 
Москві, співака Івана Алчевського. 
Помер 27 квітня 1917 р.
17 — Великомучениці Варвари.
— 95 років тому помер український 
історик Никандр М олчановський. 
Народився 1858 р.
18 — 125 років від дня народження 
українського художника, політичного 
діяча П етра Холодного. Помер 
7 червня 1930 р.
— 405 років від дня народж ення 
українського церковного діяча, про
світителя Петра Могили. Помер 
11 січня 1647 р.
19— Святого М иколая.
20 — 160 років від дня народження 
українського громадського діяча Пе
тра Косача. Помер 2 квітня 1909 р.
21 — 675 років тому помер україн 
ський іконописець, Київський мит
рополит (1308— 1326) Петро Ратен- 
ський. Рік народження невідомий.

— 160 років від дня народж ення 
українського історика Володимира 
Іконникова. Помер 26 листопада 
1923 р.
25 — 80 років тому помер російсь
кий письменник Володимир Коро- 
ленко. Народився 27 липня 1853 р.
26 — 230 років тому помер ф ран
цузький філософ Клод Гелвецій. На
родився 31 січня 1715 р.
— 130 років від дня народження 
українського політичного діяча, жур
наліста, видавця Євмена Лукасеви- 
ча. Помер 20 грудня 1929 р.
— 80 років тому підписана україн
сько-італійська попередня угода, 
згідно з якою  УСРР та Італія мали 
утримуватися від ворожих дій між 
собою.
27 — 80 років тому Москвою ухва
лено декрет про конфіскацію  ц ер
ковних і монастирських цінностей.
— 80 років тому створено Іститут 
української наукової мови (з 
1930 р. — Інститут мовознавства).
— 75 років тому створено спілку мо
лодих українських письменників 
«Молодик».
2 9 — 125 років від дня народження 
українського терапевта Миколи 
Стражеска. Помер 27 червня 1952 р.
30 — 385 років тому вийшов друком 
«Часослов»— перш а надрукована 
книга в Києві.
— 380 років тому помер українсь
кий церковний і освітній діяч Іов 
Княгиницький. Народився 1550 р.
31 — 125 років тому помер російсь
кий мовознавець Віктор Григорович, 
автор праці «Слов'янські наріччя» 
(1884 р.), в якій подані характерис
тики української мови. Народився 
12 травня 1815 р.
— 20 років тому помер український 
художник Петро Андрусів. Народив
ся 2 липня 1906 р.

У  2 0 0 1  р о ц і  ви п овн ю єт ься:
— 840 років тому помер князь Зве
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нигородський, князь Берладський, 
князь-ізгой Іван Ростиславич Бер- 
ладник. Рік народження невідомий.
— 850 років від дня народження 
князя Новгород-Сіверського і Пу
тивльського, князя Чернігівського, 
героя «Слова о полку Ігоревім» Іго- 
ра Святославича. Помер 1201 р.
— 840 років тому помер великий 
князь київський Ізяслав Давидович. 
Рік народження невідомий.
— 720 років тому помер митропо
лит Київський Кирило II (Курило). 
Рік народження невідомий.
— 530 років тому створене Київсь
ке воєводство. Ліквідоване 1793 р.
— 390 років тому засновано Маняв- 
ський скит.
— 280 років тому споруджено Нов- 
город-Сіверський Успенський собор.
— 210 років тому відбулася таємна 
місія Василя Капніста до прусько
го короля Ф рідріха Вільгельма II з 
пропозицією взяти участь у визво
ленні України з-під влади Російсь
кої держави.
— 190 років тому у с.Кручик на Хар
ківщині українським вченим, просві
тителем Василем Каразіним створе
не філотехнічне товариство.
— 170 років тому у Харкові почав 
виходити літературний збірник «Ук
раїнський альманах».
— 140 років тому засновано журнал 
«Киевские епархиальньїе ведомос- 
ти».
— 80 років тому у Львові заснова
но український (таємний) універси
тет.
— 80 років тому у Львові заснова
но видавництво «Червона калина».
— 80 років тому у Запоріжжі ство
рено завод сільськогосподарських 
машин «Комунар», нинішній «Запо
рожець».
— 60 років тому створено кіносту
дію науково-популярних фільмів (з 
1954 р. «Київнаукфільм»).
— 60 років тому почав виходити 
ж урнал «Україна».
— 760 років тому Україна була за
войована монголо-татарами.

— 760 років тому розпочалось кня
зювання в Галицько-Волинській дер
жаві Ю рія Львовича.
— 650 років тому завершилося кня
зю вання в Литві Гедиміна.
— 600 років тому сталося підписан
ня Великим князівством Литовським 
і Польщею Вільненської угоди, за 
якою Литва визнавала васальну за
лежність від Польщі.
— 410 років тому створені православ
ні братства у Бресті та Городку.
— 370 років тому шведський король 
запросив запорожців до себе на службу.
— 340 років тому засновано Львів
ський університет.
— 300 років тому Стефан Явореький 
у М оскві відкрив Слов'яно-греко- 
латинську академію.
— 280 років тому російський царизм 
вислав 12 тис. українців на риття 
Ладозького Каналу.
— 220 років тому відбувся поділ Лі
вобереж ної України на Новгород- 
Сіверське, Чернігівське й Київське 
намісництва.
— 180 років тому Василь Лукаше- 
вич у Полтаві створив «Малоросій
ське товариство».
— 140 років тому у містечку Кузе- 
мине Полтавської губернії відкрило
ся початкове училище з українською 
мовою навчання.
— 140 років тому в Петербурзі ви
дано «Букварь южнорусский» Тара
са Ш евченка.
— 130 років тому в Петербурзі за
сновано гурток «чайковців».
— 120 років тому відбувся нелегаль
ний з'їзд  ліберальних земців у Хар
кові й затверджено «Програму зем
ського союзу 1881 р.».
— 110 років тому М.Соловцов ство
рив у Києві перш ий в Україні по
стійний російський драматичний те
атр.
— 105 років тому опубліковано пра
цю Ю ліана Бачинського «Поновле
на Україна» з обгрунтуванням істо
ричної правомірності прагнення 
українців до створення самостійної 
держ ави.
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Є т ап и  ук р а їн ськ о го  держ авот ворен н я

УКРАЇНА СТАЄ НЕЗАЛЕЖНОЮ

I p H  березні 1985 р. генеральним секретарем ЦК КПРС став 
М. Горбачов. Кризові явища в народному господарстві, з 

Шкет якими ще М. Хрущов намагався боротися своїми недолуги
ми економічними реформами, переросли в другій половині 80-х 
років у всеохоплюючу системну кризу радянського суспільно- 
економічного ладу. Спроби нового генсека врятувати становище 
напівзаходами не дали результату. Тоді М. Горбачов зробив спро
бу вдосконалити непорушні з часів В. Леніна політичні механіз
ми радянської системи влади. У березні 1989 р. були проведені 
вільні вибори народних депутатів СРСР, у березні 1990 р. — 
вибори до Верховних Рад союзних республік і місцевих рад.

Виявилося, однак, що замість зміцнення радянська політична 
система почала розкладатися. Демократизація переросла в не- 
контрольований союзним центром революційний процес. Завдя
ки вільним виборам сформувалися регіональні центри влади в 
союзних республіках.

Саме приклад Росії, а не прибалтійських республік, надих
нув українську політичну еліту на демонстрацію незалежносте 
від центру, представником якого вона завжди була в республіці. 
Компартійно-радянська номенклатура збагнула, що Москва не 
може більше гарантувати їй перебування при владі. Тому но
менклатурна більшість у Верховній Раді УРСР уперше об'єдна
лася з ще слабкою опозицією у доленосному питанні про дер
жавний суверенітет. 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР при
йняла Декларацію про державний суверенітет1.

Намагання М. Горбачова шляхом переговорів з лідерами со
юзних республік продовжити животіння Радянського Союзу уже 
не могли увінчатися успіхом. Розуміючи це, його найближчі спів
робітники зробили спробу силоміць припинити повзучий про
цес розкладу наддержави. Однак влаштований ними заколот за
знав невдачі. Радянський Союз припинив своє існування. Неза
лежна тепер Україна мусила будувати свої відносини з Російсь
кою Федерацією на нових засадах.

31 травня 1997 р. сталася знаменна подія: президент Росії 
Борис Єльцин і президент України Леонід Кучма підписали у 
Києві Договір про дружбу, співробітництво і партнерство. Росій
ські політичні діячі розуміли, що Великий договір не тільки від
криває нову сторінку у відносинах двох країн, але й закриває 
дорогу назад. Договір ставив остаточну крапку на всіх сподіван
нях поглинення України. Проте вони розуміли й інше: відсут-
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ність договору знищувала грунт для ефективного розвитку від
носин між двома державами. Відштовхування України було не в 
національних інтересах самої Росії. Тим більше після підписан
ня в липні 1997 р. Хартії про особливе партнерство між Украї
ною та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

У квітні 1999 р. договір набрав чинности. З першої заяви пред
ставників Центральної Ради у революційному Петрограді про 
утвердження України як геополітичної реальности до визнання 
її статусу як незалежної держави в реально існуючих кордонах 
минуло 82 роки. Саме стільки часу знадобилося російській полі
тичній еліті, щоб переконатися в окремішності українського на
роду, в його праві на самостійне життя.

Антирадянська революція в СРСР мала в своїй основі, як 
будь-яка інша, яскраво виражене небажання народних низів за
довольнитися тим, що у них було. Радянський політичний устрій 
разом зі створеною під нього командною економікою виглядали 
анахронізмом на тлі прискореного науково-технічного і соціаль
но-економічного прогресу в країнах Заходу. Однак, на відміну 
від усіх попередніх соціальних катаклізмів, рушійною силою ан- 
тирадянської революції була якраз радянська політична еліта. 
Іншої в атомізованому суспільстві тоталітарної країни існувати 
не могло.

Революція почала розвиватися одразу у двох вимірах — як 
соціальна і національна. Національна складова простежувалася 
і в Росії, що зайвий раз засвідчує невідповідність Радянського 
Союзу критеріям традиційної або колоніальної імперії.

Нетоталітарні організаційні структури («неформальні органі
зації») почали виникати лише на останніх стадіях горбачовської 
«перебудови». В Україні вони відіграли свою роль у засвоєнні й 
пропаганді національно-визвольних традицій цілком винищено
го радянською владою покоління будівничих УНР. Та нефор
мальні організації не змогли (за винятком західних областей) скла
сти політичну конкуренцію тій частині компартійно-радянського 
апарату, яка підхопила національно-демократичні гасла, щоб збе
регти владу. Навіть у західних областях, де виник такий політич
ний феномен, як антикомуністична радянська влада, револю
ційний процес відбувався шляхом внутрішньої трансформації ра
дянських органів влади.

Шлях України від імперської периферії до суверенної держа
ви був непростим. Ми не бачимо поступового нагромадження 
певних якостей, які сприяли утвердженню її незалежности і са
мостійносте. Замість цього спостерігаються два короткі револю
ційні спалахи, віддалені один від одного нескінченно довгою епо
хою всепоглинаючого тоталітаризму.

Компартійно-радянський центр цілеспрямовано знищував 
елементи національної державности. Опір радянізації супровод
жувався багатомільйонними жертвами. Щоб зменшити опір,
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центральна влада йшла на поступки, однією з яких був радянсь
кий різновид національної державности.

Тоталітарна мутація революційного процесу загальмувала на 
три чверті століття розвиток народів Російської імперії. Після 
самознищення тоталітарного ладу країнам СНД, зокрема й Україні, 
доведеться не менше чверти століття розв'язувати вузли, зав'я
зані у недавньому минулому.

На етапі індустріального суспільства комуністичні методи по
долання відсталости були досить дійовими, хоч ціна модернізації 
виявилася надзвичайно високою. У постіндустріальну добу ко
муністична організація управління й економічного життя не мог
ла скласти конкуренції демократії і вільному ринку.

Нав'язаний Україні іззовні комуністичний експеримент обер
нувся віковою затримкою у розвитку. Комуністичні методи мо
дернізації, які тяжко позначалися на всьому радянському насе
ленні, і специфічне становище України, яка особливо сильно 
постраждала від репресій, підірвали демографічний потенціал 
суспільства. Депопуляція, яка почалася з 90-х років, набрала ве
ликої інерційної сили. Її не можна швидко подолати навіть за 
умови радикального поліпшення соціально-економічного стано
вища країни.

Серед трьох десятків посткомуністичних країн найменші до
сягнення має Україна. Це пов'язано, головним чином, із незадо
вільною кваліфікацією кадрів у сфері державного управління, 
економіки і культури.

Не має значення, що високі посади заміщені, а за кількістю 
академіків, генералів або лауреатів на душу населення ми не 
поступаємося іншим країнам. Йдеться саме про якість кадрів. 
Десятки років тоталітарна держава спрямовувала вістря репре
сій проти найталановитіших і найперспективніших представни
ків української інтелігенції — мозку нації. У результаті сукуп
ний інтелектуальний потенціал нації в середині XX століття впав 
до розпачливо низьких показників, які не могли забезпечити на
лежного відтворення кадрів найвищої кваліфікації у наступні де
сятиліття. Треба усвідомити цю небезпеку віддалених наслідків 
сталінських репресій. Освіта і наука повинні перетворитися на 
пріоритетні напрями суспільного розвитку. 1

1 Історія України: нове бачення. Т. 2. — К., 1996. — С. 431.

Станіслав Куль чицький, 
доктор історичних наук
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“Видатні іст орики

ДЖЕРЕЛОЗНАВЕЦЬ ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ

м'я Володимира Степановича Ікон- 
никова — вченого, історика, дже
релознавця займає почесне місце 

в науковому житті України кінця XIX — 
початку XX ст.

Професор Київського університету 
св. Володимира, один з перших акаде
міків Української Академії наук — ви
значний дослідник історичного минуло
го нашого народу, він був добре відо
мий колегам-сучасникам як людина гли
бокої ерудиції та високої культури, зна
вець проблем історії Росії та України, 
науки, освіти, джерелознавства та істо
ріографії, архівознавства та археографії, 
літописної спадщини та бібліотекознав
ства, музейної справи тощо.

В.С.Іконников робив усе для того, щоб історична спадщина 
збереглася, вивчалася і стала відомою людям. Він був одним із 
організаторів і керівників Історичного товариства Нестора- 
літописця, сорок років — головним редактором єдиного на той час 
вузівського періодичного видання «Университетские Известия», 
деканом історико-філологічного факультету Київського універси
тету св. Володимира, дійсним і почесним членом майже всіх існу
ючих на той час товариств, комісій, установ. За видатні досягнен
ня в галузі науки вчений нагороджений орденами та медалями.

У вересні 1868 року В.Іконников прочитав свою першу в Ки
ївському університеті лекцію з російської історії, поклавши по
чаток 50-річній плідній діяльності в цьому вузі.

За 53 роки активного творчого життя В.С.Іконников видав 
716 наукових розробок загальним обсягом понад 15,5 тисячі сто
рінок, не рахуючи редагованих видань. Він є автором 21 моно
графії, 90 статей у періодичних виданнях та збірниках, 521 біб
ліографічної нотатки1.

У березні 1921 року за поданням голови історико-філологічного 
відділу Української Академії наук А.Ю.Кримського В.С.Іконни- 
кова обрали академіком УАН. 1

1 Войцехівська І.Н. Володимир Іконников. Джерелознавчі студії. — К., 1999. — С.55.

Ірина Войцехівська, 
доктор історичних наук

В. Іконников
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ
У країнське законодавство визначає держ авні нагороди як  вищ у ф ор

му відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною. Діюча сис
тема нагород України регламентується Законом «Про держ авні нагороди 
України» (2000 р.).

Д ерж авними нагородами нагороджую ться громадяни України, іно
земці, особи без громадянства. Н агородж ення провадиться указам и П ре
зидента України.

Вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України, що при
свою ється за  здійснення визначного вчинку з врученням ордену «Золота 
зірка», а за  визначне трудове досягнення — орденом Держави.

До системи держ авних нагород входять Ордени України: О рден кня
зя  Ярослава М удрого (I, II, III, IV, V  ступеня), орден «За заслуги» (I, II, III 
ступеня), орден Богдана Хмельницького (I, II, III ступеня), орден «За муж 
ність» (І, II, III ступеня), орден княгині Ольги (І, II, III ступеня), медалі 
України: «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» (I, II, III 
ступеня), «Захиснику Вітчизни».

Національна премія України ім. Т.Ш евченка — за найвидатніші твори 
літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

Д ерж авна премія України в галузі науки і техніки — за видатні нау
кові досягненя, розроблення і впровадж ення нової техніки і матеріалів, 
за створення підручників;

Д ерж авна премія України в галузі архітектури — за створення видат
них житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, окре
мих споруд, роботи з містобудування, реставрацію  пам'яток, наукові праці.

Знак ордена Знак ордена князя Знак ордена
«Золота зірка» Ярослава Мудрого «За заслуги»

Знак ордена 
Богдана Хмельницького

Знак ордена 
«За мужність»

Знак ордена княгині 
Ольги
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УКРАЇНСЬКА КНИГА НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

ередина 90-х років увійде в новітню історію тяжкою і прак
тично безрезультатною боротьбою українського книгови
дання за своє виживання і спробами його представників 

зрушити це питання через законодавче поле. У цю пору велася 
неприхована боротьба і в комісіях парламенту, і в міністерських 
коридорах, і серед видавців за підготовку цивілізованого Закону 
«Про видавничу справу». Паралельно протягом багатьох місяців 
безуспішно «пробивався» Указ Президента, спрямований на за
хист національного книговидання.

У 1995 р. парламентом України було «провалено» й багато
страждальний Закон «Про видавничу справу», на який поклада
лися великі надії.

Закон про видавничу діяльність після його обговорення тричі 
ставився на голосування у першому читанні. Чому ж його не 
прийняли? Тому що в законопроекті були визначені пріоритети 
саме української книжки, витісненої в незалежній Україні ро
сійською книжкою на задвірки процесу примноження і засво
єння культури1.

Значно перероблений у бік вихолощення національних пріо
ритетів книговидання Закон України «Про видавничу справу» 
був, зрештою, затверджений Верховною Радою аж 5 червня і 
опублікований у пресі 18 липня 1997 року. Однак він так і не 
запрацював, бо навіть скромні пільги для видавців, обумовлені 
статтею шостою, могли дати якийсь позитивний результат, якби 
її пункти були включені у відповідні законодавчі акти.

Відтак гальмування процесу реформування податкової політики 
у книговидавничій галузі та її законодавчої бази стало знову наби
рати загрозливої тенденції. Для підтвердження цієї тези варто наве
сти такі порівняння. Якщо в 1989 р. в Україні на одного мешканця 
було видано 4 примірники книг, у 1992-му— 3, то вже у 1996-му — 
0,99, а в 1999 р. — 0,33 примірника. За даними Книжкової палати 
України, 1995 р. в Україні вийшло друком 6,1 тисячі назв книг, тоді 
як у ФРН — 65 тисяч, Англії — 80, США —140 тисяч назв книг2.

У цілому ситуація в українській книговидавничій справі на 
кінець 90-х років характеризується такими особливостями:

— знизилася до критичної межі кількість освітніх і наукових видань (за назвами 
і накладами), що спричинило поглиблення кризи освіти і науки в державі;

— припинилося бюджетне фінансування бібліотек і цільових видавничих про
ектів, покликаних забезпечити поповнення фондів бібліотек, що стало головною 
причиною різкого зубожіння останніх і, відтак, обмеження інформованості насе
лення та зниження його інтелектуального потенціалу;

— падає авторитет країни в очах європейської спільноти, яка почала сприй
мати Україну як державу, де влада не опікується книгою, освітою, культурою;

— Україна стала джерелом прибутків для видавництв ближнього зарубіжжя, 
які, використовуючи податковий тиск влади в Україні на власних виробників та 
протекціоністські закони своїх держав, мають змогу поставляти до нашої держа
ви значно дешевшу та поліграфічно якіснішу книжкову продукцію;

— втрачаються кваліфіковані фахівці, а відтак знижується загальний фаховий
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рівень видавничої сфери, зростає кількість підприємств, які припиняють видання 
книжок і перепрофілюються;

— прогресує занепад поліграфічних підприємств, спричинений значним зме
ншенням замовлень, а також моральним і фізичним старінням обладнання, пов'я
заним з браком коштів на його модернізацію;

— стрімко зросла собівартість української книги, внаслідок чого вона стала 
недоступною пересічному читачеві.

Перелічені вражаючі тенденції розвитку сучасного українсь
кого книговидання були визначені й названі учасниками Міжна
родної конференції «Законодавство в світі книги: шляхи реаліза
ції в Україні рекомендацій Ради Європи», що проходила в Києві 
21—22 квітня 1996 р. за підтримки й участі Ради Європи, Книж
кової палати України, Асоціації книгорозповсюджувачів Украї
ни, Національної та Парламентської бібліотек України.

У доповідях і виступах учасників конференції констатувалося, 
що в Україні, на відміну від країн близького й далекого зарубіж
жя, книга позбавлена уваги й підтримки з боку держави. За роки 
незалежності задекларовано, проте не зроблено реальних кроків 
щодо піднесення книговидання і книгорозповсюдження до належ
ного в демократичному суспільстві рівня. У виступах доповідачів, 
зокрема, загострювалася увага на тому, що законодавство Украї
ни і виконавча влада й досі розглядають книгу як предмет матері
ального виробництва, як джерело прибутків, а не як частину наці
онального культурного надбання. Видавці, які ще залишаються 
відданими справі творення української книги, задихаються в по
датковому зашморгу, неспроможні протистояти монополії підпри
ємств енергетики і теплопостачання, потерпають від свавілля чи
новників різного рангу, зазнають знущань при виселенні з орен
дованих видавництвами і книжковими магазинами приміщень, 
оскільки не в змозі платити здирницьку орендну плату3.

Під час роботи цієї представницької міжнародної конференції 
виникла ідея забезпечити реалізацію в Україні тези: «Книга, як і 
хліб, має бути доступна кожній українській сім'ї». Робота конфе
ренції мала широкий розголос у пресі. І знову пакет конкретних 
пропозицій, розроблених вже на цьому рівні, був направлений на 
розгляд владних структур. І знову якась «невидима рука» успіш
но нейтралізовувала їх творче починання. Змінювалися вивіски 
галузевого міністерства, приходили й відходили нові міністри та 
їхні заступники, а віз із нагромадженими проблемами щодо укра
їнської книги ще більше загрузав у трясовині.

Тривожний стан в українському книговиданні, що склався на 
кінець минулого століття, став предметом для слухань у Комітеті 
Верховної Ради України з питань культури і духовності 12 травня 
2000 р., матеріали слухань були видані в рамках співпраці з Про
грамою сприяння парламентові України, яка діє за фінансової під
тримки Бюро Агентства СІНА з Міжнародного розвитку в Україні4.

Останню спробу змінити законодавче поле в Україні щодо 
українського книговидання було здійснено влітку 2000 р. під 
час Всеукраїнських загальних зборів видавців, поліграфістів і 
книгорозповсюджувачів. Учасники наради в черговий раз при-
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йняли стурбоване звернення до Президента України з клопо
танням про необхідність нагальних змін у податковому зако
нодавстві. Йшлося, зокрема, про зміни й доповнення до Зако
нів України «Про податок на додану вартість», «Про єдиний 
митний тариф», «Про оподаткування прибутку підприємств», 
«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» 
та «Про видавничу справу».

Поданий пакет документів щодо порятунку української кни
ги Верховна Рада розглянула у вересні 2000 р. і... знову в черго
вий раз не прийняла його5.

Такою є коротка історія проблеми, аналіз якої неодмінно виво
дить на постановку кількох наболілих за роки гострих і конкрет
них запитань. Ці запитання так само гостро й емоційно звучали з 
трибуни Всеукраїнських загальних зборів видавців, поліграфістів 
і книгорозповсюджувачів у червні 2000 р. Ось їх головна суть.

Запитання перше. Хто і чому чинить в останні роки такий шалений опір 
прийняттю цивілізованого податкового законодавства щодо національної книги?

Запитання друге. З чиєї злої волі сталося так, що Україна перетворилася на 
матір-годувальницю для іноземної книги і на люту мачуху — для власної?

Запитання третє. Хто з високоповажних управлінців має зиск із того, що, 
всупереч світовим тенденціям, Україна за роки незалежності зменшила обсяги 
видання книжок майже у дев'ять разів?

Запитання четверте. Чому стільки років книжкова галузь залишається зару
чницею декількох амбітних службовців з давно віджилими стереотипами команд
но-адміністративного мислення, які неспроможні побачити взаємозв’язок між ста
ном національної книги і станом науки, освіти, культури, національної ідеї і, зре
штою, незалежності України ?

Запитання п'яте. Хто в державі відповість за знищення цілої галузі, яка в 
усьому світі є високоприбутковою?

Сподівання на те, що опір явних і прихованих ворогів україн
ської книги можна зламати, що ситуацію, яка склалася на поча
ток третього тисячоліття, можна змінити на краще, вселяє кіль
ка обнадійливих висновків.

Висновок перший. Нині в Україні, всупереч украй несприятливому, в корені 
шкідливому для майбутнього нації законодавству щодо книговидавничої галузі, 
шириться потужний інтелектуальний рух. Свідченням цьому є прийняті на Фору
мі українських видавців, що відбувся у вересні 2000 р. у Львові, звернення — до 
Президента, Прем'єр-міністра, членів Кабінету міністрів та до фракцій, комітетів 
і всіх депутатів Верховної Ради України.

Висновок другий. Незважаючи на економічні негаразди, в суспільстві існує 
стабільно високий попит на добротну українську книгу — навчальну, наукову, 
пізнавальну, довідкову, художню. Задовольнити цей попит не вдається не стільки 
через високу ціну книги, скільки через її географічну недоступність. Настала 
нагальна потреба створення під егідою державних органів потужної дистрибутор- 
ської мережі, яка б давала можливість «просунути» будь-яке українське видан
ня — від столичного чи обласного видавництва — у великі й малі населені пункти 
держави.

Висновок третій. Аналіз видавничих новинок, представлених в українських 
книгарнях, дає підстави робити оптимістичні прогнози щодо позитивних тенден
цій у тематичній палітрі й мистецько-поліграфічному рівні книжкових новинок.

Висновок четвертий. За прикладом країн Західної Європи Україна все більше 
починає відчувати вплив щорічного ярмаркового буму у книжковій справі. Вже 
визначилися чотири центри таких виставок-ярмарків — у Києві, Львові, Одесі та 
Харкові. Але їх ніколи не буде забагато, надто в умовах, коли за кількістю друкова-
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них книг наша країна опустилася мало чи не до найнижчого показника в світі, коли 
процес витіснення книжкових магазинів зі своїх приміщень чи наповнення їх по
лиць далеким від просвіти і знань товаром набрав по всій державі ганебних масшта
бів. У кожного з цих ярмарків виробляється свій почерк. Безумовно, дуже хотілося, 
аби Київський «Книжковий світ», започаткований у дні незалежності, міг у недале
кому майбутньому піднятися до рівня Варшавського чи Московського ярмарків, 
аби наша столиця стала й міжнародною столицею її величності книги.

Висновок п'ятий. Історія прийняття в Росії безпрецедентних за своїми пільга
ми протекціоністських законодавчих актів і приведення тамтешніх законів у від
повідність з міжнародним правом переконує, що це стало можливим не само по 
собі, а потребувало напруженої праці немалої групи авторитетних і наполегливих 
покровителів видавців і поліграфістів. Вони цілеспрямовано і постійно здійсню
вали лобіювання у вищих законодавчих і виконавчих органах держави інтересів 
книговидавничої галузі, активно впливали на формування громадської думки. Чи 
є в нас такі покровителі й захисники? Безумовно. Маємо Українську асоціацію 
видавців (об'єднує понад 80 видавництв та видавничих організацій), Українську 
асоціацію виробників поліграфічної продукції (у складі— 90 юридичних осіб), 
Асоціацію навчальних видавництв, Центр сприяння видавцям української книги, 
Асоціацію книгорозповсюджувачів, Асоціацію видавців та розповсюджувачів пре
си. Для координації зусиль, вироблення спільних позицій цих громадських струк
тур створено навіть Координаційну раду асоціацій та об'єднань. Схоже на те, що 
керівники цих структур все більше усвідомлюють свою відповідальність, все глибше 
розуміють, що, лише згуртувавши сили, поєднавши наступальність, рішучість і 
професіоналізм, вдасться вивести українське книговидання на той рівень, якого 
воно заслуговує.

1 Цит. за: Тимошик М. Її величність— книга. — К., 1999. — С. 267.
2 Видавнича справа в Україні. 1991—1996: Бібліографічний покажчик. — К., 1996. — 
С. 5.
3 Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Єв
ропи: Матеріали Міжнародної конференції. Київ, 21—22 квітня 1997 р. — К., 
1998. — 120 с.
4 Про захист національного ринку книговидання: Матеріали слухань у Комітеті 
Верховної Ради України з питань культури і духовності. — К., 2000. — 115 с.
5 Тимошик М. Ситуація у видавничій справі вийшла з-під контролю держави: 
Післямова до Всеукраїнських загальних зборів видавців, поліграфістів і книго
розповсюджувачів / /  Друкарство. — 2000. — №4. — С.4—7.
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УКРАЇНА В СВІТІ

И
есять літ для історії людської цивілізації — це лише одна 
мить. Для України з часу здобуття нею незалежності в 
1991 р. цих десять років умістили цілу епоху, наповнену 
подіями і процесами далеконосного значення. Це був період не

простого переходу від статусу імперської провінції до станови
ща незалежної, самостійної держави.

У сферу міжнародного життя Україна увійшла не як зовсім 
невідомий новачок. Вона була однією з держав-фундаторів ООН, 
брала активну участь у зовнішньоекономічних зв’язках метро
полії. Її добре знали в міжнародних культурних і спортивних 
колах. Додала їй і сумної слави трагедія Чорнобиля, що стала по 
суті екологічною катастрофою вселенського масштабу.

Згідно з міжнародним правом держава народжується не в 
результаті визнання іншими державами, а як наслідок волевияв
лення своїх громадян, рішення народу. Акт про проголошення 
незалежності України від 24 серпня 1991 р. знайшов підтвер
дження під час всенародного референдуму 1 грудня 1991 р. Від
тоді докорінно змінилася якість політичної, економічної і дипло
матичної присутності України на світовій арені, бо вона постала 
як повноправний суб'єкт міжнародних відносин.

При розпаді СРСР Україна пройшла процес «розлучення» ми
рно, без втягнення у будь-які воєнні конфлікти. Не всі проблеми 
вдалося подолати. Деякі залишаються нерозв'язаними і до сьо
годні (борги і активи колишнього СРСР, вклади в Ощадбанку, 
демаркація окремих ділянок кордону тощо). Але в основному 
Україна подолала найнебезпечнішу смугу краху старої системи 
«на одному диханні».

Світ з повагою поставився до вибору українського народу — 
прагнення жити у незалежній, вільній, демократичній державі. 
Після проголошення результатів референдуму більшість країн 
світу визнали Україну і встановили з нею дипломатичні відноси
ни. До Києва як до столиці потяглися валки дипломатичних місій 
та іноземних делегацій. Розгорнувся активний процес станов
лення і розвитку зовнішніх зв'язків.

На основі національних інтересів України будувалася власна 
зовнішня політика, визначались її пріоритети — захист суверені
тету і територіальної цілісності, забезпечення недоторканості дер
жавних кордонів, розвиток рівноправного, взаємовигідного спів
робітництва з іншими країнами. Верховна Рада України надала 
великого значення діям держави на міжнародній арені, схвалив
ши у 1993 р. «Основні напрями зовнішньої політики України», а 
пізніше — Закон «Про міжнародні договори». Ці засадничі доку
менти разом з відповідними указами Президента становлять базу 
для рішень і дій уряду, а також надійний каркас для розширення
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мережі двосторонніх і багатосторонніх договорів України, домов
леностей і взаємних зобов'язань у міжнародній сфері.

Стратегічною метою України визначена інтеграція до євро
пейських і євроатлантичних структур. Сам вибір цієї мети, про
диктований стратегією розвитку держави, вимагав зміни мента
літету «холодної війни», подолання заяложених політичних сте
реотипів і ретроградних підходів. З вершини десятилітньої ак
тивності України на шляху входження до світового політичного й 
економічного простору добре видно і масштабні досягнення, і 
нереалізовані можливості, і прорахунки. Проте в цьому складно
му процесі очевидним є основний результат — Україна визнана 
світовою спільнотою як впливова на континенті держава з ініці
ативною, конструктивною і передбачуваною зовнішньою полі
тикою. Україна здобула міжнародний авторитет своєю ясною і 
відкритою позицією в основних питаннях миру і безпеки, регіо
нальної і глобальної політичної і економічної стабільності, збере
ження навколишнього середовища. І головне полягало в тому, 
що ці декларації і наміри реалізовувались у конкретних діях в 
трьох найважливіших напрямах. По-перше, Україна оголосила 
про те, що вона не тільки не має жодних територіальних претен
зій до будь-якої країни, але й відкидає будь-які можливі терито
ріальні домагання з боку інших. По-друге, Україна зайняла пози
цію позаблоковості, невходження до будь-якого військового чи 
військово-політичного угруповання. Таке рішення на першому 
етапі незалежності відіграло важливу роль, відвернувши можли
вість втягнення України проти її волі в якийсь військовий союз. 
По-третє, добровільна відмова України від володіння ядерною 
зброєю і вивезення її за межі держави дали світові унікальний 
приклад відповідального ставлення до грізної зброї масового зни
щення.

Ці рішення давались українському суспільству дорогою ці
ною, виникали сумніви щодо доцільності повного ядерного роз
зброєння. Проте прийняте рішення зумовлювалося низкою сер
йозних чинників і було правильним. Існувала небезпека міжна
родно-політичної ізоляції України, оскільки обидва її найважли
віші стратегічні партнери — США і Росія — наполягали на усу
ненні ядерної зброї з території України. Виникали проблеми 
технічного обслуговування ядерних боєголовок, що виготовляли
ся в Росії. І, нарешті, слід було зважати на серйозний аргумент 
щодо непотрібності ядерної зброї для України з точки зору 
ефективної оборони. Ядерне роззброєння стало неминучою і 
необхідною платою України за прилучення до світової спільноти 
з політичним капіталом. В цьому ж ключі слід розцінювати і за
криття Чорнобильської АЕС, на чому наполягала широка євро
пейська і світова громадськість. Україна підтвердила свою вір
ність взятим міжнародним зобов'язанням і має моральне право 
вимагати від інших учасників спільної домовленості такого ж

Щіудень.........................................4 1 0 .......................................... Щ>удень



відповідального ставлення щодо компенсації втрачених енерге
тичних потужностей і розв'язання проблем ядерного саркофага.

Сучасний розвиток людського суспільства характеризується по
явою і розвитком глобалізації, тобто зростанням взаємозв'язку і 
взаємозалежності держав у всіх сферах життя — економіці, полі
тиці, безпеці, культурі, інформації. Поряд з позитивами цей процес 
має і суттєві негативи, які мають враховуватися в діяльності Укра
їни на міжнародній арені, аби не виявитися на узбіччі прогресу.

Тепер найголовніше завдання полягає в тому, щоб забезпечи
ти прискорення економічного і соціального розвитку країни, поліп
шити добробут громадян. Світ став динамічнішим, і вимоги в ньо
му для членів спільноти зростають. Тому міністр закордонних справ 
України Анатолій Зленко підкреслює настання нового періоду зов
нішньої політики, характеризуючи його як «добу прагматичного і 
жорсткого захисту національних інтересів нашої держави».

Новий старт зовнішньої політики України передбачає якомо
га повніше використання такого потужного засобу, як «еконо
мізація», коли всі ланки держави мають дбати про захист і про
сування інтересів економіки, про конкретну вигоду від торгівлі, 
інвестицій, науково-технічних обмінів. Враховується досвід не
давнього минулого, коли проголошувалося чимало декларацій, 
побудованих на безпідставних бажаннях або ілюзіях, різноманіт
них «проривів», що не приводили до очікуваних результатів. 
Внутрішня політика, потреби економічного поступу країни, ін
тереси громадян повинні визначати характер і спрямованість 
зовнішньополітичної діяльності держави. Остаточне подолання 
економічної кризи, підвищення рівня життя людей сприятимуть 
піднесенню авторитету і престижу України. Нинішнє її місце за 
показниками життєвого рівня серед країн із слабкою економі
кою не тільки не відповідає потужному потенціалу України, а 
може вважатися цілковитою аномалією.

Нині покладено край тривалим дискусіям про «багатовектор- 
ність» зовнішньої політики України. Ця формула викликала чи
мало справедливих докорів про невизначеність основного напря
му, про неможливість рухатися одночасно у протилежні сторони 
тощо. Щодо стратегічного вибору і мети України, то вони чітко 
проголошені Президентом. Це — курс європейської інтеграції. 
Європейський вибір не є випадковістю чи чиєюсь примхою. Він 
грунтується на життєвих інтересах українського народу. По-перше, 
Україна завжди була частиною європейської цивілізації, хоча протя
гом певного періоду штучно відрізаною від неї. Повернення до 
традиційних культурних і духовних цінностей є і потребою, і 
необхідністю. По-друге, орієнтація на високорозвинений регіон 
світу зумовлює підтягування всіх сфер життя до високих стан
дартів, застосування найпередовіших форм і методів виробниц
тва й управління, нових високих технологій, досягнення конку
рентоспроможності продукції на світовому рівні. По-третє, пе
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ревагою в Євроатлантичному регіоні є те, що Україна могла б 
отримати такі бажані інвестиції, налагодити взаємовигідні науко
во-технічні обміни. По-четверте, саме Європа може запропону
вати багатий досвід створення громадянського суспільства, роз
витку демократичних інститутів, захисту прав людини.

При розгляді проблеми європейського вибору слід мати на 
увазі, що він починається «вдома» і залежить від того, наскільки 
Україна відповідає критеріям, що встановлюються при прийомі 
нових членів до Європейського Союзу та інших інституцій. 
Об'єктивний аналіз ситуації переконує в тому, що по багатьох 
показниках Україна ще повинна підноситися до потрібного «єв
ропейського» рівня, особливо в економічній сфері. Досягнуте у 
2000 р. підвищення ВВП України на 6% породжує обмежений 
оптимізм щодо початку стабільного розвитку економіки, пози
тивного результату ринкових реформ. Проте це тільки перші кро
ки, тенденція до оздоровлення.

Зрозуміло, що європейський вибір України аж ніяк не озна
чає однобічності її діяльності, навпаки, єдиний стратегічний курс 
передбачає енергійний розвиток відносин з усіма членами світо
вої спільноти, передусім з головними партнерами — США та 
Росією, з сусідніми державами, з країнами — членами ЄС, з 
регіонами Близького і Середнього Сходу та АТР. Особливий інтерес 
становлять молоді держави — колишні радянські республіки.

На «європейському» шляху Україною зроблено чимало 
конструктивних кроків. Між Україною та ЄС у червні 1994 р. 
укладена Угода про партнерство та співробітництво, що вступи
ла в силу 1 березня 1998 р. На самміті в Гельсінкі 10—11 грудня 
1999 р. Європейською Радою схвалена спільна стратегія країн 
ЄС щодо України. Щоправда, вона не передбачає прилучення 
України до ЄС хоча б на правах асоційованого членства, проте 
члени ЄС можуть внести відповідні корективи в разі позитивних 
соціально-економічних зрушень — подолання кризи і приско
рення та поглиблення економічних реформ. За нових умов існує 
ймовірність створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною.

Розширюється і законодавчо-нормативна база забезпечення 
європейського вибору України. 11 червня 1998 р. Президент 
Л. Кучма своїм указом затвердив Стратегію інтеграції України в 
ЄС, що передбачає створення до 2007 р. передумов, необхідних 
для асоційованого членства, а згодом і повного членства України в 
ЄС. На основі Стратегії уряд України розробив Програму інтегра
ції України в ЄС, що являє собою план конкретних дій і заходів. 
Вочевидь, при спорудженні «мосту» партнерства й співробітниц
тва з обох сторін — ЄС і України — мета і цілі Стратегії й Програ
ми можуть бути досягнуті у недалекому майбутньому.

Позитивному іміджу України на міжнародній арені сприяла її 
активна роль у процесі творення нової архітектури Європейсь
кої безпеки, участь у миротворчих операціях ООН, у мирному
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врегулюванні на Балканах: в Хорватії, Боснії і Герцеговині, Косо
во. Позитивно оцінено її посередництво у пошуках політичного 
розв'язання проблеми збройних конфліктів у Придністров'ї 
(Молдова), в Абхазії (ГруЗій); У окладі контингентів військ ООН 
українці з'явились і на Африканському континенті. Українські 
миротворці, де б вони не буЛй; МйКАИМЮТЬ повагу своїм висо
ким професіоналізмом і вишколом, об'ЄКїйШИМ і доброзичливим 
ставленням до всіх учасників міжнародних сНОрів і конфліктів, 
відданістю ідеалам миру, безпеки і справедливості.

Конструктивне ставлення до актуальних проблем світу, а 
особливо конкретні дії, спрямовані на їх розв'язання, є основни
ми складовими міжнародного престижу будь-якої держави. А. Злен- 
ко Констатує, що «наша Країна склала іспит на зрілість і зваже- 
ність прийняття ключОВНХ зовнішньополітичних рішень, що від
криває перед НеЮ Перспективи стати вкрай значущим елемен
том загальноєвропейської системи безпеки та стабільності, і від
так — бути надійййМ ййртнером у міжнародних відносинах»1.

Україна збагатила ЦІННИМ ДОСВІДОМ діяльність Організації безпе
ки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), зробила помітний внесок 
у підвищення ефективності її впливу на перебіг подій на Євро
пейському континенті, на полагодження конфліктів і запобіган
ня спалаху нових. Спільні зусилля європейської спільноти зу
мовили підвищення Превентивного і миротворчого потенціалу 
ОБСЄ2. Зокрема, досвід України в питанні забезпечення прав 
національних меншин може бути корисним для інших країн. В 
Україні працювала спеціальна Місій ОБСЄ з цього питання, яка 
в 2000 р. склала відповідний висновок.

За період членства в Раді Європи (РЄ) і в Парламентській 
Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Україна брала активну участь в 
розгляді питань узгодження законодавства, забезпечення прав 
національних меншин, унеможливлення трудової дискримінації 
з національно-етнічних мотивів, захисту навколишнього середо
вища, боротьби зі СНІДом тощо.

Значний досвід і практику діяльності має Україна в традицій
них міжнародних організаціях, передовсім в ООН. Тричі Україна 
обиралася непостійним членом найважливішого органу ООН — 
Ради Безпеки — в 1948—1949, 1984—1985 і 2000—2001 рр. від 
країн регіону Східної Європи, і чотири рази — членом Економіч
ної і Соціальної Ради. Протягом березня 2001 р. Україна голову
вала в Раді Безпеки. Київ поділяє ідею і бере участь в практич
них заходах щодо реформування ООН, вважаючи необхідним 
збільшити кількість постійних і непостійних членів Ради Безпе
ки, здешевити адміністративні витрати, підвищити ефективність 
діяльності ООН загалом.

Будучи позаблоковою державою, Україна не ставить у прак
тичну площину приєднання в найближчому майбутньому до будь- 
якого військово-політичного союзу. Проте це не означає само- •
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ізоляції від інтеграційних процесів у сфері безпеки і співробіт
ництва. В липні 1997 р. укладено Угоду про особливе партнерст
во Україна—НАТО, що передбачає поглиблення співробітницт
ва Києва з Північноатлантичним альянсом в рамках програми 
«Партнерство заради миру», проведення консультацій, розши
рення військово-технічних зв'язків. НАТО є ядром нової системи 
регіональної безпеки в Європі, єдиним і найефективнішим ін
струментом миру і стабільності на континенті.

Співпрацюючи з НАТО, Україна здобуває досвід проведення 
миротворчих операцій, застосування новітніх методів управління 
військами, оволодіння сучасними видами військової техніки, зв'яз
ку, дій у надзвичайних ситуаціях цивільного характеру. Спільні 
маневри, штабні навчання дозволяють піднести вишкіл україн
ських військовиків. Взаємодія з НАТО за формулою «19+ 1» спри
яє розвиткові взаємної довіри і взаєморозуміння між Україною і 
країнами — членами НАТО і країнами-партнерами. Така коор
динація дій прокладає шлях до загального поліпшення політичної 
атмосфери у Східній Європі і на континенті загалом.

Існує чимало регіональних організацій і об'єднань, в роботі 
яких бере участь Україна. Хоча СНД хронічно не виправдовує 
надій, що на неї покладались, і поступово розпадається на групи 
і підгрупи, Україна як асоційований член СНД намагається по
жвавити її активність в економічній сфері.

Помітну роль у регіональних інтеграційних процесах відігра
ють Центрально-європейська ініціатива (ЦЄІ), Організація Чор
номорського економічного співробітництва (ЧЕС), Рада держав 
Балтійського моря. Участь України в цих об'єднаннях дає мож
ливість реалізувати конкретні економічні проекти, користувати
ся вигодами прикордонних зв'язків. Важливою є діяльність Пак
ту стабільності для Південно-Східної Європи, особливо з точки 
зору подолання наслідків конфлікту в Косово, відновлення наві
гації на Дунаї, відшкодування збитків тощо.

Набирає нового звучання об'єднання ГУУАМ (Грузія, Узбе
кистан, Україна, Азербайджан, Молдова), якому визначена роль 
прискорювача економічної співпраці країн-учасників. Зростає 
інтерес до реалізації певних спільних політичних цілей, проте 
найголовніше — забезпечення транспортування енергоресур
сів (нафти і газу) зі Сходу на Захід. У запланованому на май
бутнє самміті ГУУАМ у Києві планується формування органів 
цього об'єднання.

Україна має шанс стати фактичним лідером нового об'єднан
ня, якщо вона не самоусунеться від такої ролі.

Серйозним чинником сприйняття держави у світі, створення 
її сприятливого іміджу є двосторонні відносини. Саме в них 
найчастіше і найрезультативніше здійснюються договори, конк
ретні проекти, плани і наміри. Практичні дії поглиблюють взає
моповагу, взаєморозуміння і співпрацю. Україні вдалося налаго-
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дити і розвинути плідні, взаємовигідні відносини з більшістю країн 
світу, передовсім з країнами-сусідами, з країнами Західної Євро
пи, Північної Америки, Близького і Середнього Сходу, Азіатсь
ко-Тихоокеанського регіону. Найбільший поступ зроблено у 
взаєминах зі стратегічними партнерами, передовсім з Росією та 
США. В обох державах відбулася зміна керівництва, що зумов
лює нові підходи. Непростий шлях пройшли українсько-російські 
відносини, чимало траплялося непорозумінь, передсудів, «відхи
лень». Частина російської еліти не сприймала незалежності Украї
ни, що позначалося на рівні й характері відносин. Проте остан
нім часом зроблено рішучий крок до нормалізації, до переведен
ня відносин України і РФ у ранг справді стратегічних, побудова
них на рівноправності та взаємній вигоді. Інтереси Росії мають 
глобальний характер. Від її внутрішньої і зовнішньої політики 
багато в чому залежить ситуація у Східній Європі, в тому числі в 
Україні. Свої паливні ресурси Україна одержує в основному з 
Росії. І в зворотньому напрямі йде потужний потік товарів, не
обхідних російській стороні. Взаємовигода нормальних ділових 
зв'язків є очевидною. Поліпшення відносин вже позначилося на 
зростанні обсягів українсько-російської торгівлі. Протягом пер
шого півріччя 2000 р. загальний товарообіг України з РФ досяг 
понад 6,5 млрд. доларів, що означає підвищення на 17,4% порі
вняно з першим півріччям 1999 р. При цьому обсяг обміну това
рами (без урахування послуг) збільшився на 24,7 % 3.

У сфері українсько-російських відносин ще залишається чи
мало нерозв'язаних проблем, проте можливості їх подолання 
збільшуються. В цьому зацікавлена і європейська спільнота, бо 
спільність і надійність відносин України і Росії позитивно впли
ватимуть на загальноєвропейську ситуацію.

Особливої ваги набирають відносини України й США, оскільки 
США є фактичним світовим лідером в економіці, політиці, науці 
й техніці. Звичайно, США враховують особливе геополітичне 
становище України між Сходом і Заходом, її потяг до європейсь
кої цивілізації.

Плідні результати дає стратегічне партнерство України й 
США в різних сферах, передовсім в дотриманні миру і стабіль
ності в Європі, гарантуванні безпеки, непоширенні зброї масо
вого знищення і засобів її доставки, боротьбі проти міжнарод
ної організованої злочинності, наркобізнесу тощо. Обидві сто
рони плідно співпрацюють у міжнародному космічному проек
ті «Морський старт». США є найбільшим інвестором в україн
ську економіку, подають фінансову і технічну допомогу (понад 
1,5 млрд. доларів з 1991 р.), що також сприяє веденню Украї
ною ринкових перетворень, поглибленню демократичних про
цесів.

Відносини стратегічного характеру має Україна з Польщею, Угорщиною, Ні
меччиною та іншими країнами. Канада сприяє Україні в утвердженні в міжнарод
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них організаціях. Важливим завданням є входження України до Світової організа
ції торгівлі (СОТ), для чого потрібна підтримка провідних розвинутих держав.

Місце України в світі добре видно по потужній мережі диплома* 
тичних зв'язків. Вони використовуються для поширення інформації 
про Україну, про її економіку, політику, можливості й проблеми.

На 2000 рік Україну як незалежну державу визнали 16? кра
їн світу, 164 з них встановили з Україною дипломатичні бІДноси- 
ни. Тут функціонує 62 посольства іноземних держав, 4 відділен
ня посольств, 14 представництв міжнародних організацій, 15 ге
неральних консульств. 19 країн представлені почесними консу
лами. Посли 51 країни акредитовані в Україні за сумісництвом4.

За рубежем Україна має дипломатичні представництва і кон
сульські установи в 65 країнах світу, в тому числі 61 посольство, 
13 генеральних консульств, 11 постійних представництв при між
народних організаціях, 4 дипломатичних представництва і 2 відді
лення посольств. Тільки протягом 2000 р. відкрито посольства 
України в Марокко, Іраку, Сирії, Мексиці, Лівії, Киргизії, Вати- 
кані, Алжирі та Нігерії; генеральні консульства в Алмати (Казах
стан) та Сіднеї (Австралія); відділення посольств у Данії і Порту
галії і дипломатичні представництва в Македонії та Бразилії.

Загалом Україна в світі має позитивну репутацію як відпові
дальний і послідовний член міжнародної спільноти, діловий парт
нер. Однак на її престиж негативно впливають такі чинники: 
повільний вихід з економічної кризи, низький життєвий рівень 
більшості населення, розмах корупції і квола боротьба з нею 
(чого вартий приклад колишнього прем'єра держави, який ви
явився найбільшим корупціонером і казнокрадом і сидить тепер 
в американській в'язниці), високий рівень злочинності. Не дода
ють авторитету й постійні чвари в українській керівній еліті, 
безпринципна боротьба за владу.

Авторитет України тримається на її інтелектуальній еліті, пра
цьовитих людях міста і села, вистражданій свободі, віковічних 
традиціях миру і добросусідства. Україна вступає у XXI століття 
сповнена надії на подолання труднощів, на ширший вихід укра
їнських товарів на світовий ринок, на усунення постійної енер
гетичної «удавки», на розвиток демократичних свобод і розквіт 
культури. Кожен громадянин Укарїни має почуватися захище
ним, забезпеченим і щасливим на рідній землі.

1 Україна на світовій арені: стан і перспективи стратегічного партнерства / /  
Національна безпека і оборона. — 2000. — № 12. — С.58
2 Портрет України. — МЗС України, 2000. — С. 29.
3 Україна на світовій арені. — С. 59.
4 Портрет України. — С. 31.

Леонід Лещенко, 
доктор історичних наук
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ДИПЛОМАТИЧНІ ВОРОТА УКРАЇНИ

И
ід перш их днів свого існуван
ня Київ ніс функцію  не прос
то міста, заснованого на ма
льовничих пагорбах, а дипломатич

ного центру майбутньої держави. Так 
колись придрік Андрій Первозван- 
ний, говорячи про осяяне, Богом 
спасене місто. Так було і пізніше, 
при всіх князях київських, добрих і 
недобрих правителях, які виборю ва
ли і втрачали київський престол, си
діли на ньому інколи декілька днів, 
а інколи десятками років. П о-різно
му бувало, але завж ди існувало єди
не — поняття особливості Києва, йо
го виборності, якщ о бажаєте, елітар
ності. І правитель, що посідав саме 
київський стіл, відразу ставав відо
мим далеко за  меж ами держави.

Так було колись, так є зараз, так 
буде завжди, доки буде існувати це 
м істо н а Д ніпрі, щ о є столицею  
України.

М істо як  ворота до всього світу, 
і водночас ворота, через які цей світ мож е пізнати Україну, пізнати і 
прийняти.

Колись, за  часів князя Володимира Хрестителя, місто мало площу 
всього 10 га, й існували головні, так звані Київські ворота, через які всі 
почесні гості — дипломатичні посланники урочисто в 'їжджали.

До речі, їхні фундаменти нині розкопані й позначені червоним квар
цитом біля перетину Володимирської та Вел. Ж итом ирської вулиць.

П ізніш е нащ адки рівноапостольського, розш ирю ю чи меж і міста, 
збільшували кількість воріт.

Так, при князі Ярославі М удрому Київ вж е займав площу 72 га. М аю 
чи ворота Ж идівські, що були розташ овані в районі теперіш ньої Львівсь
кої площі; Лядські, розташ овані на сході міста (рештки їх мож на побачи
ти у  підземному переході майдана Незалежності), основними — дипло
матичними — були Золоті.

Це був парадний вхід до Києва. З прекрасною  Благовіщенською ц ер
квою  над ними, золоченими банями та храмами всередині — все надава
ло особливої урочистості в 'їзду до міста.

Почесні гості та простий люд, посланники великих імператорів, манд
рівники, купці та злочинці тягнулися до великого міста, щоб відчути його 
красу, скуштувати його непереверш еність. І всі вбачали в головному вхо
ді — Золотих воротах — особливий зміст, особливий символ державності.

Сьогодні Київ — місто, яке є воротами держави. І сюди з усього світу 
літаками і поїздами, пароплавами й автомобілями заїжджаються люди. 
Відкриваються представництва великих і малих держав.

Вже немає нічого дивного в іноземній мові на вулицях Києва. Це стає

Щ ф т ь

П. Кривонос
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повсякденним , так само як  і прапори н езнаних  нами країн  на ф асадах 
будинків.

Є місце у  Києві, як е  вваж ається офіційними, урочистими воротами 
наш ої країни. Ц е — М арийський  палац. С аме там завж ди посланники 
іноземних держав, представники дипломатичного корпусу вручаю ть П ре
зидентові України вірчі грамоти, тобто відбувається офіційне входж ення 
в посаду того чи іншого дипломатичного представника.

Але дипломатичні ворота України — це не тільки М арийський палац, 
повторю ю  — це весь Київ зі складною інф раструктурою , постійною  ре
конструкцією  старого та будівництвом нового.

Причому нового з кож ним роком більшає. Київ пропонує себе інвес
торам, Київ намагається розірвати  штучну завісу, як а  була збудована в 
роки тоталітаризму.

Це важ ко, важ ко  надзвичайно, бо світ більше хоче спож ивати, н іж  
допомагати. Світ займається спогляданням, що вийде з Незалежності Укра
їни. І так вж е десять років. А що може вийти? У нас немає іншого шляху, 
н іж  розвиток. І Україна зі своїми багатовіковими традиціями свідомо чи 
підсвідомо йде шляхом розвитку. Крім того, ми приречені на інтеграцію з 
іншими країнами. Епоха феодалізму з комуністичними ідеями минула. Во
на не виправдала себе і почався пошук нового. Тому, коли говорять про 
Київ, про його потреби  в економічній галузі, його мож ливості в галузі 
культури, як  правило, мають на увазі й те, що це місто історично є дипло
матичним центром України, її дипломатичними воротами.

А щоб представники іноземних держ ав відчували себе впевнено, тре
ба створю вати відповідну інфраструктуру.

І в умовах праці, і в організації відпочинку. Головне — є все належ не 
для створення позитивного емоційного клімату. Н а наш погляд, надзви
чайно важливою  є клубна робота.

Де найбільш е розвивається лю дина? Звичайно ж , під час відпочин
ку, коли відсунуті в бік протокольні умовності, коли знято п ідж аки та 
краватки. Тому на сьогоднішній день велике значення має будівництво 
перш ого в Україні поля для гольф а на Оболоні. У нас цей  спорт не був 
пош ирений. Але він користується величезною  популярністю  в усьому 
світі. Його будівництво принесе Україні надзвичайні дивіденди.

Поле для гри в гольф та інф раструктура навколо нього створять по
трібний клубний дух спілкування і розкутості.

Гольфове поле — це один із прикладів мислення по-новому.
Час підтвердж ує правільність вибору України. Зберігаю чи традиції, 

відтворю ю чи знищ ені пам 'ятки  історії та культури, піднімаючи втраче
ний дух самосвідомості, входячи до діалогу з різними націями і народами, 
У країна зм ож е ствердж уватись як  держ ава, як ій  одночасно 10 і понад 
1500 років.

Парадокс? Звичайно. Але у світі багато парадоксів. Одним із них є вік 
наш ої країни. І є щ е Київ, головне місто цієї держ ави  як  головні дипло
матичні її ворота, Київ — місто-красень, місто-пісня, одне з тих вічних 
міст, які не підвладні ні часу, ні загарбникам, Київ розкриває себе, каж у
чи: будь ласка, ми відкриті, ми чекаємо, якщ о ви — друзі!

Павло Кривонос,
генеральний директор 

Генеральної дирекц ії 
по обслуговуванню

інозем них предс та вництв
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ХРОНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ XX ст
Десять років незалежності України

1991, 24 серпня — Поворотна дата в історії України: в цей день позачергова сесія 
Верховної Ради УРСР прийняла історичний Акт про державну незалежність України, 
який відкрив новий етап в історії країни.

1991, 4 вересня.— У Києві над будинком Верховної Ради України піднято національ
ний синьо-жовтий прапор.

1991, 24 жовтня. — Верховна Рада України схвалила заяву про без'ядерний статус 
України.

1991, 1 листопада. — Верховна Рада України прийняла Декларацію прав національ
ностей України.

1991, 1 грудня.— Проведення всеукраїнського референдуму та вибори Президента 
України. В ході референдуму 90,3 відсотка його учасників висловилися за незалежний 
шлях розвитку України. Першим Президентом незалежної України на альтернативній 
основі обрано Л. Кравчука.

1991, 5 грудня.— Верховна Рада України прийняла постанову-звернення «До пар
ламентів і народів світу», в якій заявила, що договір 1922 р. про утворення СРСР рес
публікою денонсовано.

— Головою Верховної Ради України обрано І. Плюща.
1991, 8 грудня.— У Біловезькій Пущі (Білорусь) відбулася зустріч лідерів України, 

Білорусі, Російської Федерації, на якій було узгоджено рішення про припинення існу
вання СРСР. Україна як один з ініціаторів створення на терені колишнього Союзу РСР 
Співдружності Незалежних Держав, підписала у Мінську відповідну угоду.

1992, 15 січня. — Верховна Рада України затвердила Державний гімн. Ним став гімн 
«Ще не вмерла Україна», створений у 1864 р. композитором М. Вербицьким.

1992, 28 січня. — Верховна Рада України затвердила новий прапор України у вигля
ді двоколірного полотнища, верхня частина якого синя, нижня — жовта.

1992, 29 січня. — Міністерство юстиції України зареєструвало Всеукраїнське това
риство «Просвіта ім. Т. Г. Шевченка» (голова— П. Мовчан).

1992, 19 лютого. — Верховна Рада України затвердила малий герб держави у вигляді 
тризуба, який уперше використовувався на монетах ще за часів князювання Володи
мира Святославича. Від часів УНР цей герб був символом національного відродження 
України.

1992, 4 березня. — Верховна Рада України прийняла закон «Про приватизацію май
на державних підприємств».

1992, 10 березня. — Україну прийнято до Північноатлантичної Ради співробітництва.
1992, 14 липня.— Україна подала заяву про вступ до Ради Європи.
1992, 21—24 серпня.— У Києві відбувся Всесвітній форум українців.
1993, 29 березня. — У Києві відбувся І Всеукраїнський з'їзд промислових під

приємців.
1993, 2 липня. — У Києві відбувся І Всеукраїнський збір Конгресу українських націо

налістів. Головою проводу КУН обрано Я. Стецько, яка і раніше очолювала цю організа
цію. З істотними поправками і доповненнями було ухвалено програму і статут КУН.

1994, 18 травня.— Головою Верховної Ради України обрано О. Мороза.
1994, 10 липня. — У другому турі виборів Президентом України обрано Л. Кучму.
1994, 20 вересня. — Верховна Рада України затвердила новий склад комісії з опра

цювання проекту нової Конституції України в кількості 40 осіб. Комісію на правах 
співголів очолили Президент України Л. Кучма та Голова Верховної Ради України 
О. Мороз.

1995, 31 жовтня. — Рішенням Верховної Ради Україна приєдналася до Ради Європи. 
Враховуючи Рекомендацію Парламентської Асамблеї та запрошення Комітету мініст
рів Ради Європи, Україна стала повноправним членом Ради Європи.

1996, 28 червня. — Верховна Рада України прийняла Конституцію України, яка юри
дично оформила нові політичні, економічні та духовні реали в українському суспільс
тві, що склалися внаслідок створення суверенної Української держави.

1996, 1 вересня.— В Україні запроваджена нова національна валюта— гривня.
1997, 19 листопада. — Стартував американський космічний корабель «Колумбія», у 

складі міжнародного екіпажу якого був перший космонавт незалежної України Л. Ка- 
денюк. Після 16 діб польоту й успішного виконання програми екіпаж благополучно 
повернувся на Землю.

1998, 29 березня. — Відбулися чергові вибори до Верховної Ради України. Вперше 50 
відсотків складу парламенту обрано за списками від ЗО політичних партій та блоків на 
основі пропорційного представництва.

1998, квітень. — У Києві відбулося офіційне відкриття Монетного двору Національ
ного банку України (першу продукцію він дав у листопаді 1997 р.). В урочистій цере
монії його відкриття взяли участь вищі посадові особи держави, іноземні гості. Востан
нє монети виготовлялися у нас за часів Київської Русі.

1998, 9— 10 травня. — У Києві відбулися збори Європейського банку реконструкції 
та розвитку. В ці дні підписано угоди про продовження Україні кредитної лінії Євро-
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банку на 80 млн ЕКЮ та виділення їй ЗО млн доларів для створення в країні енерго- 
зберігальної компанії.

1998, 7 липня. — Після 69 пленарних засідань Верховної Ради України, обговорення 
десятків кандидатур обрано Голову Верховної Ради— О. Ткаченка.

1998, 27 серпня. — Президент України А. Кучма підписав Указ «Про встановлення 
відзнаки Президента України «Герой України». Нею відзначатимуться громадяни Укра
їни за здійснення визначного особистого геройського вчинку, трудового подвигу.

1998, 20 вересня. — Україна відзначила 1100-річчя від дня заснування Галича, ко
лишньої столиці могутньої держави — Галицько-Волинського князівства. Свято прово
дилося під егідою ЮНЕСКО.

1998, листопад. — Указом Президента України в державі встановлено День пам'яті 
жертв голодомору, який відзначатиметься щорічно у четверту суботу листопада. Від 
голоду 1921 р. та 1946—1947 рр., голодомору 1932—1933 рр. в Україні загинуло близь
ко 15 млн осіб.

1999, 21 січня.— Президент України, враховуючи велике політичне та історичне 
значення об'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної 
Республіки для утворення єдиної (соборної) Української держави, своїм указом вста
новив День Соборності України, який відзначатиметься щорічно 22 січня — у день 
проголошення в 1919 р. Акта злуки.

1999, 25 березня.— В автомобільній катастрофі загинув відомий політичний діяч, 
народний депутат, голова Народного руху України В. Чорновіл.

1999, 14 листопада.— Відбувся другий тур виборів Президента України. Більшістю 
голосів громадян України (56,23%) на цю посаду переобрано Л. Кучму. З 28 212 484 
виборців, які взяли участь у голосуванні, за нього віддали голоси 15 870 722 особи.

1999, 29 листопада. — Президент України з метою запровадження атрибутів україн
ської держави своїм указом встановив, що офіційними символами Глави держави є 
Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова Печатка 
Президента України, Булава Президента України.

2000, січень.— У Верховній Раді України утворилася більшість. Головою Верховної 
Ради обрано І. Плюща.

2000, 22 лютого. — В Україні відмінено смертну кару. В цей день Верховна Рада 
України більшістю голосів скасувала положення про смертну кару в Кримінальному, 
Кримінально-процесуальному та Виправно-трудовому кодексах, а також ратифікува
ла Протокол № 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1983 р., що 
стосується скасування смертної кари.

2000, 16 квітня. — Проведено Всеукраїнський референдум з метою з'ясування пози
цій громадян України щодо ряду актуальних питань, від своєчасного вирішення яких 
залежить майбутнє країни, а також внесення у зв'язку з цим відповідних змін до 
Конституції України. Громадяни України висловились за розширення прав Президен
та України, обмеження депутатської недоторканості, зменшення загальної кількості 
народних депутатів України з 450 до 300, формування двопалатного парламенту в 
Україні.

2000, 14 червня. — Кабінет міністрів України схвалив і подав на затвердження Вер
ховній Раді України законопроект про Державний гімн та Великий Державний Герб 
України. Текстом Державного гімну є перший куплет і приспів історичного тексту 
П. Чубинського. Духовним гімном України затверджено твір О. Кониського та М. Ли- 
сенка «Боже великий, єдиний» (Молитва за Україну). Великим Державним Гербом 
України визначено зображення на синьому щиті золотистого знака княжої держави 
Володимира Великого (Малий Герб України) і з боків щита — щитотримачі: праворуч 
козак з мушкетом (Герб Війська Запорозького), ліворуч коронований лев (Герб Галиць
ко-Волинської держави), над щитом князівський вінець, під щитом— переплетене з 
кетягом червоної калини золоте колосся пшениці та синьо-жовта стрічка.

2000, 16 липня.— Україна урочисто відзначила 10-річчя прийняття Верховною Ра
дою Української РСР Декларації про державний суверенітет України. У зверненні 
Верховної Ради України до українського народу в зв'язку з цією пам'ятною подією 
відзначалося, що «ідеї і принципи Декларації стали ідеологічною і політико-правовою 
предтечею Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року» (Голос 
України. — 2000. — 15 лип.).

2000, 24 липня. — Ця дата проголошена Днем національного прапора України. 10 років 
тому над будинком Київської Ради піднято національний синьо-жовтий прапор. Ця 
подія, яка сталася через тиждень після ухвалення Верховною Радою України Деклара
ції про державний суверенітет України, символізувала вступ країни на новий шлях 
розвитку.

2000, 6 вересня. — У Нью-Йорку відкрився самміт тисячоліття, покликаний вивести 
світову спільноту на новий рівень міжнародного співробітництва. На урочистому засі
данні Організації Об’єднаних Націй були присутні лідери понад 160 країн світу. Пре
зидент України, який взяв участь в обговоренні доповіді Генерального секретаря ООН 
Кофі Аннана, виступив з ініціативою розробки міжнародної стратегії запобігання кон
фліктам. Він підтримав ідею проведення масштабної міжнародної конференції з ме
тою вироблення шляхів усунення небезпеки ядерної катастрофи.

Подається за книгою «Новітня історія України» (Київ, Вища школа, 2000).
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