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Передмова 

Шановні читачі! Запропонований посібник 
орієнтований передусім на студентів, які 
вивчають загальноосвітній курс історії української 
культури. Цей курс, що став обов’язковим для всіх 
фахових напрямів з 2010 року, має винятково 
важливе значення, оскільки збагачує духовний світ 
і значною мірою впливає на формування 
світогляду, спонукаючи молоду людину з’ясовувати 
особливості культурного процесу як сучасності, 
так і минулих епох.  

Долучитися до культури як багатогранної 
системи буття можливо тільки в тому разі, коли 
існує внутрішня глибока мотивація органічно 
пов’язувати нові знання з власною системою 
цінностей, замислюючись над численними 
відкритими питаннями, прагнучи самостійно 
аналізувати факти і відшукувати відповіді, що 
ставатимуть індивідуальним для кожної людини 
духовним надбанням. Такої глибини й особистісної 
значущості нові знання здобудуть тільки в тому 
разі, якщо вони сприйняті зацікавлено і пережиті 
емоційно. Тому, працюючи над хрестоматією, ми 
ставили за головну мету дібрати цікаві й 
різноманітні матеріали, що стосуються багатьох 
складників культурного процесу в Україні і можуть 
допомогти студентам отримати більш широкі, 
панорамні уявлення про духовні цінності наших 
співвітчизників, які жили в різні періоди історії. 
Це, наприклад, спогади сучасників, уривки з 
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літературних творів, аналітичні міркування 
дослідників-культурологів, документи, пов’язані з 
певною культурною епохою, етнографічні відомості 
тощо. Надані матеріали структуровано відповідно 
до періодизації історії української культури, 
поданої в посібнику за науковою редакцією 
професора кафедри культурології НПУ 
ім. М. П. Драгоманова М. М. Заковича (Українська 
та зарубіжна культура : навч. посіб. 
/ М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін. ; 
за ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − 
К. : Знання, 2009. − 589 с.). 

Такий підхід, на наш погляд, цілком відповідає 
актуальному для будь-якої системи навчання 
принципу проблемності, а також є оптимальним 
способом допомогти студентові налаштуватися 
на уявний діалог з іншою епохою, митцями, 
емпатійно поставитися до культурних здобутків 
минувшини і сучасності. 
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Розділ І 
ПЕРШИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ:  
ВІД ЇЇ ВИТОКІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ 

ХРИСТИЯНСТВА 

 

Населення України у передскіфські часи.  
Кіммерійці та їхні сусіди 

Кіммерійці − перший народ Східної Європи, справжнє ім'я якого 
було зафіксовано в різноманітних писемних джерелах і дійшло до 
наших часів. 

Найдавніша згадка про кіммерійців міститься, мабуть, у 
безсмертній “Одіссеї”, де розповідається про тривалі мандри правителя 
Ітаки та його вірних прибічників: 

 
Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану. 
Там розташовані місто й країна людей кіммерійських, 
Хмарами й млою вповиті, ніколи промінням ласкавим 
Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне, 
Чи від землі воно йде у зоряні неба глибини, 
Чи повертається знов до землі з неосяжного неба, − 
Ніч лиховісна там вічно нещасних людей покриває. 
 
Брак конкретної інформації щодо загадкової оселі кіммерійців у 

цьому барвистому описі далекої для греків північної країни 
компенсується свідченнями іншого характеру, пов'язаними з 
кіммерійською навалою на територію Близького Сходу. 

Деякі дані про ті часи збереглися у “Географії” − головній праці 
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грецького вченого Страбона, який жив на межі двох епох (64/63 р. До 
Н.Х. − 23/24 р. н.е.), але використав у своїй книжці багато даних своїх 
попередників. За його свідченнями, кіммерійські вторгнення до Малої 
Азії та у прилеглі райони почалися ще за часів Гомера (VIII або початок 
VII ст. до Н.Х.), а може, й раніше. Дані Страбона доповнюються 
повідомленнями ассирійських розвідників та дипломатів, свідченнями 
вавилонських хронік, а також розповідями Геродота та інших грецьких 
авторів. [...] 

Кіммерійці були першим народом, який уповні пристосувався до 
екологічних умов східноєвропейських степів та завдяки кочовому 
способу виробництва максимально використовував наявні тут природні 
ресурси, передусім багаті пасовиська. Вони створили першу власне 
кочову культуру в цьому регіоні, яка органічно співвідносилася з 
довколишнім середовищем. Основою їхнього господарства було кочове 
скотарство, провідна роль у якому належала конярству, що 
забезпечувало засобами пересування кіммерійських воїнів і пастухів, а 
також давало значну частину продуктів харчування − дивними доярами 
кобилиць і молокоїдами звуться в “Іліаді” далекі мешканці 
північнопричорноморських степів. 

Велику роль у житті кіммерійців відігравали війни. Походи в далекі 
країни Передньої і Малої Азії відкривали кочовикам широкі можливості 
для здобуття продуктів землеробства і ремесла. Окремі речі 
передньоазіатського виробництва цього часу знайдено і в Україні. 
Зокрема, це бронзові кінські пряжки-прикраси, схожі на які можна 
знайти на вуздечках коней, зображених на ассирійських рельєфах. 

Постійного тиску з боку кіммерійських племен зазнавало й осіле 
населення українського Лісостепу − якраз у кіммерійську добу в 
південних районах цієї землеробської зони почали виникати городища з 
розвинутою системою укріплень для захисту від кочової загрози. Проте 
не завжди такий захист був ефективним. На території Середнього 
Подніпров'я виявлено кілька поховань (поблизу сіл Квітки та Вільшани 
Черкаської області, в с. Носачове Полтавської області та ін.), що їх із 
великою часткою вірогідності можна розглядати як власне кіммерійські. 
Тому не варто виключати можливості проникнення кочівників на 
територію Лісостепу. 

Досить виразні сліди кіммерійської експансії простежуються також 
на захід від кіммерійських степів − на території Середньої Європи. 
Польський дослідник Я. Хохоровський, який займається їх вивченням, 
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вважає, що рух кіммерійців на захід розпочався ще у IX ст. до Н.Х., 
коли кочовики через східнокарпатські перевали досягли Карпатської 
улоговини. Наступні хвилі кіммерійців докотилися ще далі — до 
Угорської низовини, де виявлено найбільшу в Середній Європі 
концентрацію речей кіммерійського типу. Тут також знайдено схожі з 
кіммерійськими поховання, що не відповідають місцевим традиціям. 

Кочове життя і войовничість кіммерійських племен позначилися на 
всіх гранях їхнього життя, зокрема й на зовнішньому вигляді. 
Збереглося кілька зображень кіннотників, яких чимало фахівців 
вважають кіммерійцями. Це, зокрема, кам'яний рельєф із палацу 
ассирійського царя Ашшурнацирпала ІІ-го, який посідав трон у 883-
859 рр. до Н.Х. (так званий Німрудський рельєф), та дещо пізніші (VI ст. 
до Н.Х.) витвори античних митців − фриз на теракотовому саркофазі з 
Клазомен та розпис на вазі із зібрання Ватиканського музею. На цих 
зображеннях одяг кіммерійців відповідає степовим “стандартам”, які 
було вироблено під впливом кочових умов життя. Вони зодягнуті у 
зручні для вершників вузькі штани, м'які черевики та короткі свити. 
Головні убори двох зразків − високі гостроверхі шапки-башлики та 
досить невеликі убори з широкою тулією. Можливо, ці етнографічні 
деталі відображають реальний племінний поділ кіммерійського 
кочового об'єднання. 

Специфіка кіммерійського буття відбилася й у матеріальній 
культурі − насамперед за рахунок розробки першокласних для свого 
часу зразків озброєння і спорядження бойового коня. Головною зброєю 
був потужний далекобійний лук зі стрілами, до яких прилаштовували 
бронзові дволопастеві вістря. 

У ближньому бою кіммерійці застосовували мечі, повністю 
виготовлені із заліза або споряджені бронзовими руків'ями. Їхня 
довжина часом перевищувала 1 м. Металографічні дослідження 
засвідчили, що металурги кіммерійської доби − а це був лише початок 
освоєння чорних металів − могли виробляти як просте крицеве залізо, 
так і високовуглецеву сталь, а ковалі добре володіли основними 
прийомами своєї професії; вони, наприклад, уже могли здійснювати 
цементування металу й ковальське зварювання. 

Подекуди застосовувались і списи з залізними вістрями, але 
широкого поширення серед кіммерійців ця зброя не набула. Іншими 
словами, як свідчать археологічні матеріали та поодинокі зображення 
кіммерійських воїнів, останні у своїй масі були легкоозброєною 
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кіннотою − якихось достовірних даних про використання ними 
захисного обладунку ми на маємо. Проте не виключено, що кіммерійці 
одягали до бою досить прості, але ефективні шкіряні обладунки, 
поширені й серед кочовиків пізнішого часу, та користувалися легкими 
щитами. 

Численними знахідками представлені й деталі кінського 
спорядження кіммерійського часу. Головними частинами вуздечки 
верхового коня були бронзові вудила і прямі чи плавно зігнуті псалії, з 
допомогою яких вудила фіксувались у роті коня. Ремені вуздечки 
прикрашалися різноманітними бронзовими й кістяними оздобами. 

Кіммерійська зброя і зразки кінського спорядження набули 
широкого поширення, що є найкращим доказом їхньої високої 
ефективності та вдалої конструкції. Так, вони часто зустрічаються серед 
пам'яток місцевого населення Північного Кавказу, українського 
Лісостепу, Середньої Європи. В археології останньої навіть виділяється 
на цій підставі окремий “фрако-кіммерійський” етап у розвитку 
місцевих племен. 

Кочовий спосіб життя позначався не тільки на ужиткових речах, а й 
на соціальному розвитку кіммерійців. Головною цінністю кочовиків 
була худоба, череди якої могли легко переходити з рук у руки внаслідок 
збройних сутичок, посух, епідемій і накопичуватись у наймогутніших 
одноплеменців. Їм же перепадала основна частка воєнної здобичі, що 
також сприяло майновому і соціальному розшаруванню кіммерійського 
суспільства. Археологічно цей процес простежується у появі могил 
військової аристократії, що своїми розмірами й багатим начинням 
помітно відрізняються від основної маси кіммерійських поховань. До 
них можна віднести поховання у курганах Гиреєва Могила поблизу 
Ростова-на-Дону, Висока Могила на Запоріжжі, а також поблизу сіл 
Єнджа та Бєлоградець у Болгарії тощо. Наведемо лише як приклад 
короткий опис поховання кіммерійського “царя” біля с. Бєлоградець. 
Йому було 40-45 років, разом з ним у могилі знайдено кинджал у 
піхвах, оздоблених золотою платівкою, 108 стріл з бронзовими та 
залізними вістрями, спис та глиняний посуд. Над могилою було 
встановлено антропоморфну стелу. 

Кіммерійські вожді згадуються і в деяких писемних джерелах, 
наприклад, у праці Геродота, який називає їх царями. Усі ці факти 
свідчать про те, що кіммерійське суспільство пройшло вже більшу 
частину шляху до остаточної ліквідації первіснообщинних відносин і 
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перебувало на порозі класоутворення. 
Кіммерійське мистецтво мало прикладний характер − складні 

орнаменти прикрашали руків'я кинджалів і деталі вуздечки, наносились 
на посуд. Основу декору становили різноманітні геометричні фігури − 
спіралі, ромби, квадрати, що у багатьох варіантах комбінувались одне з 
одним. Найкращими зразками кіммерійського геометричного стилю є, 
мабуть, різьблені кістяні прикраси вуздечки з кургану, розкопаного 
поблизу с. Зольне у Криму. Дійшли до наших днів і не дуже численні 
зразки кіммерійської монументальної скульптури. Це були статуї, що 
досить умовно зображували кіммерійських воїнів. Вони мали вигляд 
кам'яних стовпів заввишки до 1,5 м, на яких рельєфно зображено 
предмети військового спорядження і деталі костюма − пояси, кинджали, 
бойові молотки тощо. Такі статуї встановлювалися над похованнями 
знатних кочовиків, як це було, наприклад, у кургані поблизу 
с. Бєлоградець. 

Описана нами кіммерійська, культура складалася й розвивалася з X 
до початку VII ст. до Н.Х. Її еволюція була порушена новою хвилею 
кочовиків зі сходу − скіфів, з якими пов'язаний наступний етап у давній 
історії України. 
 
Бунятян К. П. На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, 
О. В. Симоненко. − К. : Альтернативи, 1998. − 335 с.− С. 113-123. 

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис 
України з V століття перед Христом 

46. Над Гостинним (Чорним − упорядн.) морем [...] мешкають дуже 
дикі народи, за винятком самих скіфів. Не вміємо (там) вказати жодного 
народу, що відзначався б мудрістю, жодної (навіть) такої (окремої) 
людини. Виняток − це скіфи й Анахарсіс. Скіфи зробили наймудріший 
винахід з усіх народів, що про них знаємо. [...] (Саме) якщо їх хтось 
зачепить, не втече від них, і вони не дадуться зловити себе, якщо самі не 
схочуть, щоби хтось їх знайшов. Бо як можна злучитися з людьми, що 
не мають ні міст, ні мурів, − живуть не землеробством, а з випасу 
худоби, мешкають на возах, кочують і добре стріляють з коней, а не 
скорі до бою? 

59. [...] Звичаї ж їхні такі. З богів моляться вони лише таким: 
найбільше Гестії, далі Зевсу й Геї, − кажуть, що Гея дружина Зевса, 
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потім Аполлону, небесній Афродіті, Гераклу і Аресу. В тих богів вірять 
усі скіфи; царські ж скіфи приносять жертви ще й Посейдонові. [...] 

60. Жертви приносять усі однаково й усе однакові, а жертвують ось 
як. Жертовному звіряті зв'язують передні ноги. Той, хто приносить 
жертву, стає позаду, хапає за кінець пута і звалює його (звіра) на землю. 
Коли тварина впаде, він призиває того бога, що йому жертвує, накидає 
звіряті на шию петлю, під неї дрючок і душить його. До того не запалює 
вогню, ні відправляє ніякого обряду. [...] 

61. А оскільки Скіфія надзвичайно бідна на дерево, то вони так 
варять м'ясо. Коли вже обдеруть шкуру з жертовного звіра, відділяють 
м'ясо від кісток і вкидають його в казани свого виготовлення, якщо їх 
мають під руками. Ці казани дуже подібні на лесбоські посудини, лише 
набагато більші. До них кидають м'ясо, підкладають під нього вогонь і 
варять; якщо ж не мають казана, то, все м'ясо вкидають до шлунка 
забитої звірини, додають води і підпалюють під ним кістки. Вони горять 
дуже добре, а в шлунку вміщається все м'ясо, обдерте з кісток. Так віл 
чи яка-небудь інша жертовна тварина варить сам себе. Коли вже 
звариться м'ясо, той, хто приносить жертву, відриває шмат м'яса й 
нутрощів і кидає перед себе. Жертвують усяких тварин, а найбільше 
коней. 

62. Так вони приносять жертву іншим богам і таких тварин. Аресові 
ж жертвують так. В кожній скіфській області будують коло житла 
старшини святилища Аресу. Стягають на купу в'язанку хмизу, в 
довжину біля трьох стадій і в ширину також, висотою трохи меншу. 
Згори роблять чотирикутну площу. Три сторони її стрімкі, а четвертий 
бік доступний. Щороку довозять до тієї купи по сто п'ятдесят возів 
хмизу, бо вона через дощі осідає. На кожній такій купі застромлюють 
старий залізний меч − це і є зображення Ареса. Цьому мечеві приносять 
щороку жертви з худоби й коней, і в більшій кількості, ніж іншим 
богам. З воєнних бранців, узятих живцем, з кожної сотні жертвують 
одного, але не тим способом, що й худобу, а іншим. Вони покроплюють 
їм голови вином і заколюють людей над посудиною. По тому виносять 
(бочку) на ту купу хмизу й виливають кров на меч. Отже, це виносять 
нагору, а внизу коло святилища роблять таке. Відрубують кожному 
забитому праве рам'я з рукою й кидають у повітря. Після закінчення 
обряду йдуть геть; рука ж лежить там, де впала, а осібно померлий. 

63. Такі їх жертви. Свиней вони не мають звичаю жертвувати і 
взагалі не хочуть їх тримати у своєму краї. 
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64. А воєнні звичаї в них такі. Коли скіф убиває першого мужа, то 
п'є (трохи) його крові. Голови вбитих у бою несе цареві; бо тільки той, 
хто принесе голову, бере участь в розподілі здобичі, якщо ж не принесе, 
то ні. З голови (ворога скіф) здирає шкіру в такий спосіб. Обкроює 
голову довкруг коло вух і витрушує її, а по тому вишкрібає м'ясо 
волячим ребром і мне шкіру руками. Вичинивши, вживає ту шкіру як 
хустку. Він прив'язує її до вуздечки того коня, на якому їздить, і 
пишається тим. Той, хто має найбільше таких хусток, вважається 
найхоробрішим. Багато хто ще й одяг шиє з тих здертих шкірок; 
зшивають їх, як баранячі. Багато їх іще здирають з побитих ворогів 
разом з нігтями шкіру з правих рук і роблять собі покривала до 
сагайдаків. А людська шкіра міцна і блискуча; вона найбіліша з усіх 
шкір. Багато їх (скіфів) обдирають всю шкіру з людей, напинають їх на 
дерев'яну куклу й возять (із собою) на конях. 

65. А з головами − не всіма, лише найбільших ворогів − чинять так. 
Обрізують усе, що вище брів, і вичищають. Якщо це бідний чоловік, то 
обтягує волячою шкірою й так користується; якщо ж багатий, то обтягує 
волячою шкірою, а всередині позолочує й користується як посудиною 
для пиття. Так чинять і з черепами своїх домашніх, якщо з ними 
полаються і коли перед судом царя їх переможуть. А як прийдуть до 
такого гості, він виносить ті голови й розказує, що це, мовляв, були його 
свояки, що з ними посварився й він їх побив. Це вважається мужнім 
вчинком. 

66. Раз на рік кожний правитель у своїй окрузі готує посуд для 
змішування вина, і його п'ють (на бенкеті) ті скіфи, що вбили ворога (в 
бою); хто ж не вбив (жодного) ворога, не п'є того вина й сидить збоку 
без почесті. Це найбільша ганьба в них. А хто вбив дуже багато ворогів, 
дістає дві чаші й п'є з обох них разом. 

67. У скіфів є багато ворожбитів. Вони ворожать з допомогою 
в’язанок вербового пруття у такий спосіб. Збирають велику купу 
вербового пруття, кладуть на землю й (опісля) розбирають. Кожний 
прутик кладуть окремо й із того ворожать. По тому з примовляннями 
збирають галузки назад і зв'язують знов у в'язанки одну за одною. Цю 
ворожбу вони успадкували від предків. [...] Вони ворожать на липовій 
корі. Розрізають (з тою метою) кусень кори на три частини, вплітають її 
між пальці, а по тому розплітають і при тім ворожать. 

68. Як у скіфів занедужає цар, то кличуть трьох найкращих 
ворожбитів і вони ворожать описаним (щойно) способом. Найчастіше 
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вони кажуть, що той і той громадянин поклявся неправдиво царським 
домашнім вогнищем і вказують того громадянина. А у скіфів є звичай 
клястися царським домашнім вогнищем, якщо хочуть поклястися 
найбільшою присягою. Відразу ж беруть того чоловіка, що мав − за 
вказівками ворожбитів − поклястися фальшиво царським домашнім 
вогнищем, і приводять його. Ворожбити говорять йому в очі, що з 
ворожби виходить, ніби то він поклявся царським вогнищем і через те 
нездужає цар. Він (оскаржений) борониться, каже й запевняє, що не 
присягав. Якщо він опирається, цар кличе ще подвійну кількість 
ворожбитів. Якщо й вони, поглянувши на ворожбу, обвинувачують його 
(оскарженого) за фальшиву присягу, то йому зразу ж відрубують голову 
й майно (покараного) ділять поміж себе перші ворожбити. Якщо ж нові 
ворожбити звільняють обвинуваченого, скликають усе більше й більше 
ворожбитів. Якщо більша їх частина звільнить даного чоловіка, то 
перші ворожбити мусять загинути. 

69. Їх убивають таким чином. Наповнюють віз хмизом, запрягають 
у нього волів, зв'язують ворожбитам ноги й руки назад, затикають рота, 
кладуть на хмиз, підпалюють його, лякають і наганяють волів. Багато 
волів згоряють разом із ворожбитами, а деякі обпечені втікають, якщо 
згорить дишло. Так само спалюють ворожбитів і за інші провини і 
називають їх брехливими віщунами. Якщо ж яких віщунів уб'є цар, то 
не щадить і їхніх дітей; але вбиває всіх хлопців, а дівчатам нічого злого 
не робить. 

70. Якщо скіфи укладають з кимось союз, з ким то не було б, то 
чинять так. До великої глиняної посудини вливають вина і змішують з 
кров'ю тих, з ким укладають союз, уколовши шилом або дряпнувши 
трохи шкіру ножем. По тому занурюють у посудину меч, стріли, сокиру 
і спис. Як це зроблять, промовляють довгу молитву, а по тому п'ють із 
чаші ті, що укладають союз, і найдостойніші з їх дружини. 

71. Похорони царів відбуваються у краю Геррос, до котрого 
Борисфен ще судноплавний. Коли у скіфів умирає цар, вони там 
викопують велику чотирикутну яму, а як вона вже готова, беруть трупа. 
Тіло мерця покривають воском, живіт розпорюють і вичищають, 
наповнюють товченим шафраном, кадилом і анісовим насінням, а потім 
знову зшивають. (Мерця) кладуть на віз і везуть до іншого народу 
(племені). Ті, що до них привезено мерця, роблять так, як царські скіфи: 
відрізують шматок свого вуха, стрижуть волосся, роблять кругом 
надрізи на руці, дряпають чоло і ніс, проколюють ліву руку стрілою. 
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Звідти (знову) беруть тіло царя на віз і везуть далі, до іншого народу, 
який під їх пануванням. З ними разом ідуть ті, до яких прийшли 
найперше. Коли вже об'їдуть із мерцем усі краї, спиняються в Герросі, 
що є останнім із підвладних їм народів і місцем поховання. Після того, 
як покладуть мерця в яму на підстилку, застромлюють у землю з обох 
боків тіла списи, прив'язують до їх вершків поперечні жердини і 
накривають їх очеретом. Обіч нього (мерця) кладуть до ями одну 
задушену наложницю, виночерпія, кухаря, конюха, слугу, окличника1, 
коней і первенців всяких інших домашніх тварин, а також золоті чаші; 
срібла ж і міді не мають у вжитку. Коли це зроблять, насипають 
наперегони високу могилу, щоб була якнайбільша. 

72. Коли ж мине рік, то роблять таке. Із решти слуг покійного царя 
вибирають найстаранніших,− а вони родовиті скіфи, бо в них служать 
(цареві) ті, яким цар накаже, а купованих слуг у них немає, − і з-поміж 
них убивають п'ятдесятьох. (Убивають також) п'ятдесят найкращих 
коней. Їх потрошать, наповнюють черева половою і зшивають. Тоді 
чіпляють половину обруча впоперек до двох кілків, а другу половину 
також до двох інших кілків і в такий спосіб прикріплюють багато інших. 
Потім протикають вздовж цілого коня аж до карку грубим кілком і 
кладуть тих коней на обручі. Передні обручі підтримують передні 
лопатки коней, задні ж обіймають животи коло задніх вудил, а обидві 
пари ніг висять у повітрі. Вуздечки й вудила надягають (також) на (тих) 
коней, протягають наперед і прив'язують до кілків. Тих п'ятдесят 
задушених молодих (слуг) беруть, кожного саджають на коня в такий 
спосіб. Пробивають кожного гострим колом наскрізь аж по шию, а ту 
частину (кола), що стирчить зісподу, застромлюють у діру того кола, що 
пробитий крізь коня. Як наставлять довкруги могили таких вершників, 
ідуть геть. 

73. Так ховають царів. А як умре якийсь інший скіф, то найближчі 
родичі кладуть його на віз і обвозять по приятелях. Кожний із них 
(приятелів) приймає їх і частує тих, що йдуть із небіжчиком, та й 
небіжчикові дає того, що й іншим. Так возять звичайних (скіфів) сорок 
днів, а потім ховають. Як уже поховають (покійника), то очищуються 
скіфи таким чином. Вони намазують і миють голову, а з тілом роблять 
так. Забивають (у землю) три кілки так, щоби були один до одного 
нахилені. На них натягають повстяне покривало, сильно стягають його, 

                                                 
1  Окличник, оповісник −  той, хто той, хто оголошує накази, оповіщає кого-небудь про 
щось. 
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а в начиння, що стоїть між кілками під покривалом, кидають розпечене 
на вогні каміння. 

74. У них ростуть коноплі, подібні у всьому до льону, тільки більші 
і грубіші: щодо цього коноплі перевершують льон. Вони ростуть сіяні й 
дикі. З них роблять фракійці одяг, у всьому подібний до лляного; якщо 
хтось близько не був би обізнаний з тим одягом, не розпізнав би, чи 
лляний він, чи конопляний; хто не бачив (ніколи) конопель, подумає, 
що це лляний одяг. 

75. Скіфи беруть насіння з тих конопель, залазять під покривало й 
кидають насіння на розпечений камінь. Воно курить й видає стільки 
пари, що більше не дасть ніяка грецька парна, а скіфи волають від 
радості в парі. Це в них замість миття, бо у воді зовсім не миються. Їхні 
жінки розтирають на шорсткому камені кипарисове, кедрове і кадильне 
дерево, поливають водою, а як перетруть, намащують тією гущею тіло й 
лице. Від того мають гарний запах. На другий день змивають мазь і 
стають чисті й лискучі. 

76. До чужих звичаїв мають (скіфи) велику відразу. Вони навіть між 
собою не переймають нічого, а вже тим більше від греків. [...]  

80. [...] Міцно скіфи тримаються своїх звичаїв, а хто приймає чужі, 
то його [...] карають. 

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття 
перед Христом. − К. : Довіра. − 73 с. − С. 44-80. 

Неоліт (5.000-1.000 літ до Хр.) 
(Трипільська культура − упорядн.)  

Великі цивілізації світу не могли постати там, де не було осілості 
[...] й розвинутих культурних надбань. Одним із перших таких 
осередків-вогнищ був басейн Дністра-Дніпра як велика житниця і 
вогнище найстаршої культури, яку В. Хвойка від містечка Трипілля, що 
на південь від Києва, назвав 1890 р. “трипільською”. 

Цю культуру звуть також “культурою української мальованої 
кераміки”. Ця культура в Праукраїні цвіла протягом довгого часу, 
принаймні від 7000 літ до Хр. або й скоріш, про що говорить селище в 
садибі Зівалля у Києві. 

[...] Про цю культуру професор П. Курінний пише так: “Це була 
культура: 

1. Розвинутого мотичного, а згодом плужного (орного, відси назва 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

15 

“Орій”, той, що орав) хліборобства з посівами пшениці, жита, ячменю, 
проса, анису, коноплі й льону − з жорнами (зернотерками). 

2. Розвинутого скотарства, м'ясного, молочного табунного з двома 
породами биків (довго- і круторогих), овець, свиней і коня з 4350 до Хр. 
− домашньої птиці й бортництва. Полювання, рибальство й збирання 
овочів, грибів і горіхів були допоміжними заняттями. 

3. Блискучого розвитку гончарства. Керамічне тісто доведено до 
найвищої технічної досконалості! [...] 

Посуд має безліч спеціалізованих форм, буйну орнаментальну 
композицію, виконану в найрізноманітніший спосіб (ямково-гребінцеву, 
покреслену, бороздкувату, мальовану, монохромову й поліхромову). 

Цей посуд формували спочатку конусним способом на правùлах, а 
в пізнішій фазі на гончарськім кружку. Посуд випалювали в горнах. 

4. Розвинутого станкового ткацтва (тчуть тонкі полотна й фарбують 
їх тривкими барвами. 

5. В пізнішій фазі − широкого міжплемінного обміну, а дальше з 
Малою Азією (Усатово), з Грецією (Серезлиївка), з Семигородом 
(Верем'я та Борисівка), з Надвислою (Більче-Золоте), з Кавказом (Уль-
Дагестан). 

6. Для транспорту користувалися човнами, саньми, опісля гарбою 
на двох і чотирьох колесах, запряженими волами, кіньми. 

7. У старшій фазі широко користувалися кремінним і кам'яним 
знаряддям (ще не просвердленим). В молодшій − з мідного (донецьке й 
імпортованого з Малої Азії й Семигороду). Трапляється уже срібло 
(Кошилівці). 

8. Трипільська культура позначена у своєму розквіті високим 
будівельним мистецтвом. Будівлі були з дерева, устатковані 
конструкціями з випаленої глини: підлогами, цегляними долівками, 
стінами з дерева або плетеними-обліпленими глиною, з дверима на 
бігунах, з вікнами (з оболони звіриних міхурів), з призьбами, з печами, і 
припічком і коминами назовні, зі столами і ямами на збіжжя. З подивом 
оглядаються ті 7-4 тисячолітні конструкції й багатокімнатні будівлі 
типу мегарона − чотирикутні з входом з причілка (вужчий бік), з 
осібними господарськими будівлями, з чотирисхилими дахами на 
кроквах і припусницях (критих соломою або очеретом). 

Трипільці витворили досконалий тип української печі, що й досі є 
українською відмінністю серед усіх сусідів, які вживали вогнища. 

Існували вже в той час великі племінні центри: Сушівка, 
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Володимирівка, Петрени, Більче Золоте й багато інших із широкою 
периферією економічних впливів, що сягало чернігівського й 
волинського Полісся та Малої Азії”. 

Багато інформації про трипільську культуру на землях України 
знаходимо в книжці “Dawn of Civilization” Стюарта Піґґота. Є там одна 
ілюстрація, що зображує трипільських людей при праці та їхню оселю. 
Автор зазначає, що все зображене на тому малюнку є зроблене на 
підставі археологічних знахідок у різних місцях України. 

На ілюстрації бачимо 20-25 хат, що стоять навколо площі, на якій є 
два більші будинки, мабуть, громадські. Недалеко селища внизу тече 
річка. Корови пасуться між рікою і селом, поміж хатами ходять свині. 
На передньому плані поле пшениці, поділене на ділянки нерегулярної 
форми. Жінки жнуть збіжжя дерев’яними серпами, леза в яких виложені 
гострим кременем. 

Діти біля жінок, деякі допомагають у праці. Жінки вдягнені в 
кольорові сукенки без рукавів. Збоку бачимо групу чоловіків, що 
вернулися з полювання, бо один із них несе забитого оленя. 

Трипільці вміли ткати матерію (коноплі, льон, вовна) та шити одяг. 
У них існувало два роди тканин − дуже тонкої роботи, що нагадували 
льняне полотно, й грубе, подібне до сучасної ряднини сільського виробу 
(конопля). 

Одначе найбільшим досягненням трипільської культури є їхня 
кераміка (про те вже згадано). Це найкращий феномен неолітичної доби 
в цілому світі. 

Дослідження високомистецького фігурального орнаменту на 
трипільській кераміці говорить ясно, що це не була робота самих 
гончарів. Це окремі групи малярів і декораторів, які обмірковували їх, 
добирали кольори, надавали рисункові глибокого змісту й самі їх 
виконували. Їх треба уважати за перших основоположників 
українського народного мистецтва, тому що варіанти цих праісторичних 
декоративних мотивів ще й досі можна бачити на вишивках, килимах, 
великодніх писанках та на народній кераміці. 

[...] Трипільська кераміка, яка викликає і сьогодні подив не тільки 
українських учених, а й учених цілого світу, була тонка, гладка, дзвінка 
як порцеляна, майстерно розмальована фарбами − білою, чорною, 
червоною й темнокаштановою. Малювання − це праця мисткинь-жінок 
(відбитки жіночих пальців). 

Крім посуду, виробляли вони й фігурки Матері-Землі, і з них 
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знаємо, який одяг носили орійки-триполіянки. Вони виробляли теж і 
звірячі фігурки, переважно круторогих волів − культ бика. [...] 

В IV тисячолітті Праукраїна − правобережна Триполіяна-Оріяна − 
була густіше заселена, як вона є сьогодні. [...] Там досліджено деякі 
селища, наприклад, Майданецьке місто. [...] Воно розкинулося на 
просторі 3 км2. Мало чітке прозоре планування. Житла були розміщені в 
12-15 еліпсах. Деякі будинки 2-3 поверхові, а всіх виявлено близько 
2000 з населенням 15000 − 20000 жителів.  

[...] Орії-трипільці бачили небо, сонце, місяць, зорі − зміни пір року, 
а літом − громи, блискавки й дощ, а взимі − сніг і короткий день − усе 
це пояснювали собі залежністю від різних богинь (у матріархаті − 
Матері Землі – Лелі, а в патріархаті − богів). Вони знали, що мусить 
бути хтось всемогучий, що сотворив це все. Бачачи Чумацький Шлях, 
пояснювали собі, що це є найвище (третє) небо, де жив Творець 
всесвіту, що був творцем і менших богів і богинь, як рівно ж людей і 
всього живого й мертвого. 

Вони вірили, що духи предків опікуються домашнім вогнищем 
(ціле життя тодішньої людини зосереджувалося біля вогнища), а й 
людиною (при праці, на ловах чи на війні). 

Орії-трипільці з практики знали, що як Найстарша жінка “відьма”-
мати, що про все відала (віщунка), − матір роду − поблагословить 
ловців чи воїнів ліпленою чи різьбленою фігуркою Матері-Землі-Лелі 
(Ой, Леле!), то це принесе їм щастя, велику здобич і оборонить від Мари 
(смерті). 

Вірили, що якщо прамати обмиває новонароджену дитину 
холодною водою, то нащадок буде рости сильний, здоровий і 
відважний. 

Ті фігурки Землі-Матері часто були ліплені з піднесеними руками 
(до благословення), подібно, як Оранта − Мати Божа на нерушимій стіні 
в соборі Святої Софії у Києві (з 1037 p.), що нагадує нам тризуб, − 
наприклад, тризуб на монеті Ярослава з 1026 p. [...] 

В часі патріархату, коли наші прапредки вірили вже у Сварога, 
Дажбога й Перуна, тоді тризуб репрезентував трійцю тих верховних 
богів, де середній зуб був закінчений хрестом, тобто знаком 
життєдайного Сонця. [...] 

Паїк В. Корінь безсмертної України. − Львів : “Червона калина”, 1995. − 
240 с. – С. 20-23. 
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Скотарські племена 

[...] Десь у середині четвертого тисячоліття і на початку третього 
настав час антагоністичного змагання племен східного скотарського із 
західним хліборобським обширом, що характеризувалися дедалі 
зростаючою активністю і міграцією східних скотарських племен (на 
конях) на західну хліборобську й мирну ойкумену. 

Передісторичні часи були примітивні, а може, й брутальні, але 
людині було призначено вище завдання. Тодішня людина ще не 
розуміла як слід чеснот, не розуміла, що є добро й зло, але вона також і 
не практикувала злочину, кожний її крок був тільки життєвою 
потребою, що нагромаджував досвід і збагачував пам'ять, а щойно з тим 
виростало й тепло душі. Так із примітиву виростала думаюча людина − 
“homo sapiens”. 

Учителем його була сувора природа й важкі умови життя, і коли 
номади2 наступали на осілих, очевидно, не обходилося без бою, але 
причиною міграцій не була війна, а життєва конечність і динаміка 
життя. Дуже часто номади осідали поміж осілими хліборобами 
(населення у той час було рідке), перемішувалися і зживалися в одне. 
[...] 

Археологи ще не мають одностайної думки, як ті скотарські 
племена розпаношилися на Правобережжі, раптово, бойовим наскоком, 
з пожежами, грабунком і насильством, − а чи, може, мирним чином у 
зростанні матріархальних родів із патріархальними? Культурний рівень 
правобережників був вищий, багатший і вишуканіший, але ж 
організовані у військові дружини лівобережники їздили на бистрих 
конях, були добре озброєні й вишколені під одним проводом патріархів-
князів і це не заперечує і ворожих дій і руїни. 

З того часу настав довший період зживання двох дотеперішніх 
культур, які виросли на базі осілого й кочового життя. Це яскраво 
відбилося в обрядах різних святкувань, звичаях і віруваннях (весільні 
звичаї). Замість домінації жінки-матері приходить фізично сильніший 
батько (змінюється також культ корови на культ бика. [...] 

На світанку людської цивілізації і культури релігія відіграла 
головну роль. Первісна людина все стояла перед загадкою сил природи. 

Життєдайне сонце було в оріїв у найбільшій пошані, але магічна 
сила зосереджувалася також і в мертвій природі й у звірах − звідси 
ритуали. 

                                                 
2  Номади2 − племена кочівників. 
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Магія була тією силою, що держала рід і плем'я разом. Вслід за 
магією росла пошана до предків та релігійні вірування й обряди. 
Людиноподібність божеств виростала пізніше разом із зростанням 
людської свідомості. В цей час на наших землях висипано велетенські 
кургани, де спочивали патріархи-вожді. З ними ховали й атрибути 
їхньої влади, посуд, мистецькі вироби, усе те, що потрібне до життя, бо 
вірили, що й по смерті людині те все буде потрібне. Мерців уже не 
палять, а ховають лежачи, щедро посипаючи охрою. 

Племена, а опісля народи почали обмінюватися своїми здобутками, 
що дало початок торгівлі, спочатку вимінної, згодом грошової. 

Міграція і торгівля прискорились по прирученні вола, осла, а ще 
більше коня, коли придумано колесо, гарбу й віз, а на морі корабель і 
вітрило. [...] 

Паїк В. Корінь безсмертної України. − Львів : “Червона калина”, 1995. − 
240 с. – С. 25-28. 

“Велика Скуф” − велика Сколотія 

[...] З Правобережної Праукраїни, чи в археологічному розумінні з 
Трипілля, переселенці поширилися передовсім на схід. Гнала їх до 
цього життєва конечність − перенаселення трипільської ойкумени, а 
полегшили цей процес приручення коня і винахід колеса та гарби. 

Ніхто не знає, як називали самі себе ці племена, за винятком 
Геродота, який записав, що скити називали себе сколотами. Кимрами, 
таврами, скитами, кельтами називали їх греки. 

З археології знаємо, що ті племена нашої землі розросталися і 
освоювали щораз нові, незаселені степові простори протягом цілих 
тисячоліть, починаючи з VIІ-IV тисячоліть до Хр. 

Самари-зимари-орії-сколоти з Праукраїни на своїй предовгій дорозі 
натрапляли не тільки на зовсім не заселені простори, а й на території, на 
яких жили неорійці, зі своїми культурами (Індія, Мала Азія, Єгипет і 
ін.). 

До Олександра Великого грецькі історики мало, а то й зовсім не 
цікавилися ні своєю, ні чужою передісторією. Тільки Геродот − батько 
історії − у своїй “Історії” З 444 р. до Хр. в IV книзі розповів нам про 
початки Сколотії й сколотів. 

Про це буде мова далі. 
Одначе почнемо від Беросса, який сам свідчить у своїй праці 
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“Халдаїка і Вавилоніка”, що її оригінал затратився, але залишилися 
численні відписи й цитати ще з дохристиянської доби. 

Беросс (халдейський жрець, астролог і філософ) усі свої дані, як він 
сам свідчить, почерпнув із халдейських (шумерських) і скитських книг. 
З цього виходить, що сколоти мали своє письмо вже у другому 
тисячолітті до Хр. або ще скоріше. 

Для пояснення, якими найстарішими халдейськими й сколотськими 
книгами, що збереглися донині, він послуговувався: це були “Веда”, усі 
санскритські твори в Індії “Магабгарата й Рамаяна”, “Авеста” в Персії 
та ін. 

Він пише: “Що стосується початку й походження героїв і 
подальших подій, то це скорочено передаємо з наших халдейських і 
сколотських книжок − як далеко вони сягають” (ст. 22 − II кн. про 
генеалогії). [...] 

Беросс, як і Мойсей (ті самі джерела), каже, що по потопі корабель 
Ноя (Яна у Беросса) осів на Гордийській горі у Вірменії − недалеко ріки 
Аракс (Мойсей назвав гору Арарат). 

“І там, в околиці над Араксом, був початок народин скитської 
(сколотської) нації, назва якої походить від їхнього першого володаря 
Скита”. 

З-над Араксу сколоти перенеслися у Праукраїну, яка тоді була 
незаселена, здобуваючи тим самим право стати автохтонами й 
правними посідачами своїх прадідівських земель. “Це зовсім неважне, − 
як каже О. Дражньовськнй, − чи вони переселилися усі туди й щойно 
пізніше поширили свою експансію в Европу та Азію, як подають 
грецькі джерела, а чи, як можна логічно зробити висновок на підставі 
Беросса, вони поширилися з-над Араксу на всі сусідні території”. [...] 

Давнім істориком і географом, що багато уваги присвятив 
Праукраїні, був Страбон (63 до Хр. − 19 по Хр.). [...] 

Історія, ним написана, не збереглася, тільки географія − 17 томів, де 
в томах 4, 7, 11, 12 багато пише про Праукраїну-Сколотію. [...] Він, як і 
інші дослідники сколотів, називає їх “найчеснішими й 
найсправедливішими людьми на землі”. Він спростовує усі попередні 
закиди, зроблені сколотам попередніми вченими, а самого Геродота 
називає міфографом. 

Він каже, що деякі автори тільки через ігнорацію оскаржували 
сколотів у дикості в поведінці з чужинцями, яких вони нібито 
приносили в жертву своїм богам, їли їхнє м'ясо і вживали їхні черепи, як 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

21 

чаші для пиття, а водночас називали сколотів чесними 
кобилодоїльцями, споживачами молока й святими, найбільш 
правдомовними людьми, яких нема ніде більше на світі” (Страбон, 
“Географія”, т. 7). 

І дальше: “Такий погляд існує навіть ще й досі поміж греками, бо 
ми уважаємо сколотів (скитів) за найчесніших людей і найменш здатних 
на обман, як теж і вони далеко більше скромні й незалежні від усіх і від 
нас”. [...] 

Паїк В. Корінь безсмертної України. − Львів : “Червона калина”, 1995. − 
240 с. – С. 29-36. 

Побут сколотів 

[...] Сколоти були завзятими традиціоналістами, вони в житті та в 
побуті дотримувалися своїх прадідівських звичаїв і ніколи не приймали 
чужих. 

Були дуже відважні та завзяті і ніколи не здавалися у полон. 
Воювали під прапорами із зображенням оленя (Руса). 
Дівчата дуже часто билися поруч із чоловіками, а щоб вийти заміж, 

кожна мусіла вбити хоч одного ворога. Тому греки прозвали їх 
амазонками. 

Були дуже волелюбні, шляхетні, привітні й дуже гостинні, плекали 
красу й героїзм. Практичні в щоденному житті, мали ясну думку, 
почуття рівноваги й були дуже рухливі та вигадливі. 

[...] Хлібороби жили в дерев'яних хатах, де було дерево, і в ліплених 
із глини там, де його було обмаль. Хати були білені ізсередини та 
ззовні, мали призьби, вікна й печі з коминами назовні. В хатах були 
столи, лави й ослони до спання. У робочих кімнатах були різні ткацькі 
верстати, гончарські колеса, жорна, прядильні верстати, сітки для ловлі 
риб. У садибах були кузні й майстерні, де виробляли плуги з телігами, 
вози, упряж, зброю, домашнє устаткування та ін. Де росла виноградна 
лоза − виготовляли вино, де її не було, робили п'янкі напої з 
бджолиного меду та додатків. У приватному житті любили 
повеселитися, грали на бандурах (струни робили з овечих кишок), 
танцювали, любили добре з'їсти та випити.  

Військо жило в шатрах. Кочові сколоти жили в гарбах на чотирьох 
або шести колесах, запряжених двома або трьома парами волів. Кожний 
кочовий сколот мав два вози, залежно від кількості жінок і дітей − один 
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довгий і широкий, вистелений м'якими ліжниками на чотирьох або 
шістьох колесах, накритий будою зі шкір, та так щільно, що не 
пропускав холоду. На тих возах їхали жінки, діти й старі, самі сколоти 
(молоді) їхали на конях. 

Крім родинного воза, мали ще й інші вози, в яких перевозили 
посуд, казани, убрання, знаряддя і т. ін. Пси стерегли вози, отари овець, 
стада худоби й табуни коней. 

Сколоти вдягалися в білі льняні сорочки й такі ж шаровари. На 
ноги взували чоботи, на голову − солом'яний бриль. У негоду вдягали 
волосяну кирею. Узимку носили кожухи й шкіряні штани. На голови − 
гостроверхі шапки з башликом (рід шаля для обв'язування шиї зимою). 
Кожухи підперізували ременем, до якого прикріплювали меч або 
кинджал, брусок для гострення зброї і черпак на воду. 

Сколоти носили довге волосся або чуб, вуса й бороди, а у вусі часто 
кульчик3 − начальники. 

Сколотянки носили поза коліна льняні сорочки з довгими рукавами. 
Сорочки були вишиті золотими або фарбованими нитками. Залежно від 
пори, носили вовняну одежу (часто кольорову). Зимою носили вовняні 
плащі або кожушки, прикрашені бляшками − залежно від багатства 
(золотими, срібними або латунними). На шиях носили гривні або 
намисто з бурштину і кольорового скла. У вухах золоті сережки, на 
руках і ногах − браслети. Волосся заплітали в коси або укладали в різні 
форми, а щоб воно не розсипалося, уживали золотих шпильок та 
гребінців. Користувалися срібними дзеркальцями. На ногах носили 
чобітки без зап'яток. В оселях були лазні. 

Сколотянки мали великі права в хаті і в родині − це залишки 
матріархату. В разі смерті мужа сколотянки керували господарством, 
родом чи державою (Томира, Зоріяна). Сколотські вози, кінська упряж і 
зброя були різьблені. Сколоти плекали культ побратимства (що 
продовжували запорожці й воїни УПА). Сколоти, як нація у поході, 
дуже цінували коней, зброю та виряд. Вони просто були залюблені в 
конях, тому приоздоблювали їх не тільки дорогоцінними металами, а й 
мистецькими прикрасами − залежно від особистого багатства. Коням 
стригли гриви. 

Воїни були озброєні оборонною та наступальною зброєю з 
гартованої сталі, яка не ламалася. 

До оборонної належали кольчуга-панцир, тобто довга сорочка до 
                                                 
3  Кульчик3 − сережка. 
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колін із сукна або шкури з нашитими сталевими лусками, які заходили 
одна на другу. Щит − із дерева, обтягнений грубою шкурою волів, 
запущеною живицею, що надавала їм великої твердості. Щити були 
округлі й прикрашені. Шоломи також зі шкури, бронзи й сталі − 
гостроверхі. 

До наступальної належали сокира, спис або меч (кинджал), лук та 
стріли, які зберігали в сагайдаках, кінці яких були металеві тригранні 
(сталь і бронза), луки були зроблені з рогів волів − вони були дуже тугі 
й не всихалися. Їх носили в тулах, які були дуже гарно прикрашені. 

Користувалися сідлами без стремен, що були вигідні й оздоблені. 
Піхота, крім згаданої зброї, мала шкуряні наголінки. 
Страбон підкреслив у своїх працях, що сколоти − найсправедливіші 

люди на світі, дуже хоробрі, ніколи не розбишаки, одчайдушні, 
непереможні, не бояться смерті, а ранами хваляться. Вони 
традиціоналісти − усе їхнє найдавніше найкраще, бо передане небом для 
першого жителя сколотської землі Таргітая. Хто зраджував традиції, 
того жорстоко карали, навіть коли він був царського роду (філософа 
Анахарзіса, який, побувавши у Греції, хотів завести нові грецькі звичаї). 
Сколотові Скілесу, який одружився з грекинею і підпав під культ 
Діонізія-Бакха, рідний брат Октамосид стяв голову, при тому насміхався 
з діонізійських святкувань, кажучи: “Що це за бог, який позбавляє 
людей глузду?” 

І на закінчення цього розділу треба згадати про роль жінки у 
сколотському (й пізнішому) суспільстві. 

Починаючи з оріньяку (25000 літ до Хр.) аж до сьогодні, ніколи 
жінка в Праукраїні й Україні не була рабинею! Ніколи не затуляла свого 
обличчя символом рабства − чадрою, не була ізольована у своїй хаті 
(гаремі). Ніколи її не продавали й не купували. 

Будучи дівчиною, сама вибирала собі пару (в купальну ніч), за неї 
не те що не брали платні, але ще й давали їй віно та виправу. 

Вона теж ніколи не була плеканою лялькою, як на Заході. 
Будучи матір'ю, мала високий авторитет в хаті, родині, тобто в 

центрі суспільно-державного ладу. Вона повна співучасниця усього 
родового, матеріального та духового життя, бо вона не викрадена, не 
куплена й не приведена в чужий двір. Тому вона не боялася і не 
соромилася виявити свою волю, бажання і вдачу, бо вона не мала ніколи 
над собою володаря, якому треба було догоджати чи боятися його. Це 
увійшло у її психіку від найдавніших часів, коли вона ще була повною 
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господинею у роді (часи матріархату), й хоча матріархат перейшов у 
патріархат і змінилися обставини, її роль у родині (де тримала три кути), 
в українському (чи сколотському) суспільстві ніколи не мінялася. 

І ця особливість сколотської, а пізніше української психіки, від 
колиски підпорядкованої законам Матері-Землі-Лелі Табіті, а в 
християнські часи Марії − Божої Матері-Покрови − це те щось, що не 
дало загинути українській людині впродовж 40 тисяч літ! 

І якраз цей культ матері формував і формує українську особистість 
упродовж тисячоліть у всіх завірюхах та катастрофах. Він зберіг нашу 
духовну й фізичну субстанцію донині. [...] 

Паїк В. Корінь безсмертної України. − Львів : “Червона калина”, 1995. − 
240 с. – С. 44-47. 

Слава та велич Трипільської землі 

Час між 4300−3200 рр. до н. е. без перебільшення можна назвати 
епохою слави та величі трипільських земель. За цей час трипільські 
племена значно розширили свої володіння, у кілька разів зросла 
чисельність населення. Було досягнуто успіхів у розвитку ремесел, 
будівництві нових поселень, деякі з них стали найбільшими на 
європейському континенті. Де б не працювали археологи − на Буковині 
чи у Подніпров'ї − всюди вони знаходили сліди досить заможного та 
впорядкованого життя. Образ трипільської культури тих часів являв 
собою певний контраст із тим, що можна було побачити, скажімо, у 
сусідніх племен на півночі, півдні та сході. Саме в той час Дніпро став 
східним кордоном цивілізації Старої Європи, на яку сусіди поглядали, 
напевне, з не меншою заздрістю, ніж деякі їхні спадкоємці 
придивляються нині до Європи об'єднаної. 

Трипільці ідуть до Дніпра 
Друга половина V тис. до н. е. в історії племен трипільської 

культури теж пройшла під знаком пошуку та освоєння нових земель, 
придатних для проживання. Близько середини V тис. до н. е. трипільці 
встигли проникнути досить далеко на схід, залишивши позаду 
Південний Буг і навіть верхів'я деяких його лівих приток. Менше тижня 
шляху відділяло їх від берегів великої ріки, яку ми сьогодні називаємо 
Дніпром. 

Якими стежками вони потрапили на ці береги, нині можна лише 
гадати. Якщо нанести на топографічну карту відомі нам найдавніші 
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поселення Придніпров'я, то отримаємо кілька версій цього просування. 
Насамперед побачимо на самому Дніпрі принаймні два місця, де 
зосереджено найдавніші знахідки. 

Найбільше скупчення найдавніших трипільських поселень у 
Подніпров'ї відоме у районі Трипілля, того самого, яке дало назву 
культурі. Можна сказати, що це певною мірою символічно. Їх тут нині 
відомо близько десяти. Більшість розташована на р. Красній та її 
притоках. Красна у свою чергу впадає у Дніпро біля городища 
літописного давньоруського міста Треполь (на якому теж виявлено 
сліди поселення трипільської культури). Ще одне (але досить велике − 
площею до 30 га) поселення було нещодавно відкрите на р. Стугна, у 
районі с. Копачів. Можливо, там буде відкрито ще декілька селищ. Але 
все ж таки, як трипільці потрапили до району Трипілля? 

Якщо врахувати, що більш давнє поселення відоме нам у районі 
села Шкарівка на березі річки Рось, то можна припустити, що саме 
звідти вирушила до Дніпра якась частина трипільських переселенців. За 
день вони дісталися верхів'їв річки Красної, звідти дійшли до Верем'я, 
Долини, Щербанівки і нарешті − до Трипілля. 

Як дісталися трипільці до Стугни? Можливо, із Шкарівки (а 
швидше − з іншого місця) вони потрапили у верхів'я цієї річки. Сліди 
зупинки в дорозі виявлено неподалік Фастова, де біля села 
Малополовецьке археологи знайшли сліди навіть не поселення, а 
стоянки − всього декілька уламків горщиків із ритим орнаментом. 
Звідти за день можна дістатися до верхів'їв Стугни, та не так уже й 
далеко до Копачева. Можливо, саме “копачівські” трипільці влаштували 
потім ще й похід у район Києва. 

Вони відвідали територію, що за часів В. Хвойки була північною 
околицею Києва, а саме Смородинський спуск. Тут біля давньої печери 
знайдено досить великий горщик, вкритий характерним заглибленим 
орнаментом. Цілу низку печер у цьому місці ще 1875 року було 
відкрито В. Б. Антоновичем. Вважають, що це найдавніші рукотворні 
печери, які відомі нині на берегах Дніпра. Смородинська печера, яка 
збереглася до наших днів, являє собою шістдесятиметрову галерею, 
вириту у лесових відкладеннях. На склепінні помітні сліди 
інструментів, зроблених із дерева. Вхід до печери виходив на схил, який 
трипільці оформили у вигляді вузьких терас. Посудину, яку вони 
залишили на одній із терас, археологи виявили 1999 року, її можна було 
побачити в експозиції Музею історії Києва. Як потрапили трипільці до 
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пагорбів, на яких стоїть сучасний Київ, здогадатися нескладно: від 
Копачева можна було йти по горах, через ліси, де нині села Безрадичі, 
Ходосівка, Пирогів. 

Є всі підстави розглядати Смородинську печеру не як житло, а як 
святилище. Згадаємо про печеру Вертеба на Тернопільщині. У 
Подніпров'ї природних печер не було, отож трипільцям довелося 
попрацювати, щоб створити відповідні умови. Враховуючи, що за 
даними В. Б. Антоновича у цьому місці була не одна печера, то це, 
можливо, міг бути навіть культовий центр усіх трипільців, які 
проживали на Дніпрі. Але у такому разі десь на території Києві 
археологи мають знайти одне або декілька поселень, де мешкали 
трипільці, які мали опікувалися цими “святими місцями”. 

Тим більше що на території Києва виявлено досить багато їхніх 
поселень першої половини − середини IV тис. до н. е. Найбільше із них 
знаходилося на місці сучасної Львівської площі і простягалося аж до 
схилів. Знайдено залишки жител − обпалену обмазку. Отже, це була не 
тимчасова стоянка, а цілком стаціонарне селище. До того ж поселення 
це було укріплене, оточене досить глибоким і широким ровом, сліди 
якого виявлено під час розкопок. 

У V тис. до н. е. Дніпро став крайньою межею просування 
трипільських племен на схід. Впродовж кількох сотень років вони не 
намагалися закріпитися на його лівому березі. Можливо тому, що і на 
правому їм землі вистачало. Однак у кожному регіоні ситуація 
різнилася, тому переміщення великих груп населення час від часу все ж 
таки відбувалися. Картографування поселень різного часу із різною 
матеріальною культурою (насамперед, керамічними виробами) дає 
змогу прослідкувати мандри деяких груп трипільців на землях між 
Карпатами та Дніпром упродовж другої половини V−IV тис. до н. е. 

На початку IV тис. до н. е. трипільці проникають все далі на північ. 
Вони не лише просуваються вгору по Дністру, досягаючи місцевостей, 
не зовсім придатних для хліборобства, зате багатих на кремінь − 
стратегічну сировину для виготовлення інструментів та зброї. Кількість 
місць видобутку кременю, які відомі лише на території Івано-
Франківської області, нараховує десятки пунктів. У пошуках того ж 
кременю не оминули трипільці і Волинь. Тут, на річці Горинь, вони 
влаштувалися надовго. 

Наслідком розширення території, заселеної трипільцями, стала 
також зміна “політичної карти Трипілля − Кукутень”, а саме зникнення 
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одних і поява нових угруповань, а часом і злиття досить різних між 
собою груп. Традиція оновлення світу наприкінці священного циклу, 
яка забезпечувалася ритуалом спалення селищ, поєднувалася із 
рушійною силою, яка спонукала певні групи населення до зміни місць 
проживання. Як і у більш ранні часи, тривали пошуки кращого місця під 
сонцем. Все частіше обставини складалися таким чином, що це місце 
вдавалося знайти лише за рахунок сусідів − зазвичай слабших і менш 
чисельних. Територія між Карпатами та Дніпром поступово стає все 
більш густонаселеною. 

Система розселення по всій трипільсько-кукутенській ойкумені 
була досить стандартною. Групи поселень розташовувалися у долині 
річки із певним інтервалом. Відстань між такими групами поселень 
складала, як правило, 15−20 км. Всередині скупчення могло 
нараховуватися по 5−7 селищ, віддаль між якими не перевищувала 
5−7 км, а іноді вони взагалі розташовані із інтервалом до 1 км. 

Археологам відомі не лише стаціонарні поселення, але й тимчасові 
стоянки. Деякі із них розкопано частково або повністю, що дало змогу 
познайомитися ще із однією з сторін життя трипільців. Одну таку 
стоянку авторам книги випало досліджувати влітку 1993 року на березі 
Дніпра, біля села Григорівка у Канівському районі. Вона займала 
високий мис над долиною Дніпра, відомий мешканцям цього села під 
назвою “Ігнатенкова Гора”. Ця назва і закріпилася тепер за 
трипільським поселенням у науковій літературі, далі і ми його так 
називатимемо. 

На Ігнатенковій Горі довелося попрацювати, щоб виявити якісь 
сліди перебування трипільців. На початок експедиції ми знали, що 
1960 року це поселення знайшов М. М. Шмаглій, який опублікував у 
журналі “Археологія” досить докладний опис досліджень, що тут 
проводив. Навіть було вказано відстань від кута розкопу до кута 
колгоспного корівника, який розташовувався неподалік. Хто міг знати, 
що вже через 30 років корівник розберуть на цеглу, і буде досить 
складно виявити старий розкоп. 

Коли з'ясувалося, що нам це не вдасться, вирішили шукати місце 
для розкопок найсучаснішими технічними засобами. Спочатку із Києва 
викликали групу із магнітометрами, однак ця техніка виявилася 
безсилою. Тоді випробували не менш перевірений метод, шукаючи 
сліди поселення за допомогою лози. Цим зайнявся геолог 
В. Ф. Петрунь, який мав досвід пошукових робіт такого роду, у тому 
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числі перевірений на поселеннях трипільської культури. Дійсно, 
біолокація виявилася ефективнішою за магнітометр. Якісь об'єкти 
вдалося виявити. Шурфування встановило, що це окопи та бліндажі 
часів війни. Старожили пригадали, що тут під час боїв за Букринський 
плацдарм розташовувався військовий шпиталь. 

Ситуація, здавалося, зайшла у глухий кут. Однак під час чергових 
пошуків на давно зораному полі Ігнатенкової Гори вдалося помітити, 
що в одному місці на поверхні трапляються уламки черепашок 
молюсків − перлівниць. Оскільки молюски, які живуть у річці, 
самостійно на гору заповзти не могли, а повінь сюди ніколи не досягала, 
занести їх сюди мали люди. Раніше на пласкій вершині гори було поле, 
яке регулярно орали, тому на поверхню черепашки могли потрапити 
лише із певної глибини, не більше 30−40 см. А це вже означало, що 
черепашкові скупчення утворилися досить давно. До того ж такі купи 
могли бути і на поселеннях трипільців, то було відомо завдяки 
розкопкам у Подніпров'ї, починаючи ще із досліджень В. В. Хвойки. 

Пробний шурф, закладений на місці знахідки, за місяць виріс у 
розкоп площею понад 1000 кв. м. Тут виявили півтора десятка 
заглиблень різної форми та розмірів, заповнених сміттям, яке залишили 
трипільці. Битий посуд, уламки кісток тварин та риб'яча луска і кістки, 
фрагменти статуеток, вироби із кременю та рогу, знайдені тут, 
заповнили кілька десятків коробок. Вивчення цих знахідок дало змогу 
відтворити досить вірогідну картину подій, які тут відбувалися у часи 
трипільської культури. 

Виявилося, що на Ігнатенковій Горі трипільці не будували 
стаціонарних глинобитних жител. Можливо, обійшлися якимись 
куренями, чи взагалі жили біля вогнищ. Те, що вогнища тут 
розпалювали, свідчили знахідки попелу та вуглинок серед іншого 
сміття. Склад сміття дав змогу встановити, чим харчувалися мешканці 
тимчасового селища. У їхньому раціоні було досить багато дарів річки − 
риби, молюсків. Рибини тут, судячи із хребців діаметром до 3 см, 
водилися чималенькі. І зараз біля Григорівки риболовля нівроку, навіть 
із Києва на вихідні чи у відпустки люди приїжджають. Багато було 
знайдено панцирів черепах. У наші дні тут побачити черепаху − велике 
диво. Може, ще трипільці їх з'їли майже всіх. 

Докладне дослідження всіх знайдених тут під час розкопок кісток 
тварин, яке зробив археоозоолог О. П. Журавльов, дало картину, 
нетипову для стаціонарних поселень. Виявилося, що більшість м'яса 
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потрапляло тут на стіл, точніше у кухонний горщик трипільців, завдяки 
полюванню. Полювали на оленів, кабанів та дрібнішу здобич. Тварини, 
які приходили по балках на водопій до Дніпра, ставали здобиччю 
мисливців, озброєних луком і стрілами та списами із кременевим 
вістрям. Домашніх тварин досить рідко забивали на м'ясо. 

Раніше подібний набір кісток розглядали ледь не як свідоцтво 
“кризи трипільської економіки”. Вважали, що спочатку трипільці з'їли 
усіх домашніх тварин, а потім почали полювати на всю здобич, яка 
рухалася, до черепах та слимаків включно. Коли ми під час обідньої 
перерви спостерігали за місцевими жителями, нам спала на думку інша 
версія щодо трипільського господарства у цій місцевості. Адже і досі 
мешканці прибережних сіл використовують угіддя на берегах Дніпра 
для випасу худоби. Раніше до їхніх послуг були величезні площі 
заплавних лук, причому як на правому, так і на лівому березі річки. Ще 
у 60-ті роки корів на човнах та поромах переправляли поближче до 
нескінченних пасовищ. У заплаві заготовляли величезну кількість сіна. 
Завдяки цим ресурсам на колгоспних полях корми майже не 
вирощували − всі череди, як приватну так і колгоспну, могла 
прогодувати долина Дніпра. Є всі підстави вважати, що у трипільські 
часи ці ресурси були не меншими. Отож був сенс на літо переганяти 
худобу із поселень, розташованих ближче до полів, на самому краю 
порізаних ярами дніпровських терас, ближче до пасовищ. Ганяти 
худобу щодня за 5−7 км, а то і на більшу відстань, не мало сенсу. Тим 
більше що вирощували тварин переважно на м'ясо. Навіщо ж тваринам 
худнути? Так і тримали череду на випасі до осені, випасаючи навколо 
тимчасового табору на Ігнатенковій Горі. Самі ж пастухи добували собі 
харчі риболовлею та полюванням. Свійську худобу, ймовірно, забивали 
тільки коли відбувалися обряди під час релігійних свят, можливо, й на 
честь прибуття на пасовища чи закінчення сезону. Про те, що якісь 
ритуали тут відбувалися, свідчили знахідки уламків антропоморфних 
статуеток, виявлені у ямах серед попелу та уламків кісток. Із собою 
трипільці приносили посуд, переважно той, що був необхідний для 
приготування їжі та її споживання, а також використовувався у обрядах. 
Тому ми й нарахували так багато уламків кухонних горщиків та мисок 
різних розмірів. Приносили із собою якісь інструменти, необхідні для 
лагодження одягу, мисливської зброї. Мали при собі мотики, якими і 
було вирито ями. Можливо, глину із ям використовували для 
замазування шпарин у стінах куренів чи будівель із плетеними з лози 
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стінами. Такі споруди, мабуть, доводилося ремонтувати перед 
заселенням чи не кожної весни. Коли ми пригадали, у яких місцях над 
Дніпром знайдено сліди подібних стоянок, то виявилося, що їх досить 
багато, особливо на правому березі. 

Одну із них кілька років тому ми мали змогу оглядати навіть на 
території сучасного Києва. На неї натрапив власник кафе, яке 
розташоване біля тролейбусної зупинки навпроти Кирилівської церкви. 
Отримавши дозвіл на розширення майданчика під літню терасу, він 
зрізав схил за стіною кафе і натрапив на господарську яму трипільців. 
Вона була заповнена таким самим набором знахідок, що й на 
Ігнатенковій Горі: битий посуд, стулки черепашок, риб'яча луска та 
кістки, уламки кісток тварин. Вище, на плато, були відомі поселення 
трипільської культури, які дослідив ще В. В. Хвойка. 

Складається враження, що стратегія освоєння певних територій 
трипільцями полягала у встановленні контролю із боку якоїсь групи 
населення (клану, роду) за долиною чи частиною долини ріки (залежно 
від розмірів останньої). Така ділянка узбережжя і прилеглі до неї землі 
на плато, або декілька сусідніх долин невеликих річок чи струмків 
могли знаходитися під юрисдикцією якогось трипільського племені. 
Про те, що існували межі між племенами чи групами племен, свідчить 
певне територіальне розмежування у розташуванні поселень із різним за 
орнаментуванням посудом. 

За священною традицією та господарською необхідністю час від 
часу змінювати виснажені поля поселення періодично переносилися із 
місця на місце. У такому разі одна і та сама група населення за кілька 
сотень років лишала на певній території залишки декількох селищ. 
Якщо встановити їхні розміри та відносну хронологію, можна 
спробувати простежити історію цих “маневрів на місцевості”. 
Археологи лише починають подібні дослідження, які вимагають часу на 
проведення розкопок у кожному пункті та витрат на великі серії 
ізотопних дат із кожної дослідженої пам'ятки. 

Трипільське житло четвертого тисячоліття 
Схоже на те, що основні засади розміщення поселень та їх забудови 

у цю епоху суттєво не змінювалися. Основна зміна − зростання розмірів 
деяких поселень, але про це трохи згодом. Набір будівельних 
матеріалів, а також типи конструкцій теж практично не змінюються. 
Кожен господар будує собі саме те, чого вимагають конкретні 
обставини. Новим явищем стає поява спеціалізованих виробничих 
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приміщень різноманітних майстерень: гончарних, кременеобробних. 
Більш суттєві зміни спостерігаємо у оформленні інтер'єрів, а також 

зовнішньому оформленні споруд. Слід зауважити, то цим 
спостереженням ми завдячуємо, звичайно, значним за обсягом 
археологічним розкопкам, але не менше − знахідкам керамічних 
моделей будівель. Нині нараховується кілька десятків таких виробів, а 
також велика кількість їх фрагментів. Вони демонструють деталі, які ми 
лише частково виявляємо під час досліджень. Не менше елементів поки 
що із різних причин розкопати не вдалося. Звичайно, ми не маємо 
жодних шансів встановити, якою була, скажімо, конструкція даху чи 
характер оформлення дерев'яних конструкцій, декор інтер'єрів та розпис 
зовнішніх стін будівель. Ці елементи просто не могли зберегтися. 

Інше питання: що саме зображають керамічні моделі. Є думка, що 
це сакральні будівлі, зовнішній вигляд яких походить із традицій країв, 
віддалених від трипільських. Але в такому разі постає питання: 
наскільки правомірним є перенесення окремих елементів та конструкцій 
із цих моделей на реконструкції трипільських споруд? Є підстави 
вважати, що окремі конструкції на “храмах” зображено саме такими, 
якими їх робили трипільці. Йдеться, приміром, про конструкції стін − 
стовпи, каркас, елементи конструкцій даху − скажімо, крокви, гребінь. 
Є певні способи виконання цих конструкцій, які були цілком 
доступними і для трипільських будівельників. До того ж чимало із 
прийомів роботи із деревом, а також аналогічні конструкції, як свідчать 
розкопки поселень на палях, були поширені у Європі ще в неоліті. 
Етнографічні спостереження щодо традиційних типів будівель свідчать 
про поширення символічного декору − різьбленого, мальованого. Отже, 
не буде великим перебільшенням перенесення на реконструкції певних 
елементів оформлення керамічних моделей як ззовні, так і всередині. 

Сотні розкопаних споруд дають змогу досить докладно уявити, як 
виглядав трипільський житловий будинок у епоху розквіту трипільської 
культури. Одну із них авторам цієї книги довелося розкопувати влітку 
1984 року на полі біля села Майданецького на Черкащині. На це пішло 
близько місяця, але в результаті було отримано досить багато цікавої 
інформації. 

Розповімо далі більш докладно про те, що і як нам вдалося тоді 
знайти. На рештки спаленої будівлі ми натрапили на глибині не більше 
40−50 см від сучасної поверхні. Місце для розкопок було обрати 
нескладно, адже там поверхня землі була всіяна дрібними уламками 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

32 

обпаленої глиняної обмазки та фрагментами кераміки. Коли розбивали 
розкоп, то намагалися включити у нього повністю цю добре помітну на 
поверхні пляму, яка виникла через пошкодження давньої споруди при 
оранці. Згодом виявилося, що краї завалу із обмазки лежать трохи 
глибше, ніж його центральна частина. Тому довелося кілька разів 
розширювати розкоп, посуваючи все далі і далі гори землі з відвалів. 

На щастя, вдалося розкопати весь завал з обпаленої глини до того, 
як поїхали всі студенти-практиканти. Розбирати розчищені рештки 
споруди довелося вже на умовах “сімейного підряду”. Це, між іншим, 
дало можливість робити все без поспіху. Об'єкт нам дістався 
чималенький − пляма із шматків обпаленої глини мала розміри 
10,8x25,5 м. Товщина його становила від 5 до 30 см. Раніше нам ще не 
доводилося розкопувати залишки споруд таких розмірів. 

У зламі уламків обмазки було видно відбитки рослинних домішок − 
полови від обмолоту злаків. Якщо врахувати, що типовий об'єм обмазки 
становив близько 27 м3, то для приготування такої кількості будівельної 
суміші трипільцям потрібно було мати понад два кубічних метра 
полови. Якщо до цього додати витрати полови на суміш, потрібну для 
обмазки стін − як ззовні, так і всередині, то можна спробувати уявити 
розміри поля, на якому господарі мали вирощувати відповідну кількість 
злаків. 

Після того, як нанесли кожну грудку глини, кожен фрагмент 
посудини на план, почали поволі, із найвищої точки, розбирати завал. 
Виявилося, що на певній частині майданчика він складається із двох 
шарів. Причому двошарова ділянка була не із маленьких − 5x15 м, це 
більше, ніж розміри пересічної старої хати початку − середини XX ст. у 
Майданецькому. 

На обмазці верхнього шару траплялися відбитки дерева, які було 
нанесено на окремий план. Так за декілька днів ми отримали план 
відбитків дерев'яних конструкцій міжповерхового перекриття. Вони 
складалися із колотої колоди, кінці якої було покладено на поперечні 
стіни будівлі. Товщина глиняної обмазки цього горищного перекриття 
не перевищувала 5-7 см. Слід зауважити, що у деяких місцях верхній 
шар обмазки просто прикипів до нижнього. Подекуди це був справжній 
моноліт, у якому запеклися не лише шари глини, але і розвали посудин. 
Сила вогню, який вирував тут, була такою, що глина текла, як сметана, і 
застигала, подібно до лави при виверженні вулкану. Керамічні вироби 
покрутило так, ніби вони були зліплені із пластиліну, очевидно, що 
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температура горіння на цій ділянці перевищувала тисячу градусів! 
Після того, як із певними зусиллями розібрали рештки горищного 

перекриття над центральним приміщенням, вдалося розчистити деякі 
елементи інтер'єру. Виявилося, що на окремих ділянках підлоги 
збереглися загладжені ділянки, вкриті тонким шаром чистої глини. На 
ній ще були помітні сліди червоної фарби. Отже, долівка мала колись 
досить святковий вигляд. Під стіною, зліва від входу до приміщення, 
знайдено підвищення − довжиною майже 8 м, теж зроблене із глини. 
Його ширина становила близько 40 см, а висота до 15 см. Поверхню цієї 
“лави” теж було вкрито тоненьким шаром чистої глини і пофарбовано у 
червоний колір. Поруч із лавою знайшли уламки двох величезних 
посудин, які, судячи із їхнього положення, впали із цього підвищення. 
Цікаво, що матеріал для їхнього виготовлення було використано той 
самий, що і для “лави”. Основна товща стінок (3-4 см) складалася із 
суміші глини із половою, а поверхня із обох боків була вкрита шаром 
чистої глини. Ззовні посудини, які мали форму велетенської (до 1м у 
висоту) груші, поставленої широкою частиною догори, господарі 
пофарбували у свій улюблений червоний колір. На поверхні було 
вирізано ще й якийсь орнамент, вдалося простежити риски на тулубі та 
щось схоже на концентричні кола. 

Якщо це приміщення було житловим, то у ньому мав би бути 
якийсь опалювальний пристрій. Його ми знайшли під протилежною від 
лави стіною, справа від входу до приміщення. Тут було прямокутне 
(колись монолітне, а нині розтріскане на частини) підвищення висотою 
близько 20 см і розмірами 2x2 м. Зроблене воно було, на відміну від 
долівки, із глини без домішки полови. Тому воно менш постраждало від 
дії вогню, до якої саман менш стійкий. Лише центральна частина цього 
підвищення, розмірами приблизно 1x1 м, мала трохи відмінний вигляд. 
Тут глиняний моноліт розпався не на великі брили, а на мозаїку із 
плиточок неправильної форми, розміри яких у поперечнику складали  
3-5 см. 

Коли надійшла черга розбирати залишки цієї споруди, вдалося 
встановити деякі особливості її конструкції. Так, виявилося, що 
“плиточки” залягають у декілька шарів. Причому верхній шар має на 
звороті відбитки попереднього. Такі відбитки можна було отримати у 
випадку, коли шар глини наносили на вже розтріскану, тверду 
поверхню. І поверхня ця була обпалена так, ніби на цьому місці 
тривалий час розводили вогонь. Кожен, хто довго палив вогнище на 
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одному місці, особливо влаштовуючи його на шарі глини чи глинистої 
землі, міг спостерігати таку саму розтріскану на “плиточки” поверхню. 
Отже, і нам вдалося знайти місце, у якому мешканці трипільського 
житла багато разів розводили вогнище. 

Виявилося, що місце для нього вони звели вже на долівці, яку 
обмазали стандартною саманною сумішшю. Для чогось на цю долівку 
поклали навхрест два шари очерету, а потім почали будувати 
підвищення − черінь для відкритого вогнища. Вимостка, об'єм якої 
складав 0,8 м3, була потужним акумулятором тепла. Вона віддавала 
тепло ще довго після того, як згасала остання жаринка у вогнищі. Так 
що трипільці (доступними їм засобами) подбали про енергозбереження. 
Зауважимо, що подібні черені − акумулятори тепла − не були єдиним 
заходом у цьому нині актуальному питанні. Трипільців цілком можна 
зрозуміти, адже заготівля палива за допомогою кам'яної чи навіть мідної 
сокири вимагала чимало зусиль, не кажучи про транспортування дров 
до господарства. 

Між лавою та підвищенням для вогнища вдалося знайти рештки 
двох глиняних корит, у які трипільці вмонтували зернотерки (на одній із 
них навіть зберігся верхній камінь-розтиральник. Ці пристрої, 
пофарбовані у червоний колір, теж складали частину інтер'єру. 

До “великої кімнати”, із боку входу, прилягав “ґанок”, або 
передпокій чималеньких розмірів − 4,5x6 м. Можливо, це було 
приміщення, через яке, власне, і потрапляли до житлової кімнати. 
Наступним кроком, після детальної фіксації усіх знахідок, стало 
розбирання нижнього шару обмазки. Він за площею значно 
перевершував верхній, а місцями був значно потужнішим, досягаючи 
іноді 10-15 см у товщину. Однак будівельна суміш була та сама − глина 
і полова. Відбитки дерева читалися дуже добре. Саме їх детальний план 
дозволив потім досить детально (і з великою вірогідністю) встановити 
планування споруди. 

Так от, на площі під “великою кімнатою” відбитки дерева йшли 
поперек довгої вісі споруди − так само, як і на розібраному нами завалі 
горищного перекриття. На сусідніх ділянках картина виявилася іншою. 
Так, на ділянці “ґанку” − передпокою відбитки йшли уздовж вісі житла, 
тобто перпендикулярно до конструкцій під великою кімнатою. Це могло 
означати лише те, що перекриття тут мало спиратися на дві поперечні 
стіни, одна із яких ділила простір на цьому горизонті на певні частини. 
Уздовж стін центрального приміщення розташовувалася прибудова 
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розміром 2,5x9 м, яка мала власне перекриття. 
Цікаву картину ми отримали, коли, розібравши останній шар з 

завалу обмазки, розчистили знахідки, які лежали просто на землі. Їх 
виявилося досить багато. Знайшли ще одну вимостку − черінь для 
вогнища, проте менш капітальну, площею менше квадратного метра, 
але так само із слідами трьох ремонтів. Видно було, що тут багато разів 
розводили вогонь. На цій вимостці розчищено дуже мальовничий 
розвал великої кратероподібної посудини. 

На земляній поверхні знайшли декілька каменів-зернотерок, уламки 
керамічних статуеток. Але найбільше було знайдено посуду − 
практично три чверті від загальної кількості знахідок у цьому розкопі. 
Майже три десятки розтрощених посудин було сконцентровано на 
ділянці під “ґанком”. Це був суцільний шар із черепків на площі у 
декілька квадратних метрів. Нам і раніше доводилося спостерігати таку 
картину, але тепер був ще й час замислитися: а чи могли у цьому місці 
господарі взагалі якось пройти через приміщення? 

Коли нанесли на план всі знахідки, не втрималися, щоб не 
спробувати копнути глибше: чи не зосталося чогось такого у землі? Ще 
сантиметрів на 20 йшов шар темного ґрунту, в якому траплялися дрібні 
уламки кісток тварин та битого посуду. Глибше вже був суглинок, 
помережаний норами гризунів. У норах теж траплялися занесені із 
культурного шару дрібні уламки кераміки та обмазки, проте 
дослідження археологічної активності мишей було поза нашими 
планами. 

Судячи із результатів дослідження завалу обмазки, ця споруда мала 
два поверхи та горищне перекриття над одним із приміщень другого 
поверху. Тепер можна підбити підсумки і запропонувати “поповерховий 
план” трипільського домогосподарства. Перший поверх: три 
приміщення. Перше − кімната 4,5x6 м із відкритим вогнищем і великою 
кількістю посуду; друге − велика кімната 5x15 м; третє − 2.5x9 м вздовж 
довгої стіни будови. Загальна площа приміщень першого поверху, які, 
вірогідно, мали господарське призначення, − близько 124 кв. м. Другий 
поверх: два приміщення. Перше − “велика кімната − 5x15 м. житлова, із 
горищним перекриттям; друге − “ґанок” − передпокій − 4,5x6 м (без 
горищного перекриття). Загальна площа приміщень другого поверху − 
близько 100 кв. м. 

Отже, уся площа, яку мали у своєму розпорядженні мешканці нього 
будинку, складала близько 224 кв. м на двох поверхах. Не менш як 
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75 кв. м, тобто третина, припадала на житлове приміщення. 
Співвідношення, зауважимо, цілком непогане, як на наші часи. Скільки 
людей проживало у цьому житлово-господарчому комплексі, за даними 
розкопок встановити складно. Можна висловити лише декілька 
припущень. Якщо рахувати за нормами площі на одну людину, 
вирахувану зарубіжними дослідниками для неоліту на підставі 
етнографічних даних (15 кв. м). то вийде, що в цьому трипільському 
“котеджі” жило не багато, не мало, а 15 душ, причому на кожного 
припадало по 5 кв. м житлової площі. Навіть за нормами СРСР така 
площа була підставою для того, щоб стати на чергу. Гадаю, у трипільців 
черги не було − землі скільки завгодно, будівельні матеріали − не 
дефіцит, є потреба − будуй, хай тільки старійшини благословлять. Але 
реально від семи до десяти душ мешкати у такій споруді могло, адже 
велике господарство, яке за мірками трипільського протоміста цілком 
можна визнати за заможне, потребувало робочих рук. 

Описана вище споруда виділяється своїми розмірами та 
плануванням. Більшість досліджених жител того часу мали розміри від 
4-4,5 до 5 м у ширину та 10-15 у довжину. Трапляються, звичайно, і 
більш довгі споруди − до 30 м. Але ширина, як правило, не перевищує 
наведених вище цифр. Із чим це пов’язано? Відповідь досить проста: із 
будівельними матеріалами, а саме деревом, яке використовували на 
перекриття. На ширину 4-5 м вистачало однієї плахи чи колоди. Для 
більш широких приміщень треба було вибудовувати простінки, ставити 
опорні стовпи, а це ускладнювало конструкцію. Та й навіщо це робити, 
адже можна було продовжувати у довжину, нарощуючи необхідну 
площу. 

Крім того, додаткову площу можна було отримати, зробивши 
споруду двоповерховою. Так під одним дахом можна мати удвічі більше 
кімнат. До того ж житлове приміщення на другому поверсі було більш 
теплим, ніж кімнати із земляною долівкою, які правили за господарські. 
Адже воно мало повітряну “подушку” не лише на горищі, але й на 
першому поверсі, такий собі трипільський термос. Тепліше, і дрова 
заощаджуються. 

Трипільські протоміста 
“Внутрішня колонізація” трипільської ойкумени подекуди 

спричинилася і до більш суттєвих зрушень, певні тенденції яких ми 
спостерігали ще за доби створення трипільського світу. Там, де 
населення було найбільше, найбільш гостро відчувалася потреба у 
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нових ділянках землі під поля. Боротьба за контроль над околицями 
приводить до військового протистояння. Спочатку починається 
будівництво городищ: лише у другій половині V тис. до н. е. їх виникає 
понад півсотні, а на думку дослідників число укріплених селиш цього 
часу у Карпато-Подніпров’ї досягало понад 160! 

Потім трипільці на деяких територіях роблять речі, які, на перший 
погляд, не вкладаються у стратегію раціонального економічного 
освоєння територій. Хутірці та невеликі поселення зникають, натомість 
утворюються агломерації із сотень і навіть тисяч жител! Причому це 
відбувається саме у районах, де щільність населення була чи не 
найбільшою. Саме після цього будівництво штучних укріплень 
переживає спад. Якщо в економіці спостерігаємо якісь незрозумілі 
явища, то, швидше за все, справа у політиці. 

Чи багато таких величезних поселень відомо нині археологам? 
Нещодавно було уточнено перелік поселень трипільської культури 
площею понад 10 гектарів. Саме ця межа для Старої Європи відділяє 
рядові поселення від населених пунктів іншого, вищого рангу. Таких 
селищ на території поширення трипільської культури нарахували 
близько 140. Серед них кількість поселень площею понад 50 га − не 
більше 40. Лише половина із них мають площу 100 і більше гектарів. До 
клубу “понад 200 гектарів” входять лише п'ять: Доброводи (250), 
Майданецьке (200), Небелівка (300), Тальянки (450), Чичиркозівка 
(300). 

Чи є шанси сьогодні відкрити нові поселення-гіганти? Звичайно, є. 
За останні чотири роки виявлено два таких поселення на Черкащині − 
біля сіл Романівка та Валява, їхня площа близько 100 га. У Київській 
області, біля с. Копачів минулого року знайдено поселення площею 
близько 30 га. Робота із аерофотознімками поза межами Черкаської 
області ще не починалася, але це чи не єдина можливість не лише 
знайти, але і встановити реальні розміри та планування поселень. 

Не всі величезні селища існували одночасно, загальна протяжність 
епохи поселень-протоміст складає понад 1500 років: від другої 
половини V до першої половини ІІІ тис. до н. е. [...] 

На річці Ятрань, яка, як відомо, “круто в'ється”, розташоване село 
під назвою Ятранівка. Якщо звернути із дороги на в'їзді до села та 
проїхати ґрунтівкою повз руїни ферм та покинутий старий сад, можна, 
оминувши глибокий, зарослий лісом яр, потрапити на широке поле при 
березі річки. Вона у цьому місці перетворена на ставок, тому розлилася 
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досить широко. На трикутному полі, утвореному згаданою балкою та 
берегом ставка, вже на поверхні вам траплятимуться уламки обпаленої 
глини та фрагменти кераміки. Оглянувши їх, археолог скаже, що тут 
люди селилися принаймні двічі: вперше у часи трипільської культури, 
понад 5500 років тому, вдруге − якихось 1700−1600 років тому, за часів 
культури черняхівської. 

Якщо знайти час та обійти весь мис, а його площа − понад 
70 гектарів, то виявиться, що сліди трипільців трапляються на всій його 
площі. Причому нескладно встановити, що знахідки ці на поверхні 
землі лежать у вигляді плям площею 30−100 кв. м. Із досвіду описаних 
раніше розкопок ми вже знаємо, що кожна така пляма відповідає 
залишкам трипільського житла, яке лежить у землі на глибині 30-50 см 
− на такій, що до неї може дістати леміш плуга при оранці. Якщо взяти 
звичайний теодоліт та нанести ці плями на топографічну основу, то 
отримуємо приблизне планування давнього поселення. Однак 
розташування плям у даному випадку залежатиме від напрямку оранки і 
не дуже точно збігатиметься зі схованими у землі рештками будівель. 

Магнітометричний план значно точніший, тому ми апелюватимемо 
при описові планування Ятранівського поселення саме до нього. 
Розташування будівель на поселенні сплановано у вигляді двох 
трикутників із трохи зрізаними кутами, що вписані один у другий. 
Центральна частина зовнішнього ряду жител на півдні значно 
поруйнована оранкою. Споруди в цих рядах прибудовані одна до одної 
й орієнтовані довшою стороною до центру поселення. Довжина 
будівель становить 10−20 м, ширина − 5−10 м. Магнітна зйомка 
території поселення показала, що з південного заходу та сходу і 
частково − з заходу існувало дві лінії споруд на віддалі 100−120 м одна 
від одної. Проміжок між ними не було забудовано. 

На південному заході помітні сліди в'їзду на поселення, 
фланкованого суцільною забудовою з напільної сторони. В'їзд на 
поселення відмічено також із боку річки, проте трипільські площадки 
тут, очевидно, сильно зруйновані оранкою, а картина розподілу 
виявлених об'єктів, можливо, дещо ускладнена залишками будівель 
поселення черняхівської культури, яке займало свого часу ці схили. 
Однак і тут помітно укріплений вхід довжиною біля 100 м, утворений 
двома рядами жител, віддаль між якими не перевищує 8−12 м. Той, хто 
користувався цим входом, мав бути повернений правим боком, не 
захищеним щитом, до центральної частини поселення. 
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Ще два входи, фланковані спорудами в проміжку між лініями 
жител, були зліва та справа від центру основи трикутника. Таким 
чином, із напільної сторони існувало принаймні чотири укріплених 
в'їзди на поселення, розташовані з проміжком у 200−400 м. 

У центральній частині поселення теж досить сильно зруйноване 
оранкою, однак і за таких умов на цій площі простежуються сліди 
квартальної забудови. Помітно концентрацію будівель на півночі, при 
вершині трикутника. Складається враження, що саме цю частину 
поселення намагалися забудувати якнайщільніше. Тут помічено 
найбільші відхилення від трипільських споруд − розмірами до 20x40 м, 
тобто площею у 800 кв. м. Не виключено, однак, що вони відповідають 
декільком прибудованим одне до одного житлово-господарчим 
комплексам. [...] 

Якщо прийняти середній розмір сім'ї тих часів у 5−7 осіб, як це 
робить більшість дослідників, то на 8 жител, розміщених на гектарі 
поселення, припадає від 40 до 57 мешканців. Зауважимо, що це 
мінімальна кількість. 

Виходячи із неї, неважко підрахувати, що селище площею у 200 га 
могло налічувати від 8000 до 11400 жителів. Цифра цілком значуща і 
для більш пізніх часів на цій землі. Навіть сьогодні “селище міського 
типу” в Україні має шанс офіційно отримати статус міста, лише маючи 
понад 10 000 мешканців. Отож ті, хто проживав у давніх поселеннях-
протомістах біля сучасних сіл Майданецьке, Тальянки, Чичиркозівка, 
Небелівка та Доброводи, за діючими правилами мали б і сьогодні повне 
право на отримання статусу жителів міст. 

Однак кількість жителів − не єдина ознака, яка вирізняє місто від 
інших типів населених пунктів. Йдеться про суспільний статус 
поселення, ті функції, яке воно виконує. 

Особливості забудови протоміст 
Зрозуміло, що життя у епоху протоміст не стало спокійнішим, 

проте безпеку певною мірою гарантували вже не маленькі фортеці, як 
раніше, а гуртування у великі колективи. Поселення-гіганти могли 
виставити сотні, а то і тисячі бійців, яких не треба було мобілізовувати 
по селах і хуторах. Крім того, творці протоміст подбали про те, щоб 
створити певну систему укріплень. Щоб виявити її, розібратися у тому, 
що знайдено, а потім упевнитися у зробленому відкритті, знадобилися 
багато років розкопок. 

Роздивляючись плани поселень, археологи задавали собі питання: 
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що означають насправді ті паралельні смуги, якими помережано 
аерофотознімки? Чому на геофізичних планах ці смуги зливаються в 
суцільні аномалії, які досить складно розділити на окремі житла? У 
Майданецькому знадобилося майже 10 сезонів розкопок, щоб отримати 
хоча б приблизну відповідь на ці запитання. 

Для першого дослідження 1974 року було обрано рештки 5 жител, 
які були під насипом кургану, що саме перекривав одну із цих “білих 
смуг”. Розкопки із перервами тривали до 1980 року. Важко повірити, 
але сліди цього розкопу і сьогодні можна побачити в Інтернеті на 
космічному знімку цієї місцевості, одному із багатьох з-поміж 
розміщених на відомому сайті Google Earth. Біла пляма, яка утворилася 
внаслідок переміщення ґрунту на полі під час земляних робіт, помітна 
через 25 років по закінченні розкопок! 

Спочатку двометровий насип кургану перерізали паралельними 
траншеями до рівня решток трипільських жител, знімаючи ґрунт 
бульдозером або скрепером. У насипі виявили кілька поховань доби 
бронзи. Насип врятував рештки будівель від руйнації, сховав їх на 
тисячоліття. 

У першій траншеї жодної обмазки не було, зате виявили кілька так 
званих господарських ям. Найбільша з них була величезна − розмірами 
4х9м на поверхні, глибина її сягала двох метрів. Вірогідно, саме тут 
було взято свого часу глину для зведення або поточного ремонту 
кількох сусідніх споруд. Потім яму заповнили сміттям. Тут знайдено 
уламки сотень різних посудин − причому в нижній частині ями уламки 
були свіжісінькі, без вапнякової патини, ніби вчора вийшли з гончарної 
печі. Там же − розбиті глиняні фігурки людей і тварин, уламки знарядь 
праці, зроблених з рогу, каменю. На самому дні у чистій глині знайдено 
молоток з рогу оленя. За кілька метрів перед рештками будівель 
розчистили відкрите вогнище, поруч з яким стояли посудини. Можливо, 
тут був навіс, “літня кухня”. Під час розкопок, як і раніше, лишали 
безліч бровок, в намаганні виявити опливи стін. І таки виявили − в 
кількох метрах перед будівлями, з напільного боку, проходила колись 
масивна глиняна стіна. Ширина її розвалу свідчила про щонайменше 
двометрову висоту. Ями були зовні, за огорожею. [...] 

На цій ділянці колись будинки стояли впритул один до одного, 
немов одною стіною, утворюючи монолітний масив − між ними не було 
навіть проходів. На його поверхні було виявлено якісь вимостки з глини 
− можливо, відкриті вогнища. Коли розібрали цей шар глини, на якому 
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знизу були відбитки дерева, під ним виявили новий горизонт обмазки. 
Тут він не був суцільним, а “розділився” на окремі прямокутні завали − 
рештки кількох жител. На глиняній долівці в кожному житлі виявили 
рештки великого (2х2м) вогнища, якісь глиняні корита, рештки вівтарів, 
прикрашених прокресленим по глині спіральним орнаментом. Поруч − 
десятки розвалів посудин, від найменших до зерновиків висотою 
60−70 см, вкритих міліметровим шаром вапнякової патини. Розібрали і 
зняли цей шар глини, а на ньому знизу знову були відбитки дерева від 
покладених поперек довгої вісі житла розколотих колод. Найбільше 
було знахідок на земляній долівці. На окремих ділянках площею у 
кілька квадратних метрів розтрощені посудини утворювали “килим” з 
череп'я різних розмірів та товщини. В одному місці під рештками 
вогнища стояла стопка з трьох середнього розміру мисок. Поруч на боці 
лежала невелика посудина з вушками, закрита, наче пробкою, ще 
меншим горщиком. У ній знайшли понад сотню підвісок, зроблених з 
кістки та молочних зубів оленя. 

В іншому житлі на долівці стояла стопка з семи маленьких 
мисочок, поруч − кілька роздріблених посудин середніх розмірів, а 
також пласкі камені-зернотерки, на яких мололи зерно. Біля іншої групи 
посудин − гладенький камінь, наче просочений червоною фарбою − 
вохрою, поруч − її шматочки. І посудина, наповнена перетертою на 
порох вохрою. Саме цю фарбу використовували трипільські майстри, 
розмальовуючи свій посуд. В іншому місці біконічний горщик виявився 
наповнений сумішшю обгорілих зерен. Так було знайдено чималу 
колекцію зерен культурних рослин, серед яких найбільше було гороху. 
Потім був ще один скарб з кістяних підвісок та пласкої мідної сокирки, 
знайдений у розчавленому горщику, глиняна модель саней, і знову 
посуд, посуд... Розсипи глиняних важків виявлені у кожному житлі. 
Отже, тут стояли вертикальні ткацькі верстати. 

Тільки після завершення розкопок, а це сталося 1980 року, 
дослідники отримали нарешті змогу скласти разом креслення за всі роки 
розкопок, ув'язати всі ділянки. Виявилося, що це була суцільна стіна, 
яка складалася з прибудованих один до одного кількаповерхових 
будинків. Вони були повернуті у бік поля торцем, там їх прикривала 
кількаметрова глинобитна стіна. Якої висоти була стіна з будинків? 
Спробуємо підрахувати. Для початку визначимося із числом поверхів у 
розкопаних спорудах. Земляна долівка з посудом − раз. На ній шар 
глини з відбитками дерева знизу і рештками інтер'єра, посудом, 
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вірогідно, житловий поверх − це два. Згори шар глини з відбитками 
дерева і відкритими вогнищами − три. 

Над нею мало б бути якесь легке дерев'яне перекриття, власне дах, 
аби хата не текла. Тепер перейдемо до висоти. Отож щонайменше три 
поверхи до бойової площадки. Принаймні по два метри на поверх, ще 
півметра на товщину перекриттів − маємо щонайменше шість метрів. 
Такі характеристики основної лінії оборони. [...] 

Отож є всі підстави стверджувати, що трипільські поселення-
гіганти були найбільшими фортецями того часу на землях між 
Карпатами та Дніпром. У Старій Європі теж будували укріплення, 
зводили навіть кам'яні стіни та башти. Однак за розмахом, масштабами 
будівництва трипільці залишили своїх сусідів далеко позаду. [...] 

Бурдо Н. Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік [Худож.-
оформлювач І. В. Осипов] / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. − Харків : Фоліо, 
2008. − 415 с. – С. 109-144. 

Значення Трипільської культури  

Історичне значення Трипільської культури полягає передусім у 
тому, що це була перша осіла землеробська культура на території 
України, яка вплинула на формування традиційної матеріальної 
культури й, можливо, духовної культури українського селянства. 

За словами українською мислителя першої половини XX століття 
Ю. Липи, українцям у спадщину від трипільців дісталися розташування 
сіл і доріг, кераміка, розпис печей і навіть фольклор, майже вся усна 
словесність. Українські етнографи та історики вказують на те, що деякі 
сільські обряди та свята українців ведуть свій початок ви часів 
Трипілля, зокрема український Святвечір або хліборобський обряд 
“обжинки”. 

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії. − Харків : Книжковий 
клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2003, 352 с. − С. 48. 

Скіфи і сармати 

Чому для нас так важливо знати про іраномовні народи скіфів і 
сарматів, які вже давно зникли з лиця землі? Зникнувши як етноси, вони 
залишили помітний слід в історії та психології народів Східної Європи. 
Протягом століть Велика Скіфія та Сарматія були збірною назвою для 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

43 

численних народів Європи. 
На думку багатьох авторитетних вчених-філологів, назви річок 

Дон, Дніпро, Дністер, Дунай мають іранське походження. Історичні 
назви “анти” та “русь” також мають іранські корені. Деякі автори 
зазначають, що серед скіфів було плем'я росомонів, про яке свого часу 
писав Йордан, і від нього пішла назва літописних русів. Російські 
славісти XIX століття, серед яких був і М. Фасмер − автор 
Етимологічного словника російської мови, виводили назву Русь від 
імені сарматського племені роксоланів. 

Візантійські автори тривалий час називали русів тавро-скіфами. 
Серед вождів русів, які підписали в X столітті договір з Візантією, були 
бояри з іменами іранського походження − Прастенъ, Истръ, Фрастенъ. 
Фурстенъ. Саме від сарматів виводила свій міфічний родовід гордовита 
польська шляхта. Турецький султан називав Богдана Хмельницького 
князем Сарматії. 

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії. − Харків : Книжковий 
клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2003, 352 с. − С. 68. 

Сармати: життя, побут, релігія, мистецтво 

Житло, їжа, хатнє начиння 
Протягом усієї своєї історії сармати були кочовими скотарями. 

Страбон та Овідій згадують сарматські вози, а перший зазначає, що 
сармати живуть у наметах. На фресках пантікапейських склепів перших 
століть н. е. є зображення сарматських жител, що нагадують юрти 
монголів та інших азіатських кочовиків. У похованнях на території 
України є поодинокі знахідки коліс від сарматських возів із  
12-14 спицями. 

Кочовий побут зумовлював склад їжі та хатнього начиння. Хоча в 
розпорядженні археологів майже немає матеріальних решток 
сарматського “меню” (крім кісток вівці, що їх знаходять у похованнях), 
не буде помилкою вважати, що в їх раціоні м'ясна їжа відігравала 
помітну роль. Найчастіше в могилах знаходять найбільш поживні 
частини тушки вівці − передню ногу з лопаткою та частиною грудини 
або хрестець. За етнографічними паралелями, суттєву частину м'ясного 
столу мала складати конина, але в поховальному ритуалі вона чомусь не 
використовувалась. Популярними були молочні продукти: кумис, 
молоко, сир. Торговельні стосунки та данина забезпечували сарматів 
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продуктами землеробства: зерном, борошном, овочами, олією, вином. 
Столовий та кухонний посуд сарматів досить різноманітний. 

Імовірно як останній використовувались численні типи ліпних 
горщиків. За столовий посуд правили глеки, миски, кухлі античного 
виробництва. Заможні верстви населення дозволяли собі мати дорогий 
червонолаковий або скляний посуд, у найбагатших могилах зрідка 
знаходять коштовні металеві (срібні, золочені, бронзові) глеки для вина, 
черпаки, келихи, канфари. 

Одяг та прикраси 
Нечисленні рештки − переважно з багатих могил − дають змогу 

реконструювати одяг сарматів. Чоловіки носили коротку свиту, що 
підперізувалася поясом і застібалася фібулами, шаровари та короткі 
м'які чоботи, що інколи (ця мода поширилася в пізньосарматський час) 
перетягувалися в підйомі ремінцями з пряжками. За головне вбрання 
правив башлик. Костюм доповнювався плащем, що застібався фібулою 
на лівому плечі. Жінки одягали довгу сукню з рукавами до зап'ястя або 
трохи вище, за східною модою поверх сукні носився розстібний халат, 
що застібався фібулою на грудях. З того ж таки Сходу до гардеробу 
сарматської жінки потрапили шаровари, які часто були оздоблені на 
литках бісером. Слід додати, що одяг заможних представників 
суспільства оздоблювався золотими бляшками, пронизями та 
гаптуванням (Соколова Могила, Ногайчинський курган, Сватова Лучка, 
Пороги). 

Різноманітними були сарматські прикраси; деякі з них є 
справжніми шедеврами стародавнього ювелірного мистецтва. Шляхетні 
воїни носили золоті або срібні гривни, золоті браслети (чудові зразки їх 
знайдено в Порогах), їхні пояси прикрашалися золотою та срібною 
гарнітурою. Представниці панівних верств прикрашали голови 
діадемами (Ногайчинський курган), золотими поліхромними сережками 
(Соколова Могила, Ногайчинський курган, Михайлівка), груди − 
намистом, у складі якого було вправлене в золото коштовне та 
напівкоштовне каміння (Михайлівка, Соколова Могила, Сватова Лучка), 
та намистом із бурштину, скла, фаянсу тощо. Відомі розкішні золоті 
поліхромні (Ногайчинський курган, Соколова Могила) та звичайні 
бронзові браслети із численних поховань простолюду. В моді були 
персні з печатками та вставками із коштовного каміння та скла. З II ст. 
до Н.Х. поширюються різноманітні фібули − золоті поліхромні брошки 
(Камова Могила, Смолянинове, Ногайчинський курган). [...] До складу 
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особистого вбрання входили дзеркала – білонові4 чи бронзові − також 
різних (хронологічно відмінних, як і фібули) типів: у вигляді диску із 
пружком по краю, прості круглі, прямокутні, з петлею для підвішування 
та рельєфним візерунком на звороті. В багатому похованні Соколової 
Могили знайдені віяла, що походять із Близького Сходу або Єгипту. 

Військова справа 
Як і всяке кочове суспільство, сарматське було передусім 

воєнізоване. Сармати за часів свого приходу до причорноморських 
степів були так званим народом-військом, де все чоловіче населення 
було водночас воїнами. Головним (якщо не єдиним) родом військ 
сарматів була легка кіннота. Сарматські воїни були озброєні мечами та 
кинджалами, луками, списами. Різним хронологічним етапам у розвитку 
сарматської культури відповідали різні типи зброї. 

В ранньосарматський час (II − І ст. до Н.Х.) провідним типом 
клинкової зброї були залізні мечі та кинджали із серпоподібним 
навершям. Як і попередні скіфські, мечі мали довжину 50-60 см 
(кинджали, звичайно, коротші). Як засвідчують розташування в могилі, 
мечі носилися на правому боці, пристебнутими до стегна. Вістрі стріл 
використовувались залізні, трилопастеві, втульчасті (хоча вже з І ст. до 
Н.Х. з являються й черешкові). Сагайдаки робились з лубу та шкіри, 
зрідка прикрашалися бронзовими пластинами. Металевий обладунок, 
судячи з археологічних матеріалів, не набув поширення в сарматському 
війську. Проте є дані про застосування сарматами шкіряних та рогових 
панцирів. Ось як змальовує сарматський роговий панцир Павсаній: 
“Панцирі вони роблять так: копита збирають, чистять, розрізають і 
роблять з них щось на зразок зміїної луски. Ці пластини вони 
просвердлюють, зшивають кінськими чи бичачими жилами і 
застосовують як панцирі... Вони витримують навіть удари списів і 
мечів”. Нечисленні знахідки бронзових кельто-італійських шоломів 
Монтефортіно та псевдоаттичного типу свідчать про те, що в 
ранньосарматський час використовувались імпортні шоломи. 

В середньосарматський час (І − перша половина II ст. н.е.) типи 
зброї дещо змінюються. На клинковій зброї замість серпоподібного 
навершя з’являється кільцеве, починають зустрічатися і довгі мечі з 
руків'ям-штирем без металевого навершя. Зникають втульчасті вістрі 
стріл, поступаючись місцем черешковим. У другій половині І ст. н.е. 
разом із переселенням в Україну частини донських або поволзьких 
                                                 
4 Білон – срібло низької проби. 
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сарматів (аорсів) тут з'являються рідкісні типи зброї − рефлексуючі 
луки з кістяними обкладками, хунсько-середньоазіатські типи вістрів 
стріл (Пороги). Як і за попереднього періоду, знахідки металевого 
обладунку майже невідомі. 

У пізньосарматський час (друга половина II-IV ст. н.е.) відповідно 
до змін населення змінюються й типи зброї. Тепер домінують довгі (до 
1 м) залізні мечі із руків'ям-штирем. Їх навершя зрідка виконувались із 
золота та коштовного й напівкоштовного каміння (Нещеретове, 
Градешка) чи алебастру (Маяки). Дещо зменшується кількість знахідок 
вістрів стріл, що, ймовірно, свідчить не про припинення використання 
луків, а про зміни в поховальних звичаях. Поодинокі знахідки зброї 
германських типів (щит із могильника Курчі, остроги зі Скалистого) 
позначають контакти з готськими племенами, що просунулись у 
Північне Причорномор'я в першій половині III ст. н.е. 

Отже, головним родом військ у сарматів України була легка 
кіннота, озброєна луками, списами та клинковою зброєю. [...]  

Звичайно, сарматське військо вбирало важкоозброєні контингенти, 
але вони ніколи не були численними. Це підтверджує й повідомлення 
Таціта, який пише, що в сарматів обладунок носили “ватажки та всі 
шляхетні”, тобто заможна частина суспільства. І справді, нечисленні 
сарматські панцирі знайдено в могилах аристократії. 

Тактичні схеми та способи бою у сарматів були зумовлені складом 
війська. Одним із головних видів бойових дій були різні за відстанню й 
часом наїзди. Пліній Старший наводить такі дані: “Сармати, 
збираючись у довгу дорогу, перед тим не годують коней, а дають їм 
лише трохи попити, і так вони, сидячи верхи, просуваються безперервно 
на відстань 150 миль”. За даними Полієна, сармати цариці Амаги за 
добу здолали 1200 стадіїв (близько 190 км). Наїзди мали на меті не так 
фізичне винищення суперника, як загарбання здобичі та демонстрацію 
військової могутності з подальшим встановленням данницьких 
відносин. Рушаючи в похід, сармати, як і більш пізні кочовики, їхали 
парокінь, тобто мали кілька заводних коней. “Вони долають величезні 
відстані, коли переслідують ворога або тікають самі, сидячи на швидких 
та слухняних конях, ще й кожний веде за вузду запасного, одного, а 
іноді й двох, щоб, пересаджуючись з одного на іншого, зберегти сили 
коней та, даючи відпочинок, відновити їхню бадьорість”, − писав 
Амміан Марцеллін про сарматів. Про такі наїзди йдеться у декреті на 
честь Протогена. 
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Не виключено, що саме вони спричинилися до занепаду 
Зарубинецької культури. 

Важливою частиною військової справи сарматів було бойове 
використання коня. Кінське спорядження, що зустрічається в 
археологічних пам'ятках України, демонструє досягнення сарматів у цій 
галузі. [...] Парадна збруя прикрашалась фаларами − срібними 
золоченими напівсферичними бляхами із зображеннями в “звіриному” 
стилі або вкритими рослинним орнаментом (Старобільськ, Балаклея, 
Янчокрак, Булахівка). 

Духовна культура та мистецтво 
Писемні джерела не подають майже ніяких даних для реконструкції 

духовної культури сарматів, їхніх міфологічних або релігійних уявлень. 
У зв'язку з цим досить цінним джерелом є археологічні матеріали, 
зокрема поховання в Порогах, де на певному наборі речей − поясах, 
гривні, піхвах меча та срібному келиху − вміщено тамги схеми царя 
Інісмея. З досліджень зразків загальноіранської та скіфської міфології 
відомо, що такі речі мали інвеститурно-сакральне навантаження. Тож 
варто припускати, що іраномовні сармати мали схожий із скіфами 
світогляд. 

Поховання царя в порогах 
Зображення царських тамг5 на парадних поясах із Порогів не є 

випадковим. [...] Оперізування мало характер присвячувального акту 
(наприклад, обряд Упанаяна у ведичному ритуалі). За однією з версій 
Геродота про походження скіфів, Геракл залишає змієногій богині лук 
та пояс за умови, що царем стане той із його синів, хто натягне лук та 
опережеться поясом із золотим келихом на кінці пряжки. В грецькому 
оригіналі тексту вжито термін, що означає бойовий панцирний пояс, 
тобто річ, що стосується верстви воїнів − однієї з найвищих в 
іранському суспільстві, з якої походив і цар. Спостереження вказують, 
що коштовні пояси походять із чоловічих сарматських могил. 

Не менш показовим є й інший предмет із Порогів з царською 
тамгою — золота гривна. І в персів, і в скіфів вона була не стільки 
прикрасою, скільки символом приналежності до певної соціальної 
верстви. Щодо сарматів, то цю думку також підтверджують знахідки 
коштовних гривен у похованнях вищої шляхти (Ногайчинський курган; 
Пороги; Кобяково, Хохлач та ін.). 

Ще одним предметом із тамгою, соціально-сакральне навантаження 

                                                 
5 Тамга́ іст. − знак власності в кочових народів Центральної Азії, Сибіру, Причорномор'я. 
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якого перегукується зі скіфськими, є меч в оздоблених золотом піхвах. 
Меч у скіфів відігравав роль соціального індикатора, що вказував на 
приналежність до вищого прошарку касти воїнів та був уособленням 
бога війни Ареса. 

Нарешті, останній предмет із тамгами з Порогів − срібний келих. 
Культова роль такого посуду в іранському світі безперечна. Келих 
фігурує серед священних дарунків, що їх одержали скіфи, в обох 
варіантах етногонічної легенди Геродота. Він же згадується серед 
священних предметів середньоазіатських саків6. Коштовні келихи 
символізували жрецькі функції. Келихи з коштовних металів, а також 
дерев'яні, прикрашені золотом, досить широко репрезентовані в 
скіфських та савроматських старожитностях. Безумовно, у споріднених 
зі скіфами сарматів були подібні ідеологічні уявлення, які сягають ще 
доби пізньої бронзи, часів індо-іранської спільності. У цьому зв'язку 
показовими є нечисленні аналогії келиха з Порогів − золотий та срібний 
посуд із “царських” поховань на Нижньому Дону (Мігулинська, 
Височине, Хохлач) та в Поволжі (Жутове, Косіка, Бердія). 

У світлі цих спостережень поховання біля с. Пороги є важливим 
джерелом для реконструкції ідеологічних та міфологічних уявлень 
сарматів. Збіг скіфського і сарматського наборів речей, які мають 
сакральне навантаження, разом із констатацією спільного ряду далеких 
предків переконують у наявності в сарматів подібних до скіфських 
етногонічних легенд, пантеону, міфів тощо. На жаль, більш детальні 
реконструкції поки що неможливі за браком джерел. 

Мистецтво 
Мистецтво сарматів відоме з численних виробів − прикрас, зброї, 

речей особистого вжитку, туалетних та культових речей. Як і в 
більшості кочовиків, у сарматів мистецтво мало прикладний характер. 
На різних етапах розвитку сарматської культури, згідно з різним 
походженням племен та мінливістю зовнішніх впливів, витоки й 
художні особливості образів сарматського прикладного мистецтва були 
різними. 

Усі прикраси сарматів (особливо вироби із золота) виконані у 
певних стилях, які характеризують сарматське прикладне мистецтво на 
різних етапах його розвитку. 

В II − І ст. до Н.Х. відчутний вплив пізньоелліністичного, 
близькосхідного або греко-бактрійського мистецтва. Типовим зразком 
                                                 
6 Са́ки – назва групи кочових і напівкочових племен І тис. до н. е. 
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цього стилю є фалари зі Старобільська. Зображені на них звірі 
поєднують у собі реалізм еллінського мистецтва зі східною стилізацією 
та варварським спрощенням. Крім зображень хижаків, свійських тварин 
та фантастичних істот, на деяких фаларах присутні антропоморфні 
постаті й персонажі з античної міфології: Афіна, Діоніс, Аполлон. 
Образи античних Богів часто передано спрощено, у варварському 
стилізованому варіанті. Деякі деталі зображень (одяг, зброя, зачіски) 
набувають місцевого забарвлення − Сіверський курган, Янчокрак, − що 
свідчить про виготовлення їх місцевими майстрами. Найпоширенішою 
орнаментацією фаларів кінця II - І ст. до Н.Х. стає рослинний декор. У 
центрі виробу зміщується розетка із зображенням сегнерового колеса 
(солярний символ) або медальйону з листків індійського лотоса та 
аканфа. Край виробу оформлюється у вигляді “мотузки”, прикрашається 
зигзагами. 

Характерними прикрасами й воднораз речами особистого вжитку в 
ранньосарматський час були поліхромні фібули-брошки античного 
виробництва. Основу виробу складав золотий щиток круглої або 
овальної форми, центр та краї якого прикрашалися вставками з 
напівкоштовного (амальдін, сердолік) каміння або кольорового скла. 
Поля між вставками заповнювалися філігранню або зерню. На 
зворотному боці фібули містився пружинний апарат із однією або двома 
голками. Подібні фібули вироблялися в Боспорі або Сирії чи Єгипті, 
потрапляючи до сарматів шляхом торгівлі. [...] 

“Бірюзово-золотий” стиль 
З І ст. н.е. серед сарматів України поширюється так званий 

“звіриний” (“бірюзово-золотий”, за М. Б. Щукіним) стиль, що походить 
із середньоазіатських та західносибірських земель і позначений 
неабияким впливом китайського мистецтва. Як видно з назви, цей стиль 
є зображенням звірів − реальних або фантастичних − здебільшого в 
боротьбі між собою. Найчастіше зустрічаються вироби із щирого золота 
або залізні чи бронзові, плаковані золотими пластинами. Характерною 
рисою цього стилю є також інкрустація частин тіла тварин (очей, вух, 
м'язів, хвостів) бірюзою, сердоліком та іншим камінням або емаллю. 
Чудові зразки “бірюзово-золотого” стилю знайдено в Порогах (поясна 
гарнітура, гривна), Запорізькому (поясні пряжки) та Ногайчинському 
(гривна) курганах. Хронологічна і культурна компактність виробів у 
“бірюзово-золотому” стилі робить їх етнокультурним індикатором 
сарматського часу. 
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Походження цього унікального культурного феномена ще 
остаточно не з'ясоване. Поліхромія взагалі є явищем, притаманним 
стародавнім культурам Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай). У 
циркумпонтійському регіоні7 прикраси поліхромного стилю входять у 
моду наприкінці доби еллінізму, стаючи популярними в античному світі 
завдяки східним походам Александра Македонського. Проте сарматська 
поліхромія багато в чому відмінна від античної, точніше, поєднує їх 
тільки технологія (прикрашання золотого тла кольоровими вставками). 
Іконографія та система образів “бірюзово-золотого” стилю 
демонструють його походження передусім з далекого Сходу. “Звірині” 
сюжети, спосіб зображення тварин із “вивернутим” крупом, 
денатуралізм образів вказують на іраномовну приналежність творців 
цього стилю. Своєрідним є підбір каміння (бірюза, гранат або сердолік, 
іноді корали), відмінний від традиційної сировини античних майстрів 
(найчастіше — кольорове скло, емалі, рідше − рубін, ізмарагд, циркон 
або інші топази). Ще одна характерна риса виробів “бірюзово-золотого” 
стилю − помітний вплив на іконографію китайського (монголоїдність 
деяких персонажів, образ дракона) та середньоазіатського мистецтва. 
Все це відбилось у влучному визначенні сарматського мистецтва цього 
стилю як “мистецтва цитат”. Показовим є й асортимент предметів, 
прикрашених у “бірюзово-золотому” стилі. Це, насамперед, речі, 
пов'язані з сакральною та культовою сферою, а з боку соціальної 
приналежності − із вищими верствами населення: парадні зброя та 
упряж, символи влади (гривни, наборні пояси, коштовний посуд), 
вбрання жриць (діадеми, амулети). Цікаво, що світські прикраси 
поліхромного стилю (намиста, брошки, браслети, фібули тощо) − 
найчастіше античного виробництва. Отже, “бірюзово-золотий” стиль 
виник у кочовому суспільстві, яке на рубежі н.е. тісно контактувало з 
Китаєм, Середньою Азією та культурами їхніх впливів. Найімовірніше 
це були алани. 

Характерними зразками “бірюзово-золотого” стилю є прикраси з 
поховання вождя (гіпотетично, царя Інісмея) біля с. Пороги. Це 
передусім дві бляхи-застібки парадного поясу. Вони зроблені із заліза, 
плакованого товстою золотою пластиною. В центрі бляхи у високому 
рельєфі зображено по колу два дракони у двобої. Вони вп'ялися іклами в 
поперек один одному. Крупи потвор вивернуті згідно з каноном, м'язи 

                                                 
7  Циркумпонтійська зона − область, що займає увесь простір навколо берегів Чорного 
моря. 
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крупа, лап, грудей, а також вуха і пальці підкреслені краплеподібними 
вставками з бірюзи та одонтоліта. Кінцівки майстерно довершено 
карбуванням; характерними є “китайська” чолка на лобі, крила та 
хвости. [...] 

Чудові вироби ювелірного мистецтва в “бірюзово-золотому” стилі 
знайдено в інших курганах України − Ногайчинському в Криму та 
Запорізькому. Розквіт цього стилю, виникнення та поширення якого 
пов'язано з аланами, обмежується І − серединою II ст. н.е, хоча деякі 
речі зберігалися в сарматському середовищі й пізніше, що 
підтверджується знахідками їх у більш пізніх похованнях. [...] 

Релігійні уявлення 
Як і для інших сфер життя сарматів, за джерела реконструкції їхніх 

релігійних уявлень правлять археологічні матеріали та повідомлення 
стародавніх авторів. З праці Амміана Марцелліна відомо, що сармати 
поклонялись мечеві, якій уособлював бога війни: “У аланів голий меч 
встромляють у землю та вклоняються йому як Марсу”. Варто уваги, що 
й у скіфів меч був втіленням бога війни Арея. Щодо інших 
загальноіранських культових уявлень, то на археологічних матеріалах 
встановлено існування у сарматів України культів вогню та коня. З 
першим із них пов'язані численні сліди вогнищ у насипах курганів та в 
могилах, а також курильниці, які часто зустрічаються серед начиння 
жіночих поховань. Імовірно, саме жінки як берегині домашнього 
вогнища справляли вогняний культ. Роль жінок як служниць культу 
відбивають численні солярні та хтонічні8 амулети в могилах. Вони ж 
свідчать про існування у сарматів анімістичних вірувань. Поховальний 
обряд відбиває віру в потойбічне життя, що існувала у сарматів. 
Частину поховань орієнтовано в північному напрямку, частину − в 
південному. Можливо, ця різниця свідчить про уявлення різних 
сарматських племен щодо місцерозташування “країни мертвих”. 
Супроводження померлих їжею та речами теж входило до поховального 
ритуалу. Чоловікам у могили клали зброю, кінську збрую, чоловічі 
знаряддя праці точила, сокири), посуд для вина. Жінок супроводжували 
в потойбічний світ прикраси, туалетний та столовий посуд, жіночі речі 
− дзеркала, прясла, голки тощо. [...] 

Для прикладу наведемо опис одного з найбагатших поховань біля 
с. Пороги Ямпільського району Вінницької області. В глибокій 
катакомбі, впущеній у курган доби бронзи та орієнтованій на північ, 
                                                 
8 Хтонічний − пов’язаний із потойбічним світом. 
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стояв дерев'яний саркофаг з тілом небіжчика. Вхід до камери було 
закладено камінням, у кутку стояли дві синопські амфори. Кістяк воїна 
лежав у саркофазі випростано на спині, ноги й руки були трохи 
розведені та зігнуті в суглобах. Вдалося зафіксувати, що небіжчик був 
вбраний у червоний шкіряний або замшевий костюм, гаптований 
маленькими золотими трубочками. Свита застебнута двома фібулами − 
срібною та бронзовою. Біля плечей лежала золота гривна, поруч з нею − 
срібний келих. На лівому зап'ясті − масивний золотий браслет, на 
правому − золота платівка для захисту руки від удару тятиви. На 
стегнах лежала золота, інкрустована емаллю та бірюзою гарнітура двох 
коштовних поясів, описана вище. Один із них − портупейний − 
підтримував меч, що був пристебнутий до нього золотими пряжками. 
Руків'я та піхви меча, обтягнуті шкірою, оздоблені золотими 
інкрустованими пластинами, а сам меч припасовувався до лівого стегна 
ремінцями з золотими наконечниками. Зліва до пояса було підвішено 
кинджал. Уздовж лівої ноги небіжчика покладено лук та сагайдак із 
стрілами, на ногах його були чоботи, застебнуті срібними пряжками. 

Отже, культура сарматських племен, що мешкали на території 
сучасної України з II ст. до Н.Х. по IV ст. н.е., є невідривною частиною 
стародавньої культури нашої батьківщини. Яскрава та самобутня 
сарматська культура існувала не окремо. Міцні й тривалі контакти 
сарматів з навколишнім світом − греками, римлянами, пізніми скіфами, 
даками, праслов'янською частиною носіїв землеробських культур 
Лісостепу − певною мірою забезпечили взаємозв'язок окремих 
культурних виявів та відбились у культурах обох сторін. 

Бунятян К. П. На світанку історії / Бунятян К. П. , Мурзін В. Ю., 
Симоненко О. В. − К. : Альтернативи, 1998. − 335 с.− С. 285-312. 

Походження слов’ян 

Витоки слов’ян, як утім, і переважної більшості народів світу, 
ховаються в темряві століть. У науковій літературі досі немає 
однозначної думки щодо прабатьківщини слов'ян. 

Залишається нез'ясованою ґенеза самої назви “слов'яни” Наведемо 
основні версії походження цього слова. Найпоширенішою стала думка, 
згідно з якою термін “слов'яни” походить від “слово”, тобто наші 
предки вважали себе людьми, що говорять зрозуміло, на противагу 
чужинцям, які або німі (“німці), або говорять незрозумілою мовою. 
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Прихильниками цієї версії були відомий чеський просвітитель 
ХІХ століття Я. Колар та класик української історіографії 
М. Грушевський. 

Зрозуміло, ця гіпотеза не могла сподобатися тим, кого визначали як 
“німих”, тобто німцям, і вони не залишилися в боргу. Так, уже в 
XVI столітті литовському історику Мацею Стрийковському довелося 
спростовувати версію свого німецького сучасника Альберта Кранта, 
відповідно до якої назва “слов'яни дійсно походить від “слово”, але це 
пов'язано, передусім, з невгамовною балакучістю наших предків. 

Сам же Стрийковський виводив “слов'яни” від “слава”. Таким 
чином, слов'яни” − це “славаки”, названі так “за свої шляхетні та славні 
лицарські подвиги”. Як підставу для цього твердження Стрийковський 
наводив поширеність таких слов'янських імен, як Святослав, Стослав, 
Преслав, В'ячеслав, Виробослав, Мечеслав. Мстислав, Доброслав та ін. 

Наступна версія походження назви “слов'яни” була, безумовно, 
образливою для самолюбства слов'янських народів, позаяк виводила 
їхню назву від слова “sclavus” (латиною − раб). Араби схожим словом 
saqlab називали русих та рум'янолицих рабів − на відміну від них самих, 
смаглявих. У новітні часи цю версію активно відпрацьовували 
польський історик К. Шайноха та визначний російський лінгвіст 
І. О. Бодуен де Куртене. 

І справді, протягом століть слов'янські народи жили під владою 
різного роду загарбників − скіфів, сарматів, готів, гунів, аварів, хозар, 
варягів, згодом − німців, татар. Багато з цих панівних народів торгували 
рабами слов'янського походження. 

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії. − Харків : Книжковий 
клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2003, 352 с. − С. 103-104. 

Етнокультурні особливості давніх слов'ян 

Почнемо з характеристики фізичного типу давньослов'янського 
населення. Арабські автори описували слов'ян як людей з темно-
червоним (русим) волоссям і рум'яними обличчями. Ібн Якуб цілком 
серйозно вважав, що слов'яни не можуть довго жити в спекотному 
кліматі. Візантійський автор Прокопій Кесарійський казав, що всі 
слов'яни високі і надзвичайно дужі, але дуже брудні. 

Щодо суспільного устрою давніх слов'ян, то, за описом Прокопія 
Кесарійського, їхні племена не керувалися однією людиною, віддавна 
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жили в “народоправстві”. Слов'яни існували в умовах примітивної 
військової демократії, свої поселення вони оточували валами. 
Зворотною стороною свободолюбства слов'ян був брак злагоди серед 
них і часті чвари між близькими племенами. 

У слов'ян, якщо вірити М. Грушевському, для звичаєвого права не 
була характерна суворість, хоча й допускалася кривава помста. Вищою 
мірою покарання за злочини були “потік” (вигнання) та “розграбування” 
(конфіскація майна). 

Щодо релігії, то джерела повідомляють, що в слов'ян був 
поширений культ бога блискавки, якому приносили в жертву биків. 

Слов'яни були миролюбними, гостинними, веселими, мали 
грайливий характер, любили співати. [...] 

Однак цей ідеалізований погляд на характер наших слов'янських 
предків лише частково відповідає історичній дійсності. 

Так, у VI − VII столітті Візантія була змушена вести важкі для себе 
так звані Балканські війни, відбиваючи численні слов'янські напади на 
кордони імперії. За описом Прокопія Кесарійського, слов'янські воїни 
билися оголеними до поясу, а коли йшли в бій, ричали немов звірі. 

На жорстокість, яку виявляли слов'яни на війні, вказували араби та 
візантійці. Так, той же Прокопій наводить приклад, коли слов'яни 
кинули полоненого візантійця живим у вогонь, нарізавши перед цим із 
його шкіри ременів. 

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії. − Харків : Книжковий 
клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2003, 352 с. − С. 114-115. 

Звичаї та вірування давніх слов’ян 

Дивувала іноземців цнотливість слов'янських жінок. 
М. Грушевський, посилаючись на свідчення візантійською автора 
Маврикія, німця Боніфація, араба аль-Бекрі, стверджував, що вони мали 
репутацію дуже вірних дружин. [...] 

Передбачені слов'янським звичаєвим правом суворі покарання для 
жінок і чоловіків за подружню зраду побічно вказують на те, що подібні 
прецеденти все ж траплялися. Арабський автор Гардізі про це пише так: 
“Якщо яка-небудь жінка полюбить якого-небудь чоловіка, вона йде до 
нього, якщо вона виявиться дівицею, з'єднавшись із нею, він бере її в 
дружини, в інакшому разі він продає її і говорить “Якби в тобі було 
пуття, то ти зберегла б себе”. Якщо хтось вчинить перелюб із 
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заміжньою жінкою, то його вбивають, не приймаючи від нього ніяких 
вибачень”. 

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії. − Харків : Книжковий 
клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2003, 352 с. − С. 116. 
 

Як усі архаїчні народи, слов'яни вірили в потойбічне існування. 
Вони уявляли рай як квітучий зелений сад. Для них посмертне 
існування − це певне продовження реального життя. Там, як і тут, пан 
залишається паном, а раб − рабом. Ось чому слов'янські воїни перед 
загрозою полону дуже часто закінчували життя самогубством. Вони 
хотіли залишитися вільними, не наражаючись на ризик стати рабом на 
тому світі. 

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії. − Харків : Книжковий 
клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2003, 352 с. − С. 118. 

Витоки українського народу  
та походження назви “Україна” 

Визначившись щодо проблеми походження історичних слов'ян та 
їхніх ранньосередньовічних старожитностей, можна поставити питання 
про витоки українського народу та походження назви “Україна”. На 
основі аналізу писемних джерел видатний український історик 
М. Грушевський висунув припущення, що предками українців можна 
вважати наддніпрянський союз східних слов'ян, відомий візантійським 
авторам VI ст. під іменем антів. У світлі сучасних археологічних 
досліджень його гіпотеза може бути дещо уточнена і розширена. 

Як сказано вище, на території України в V-VII ст. існувало три 
суміжні групи слов'янських старожитностой: Празько-Корчацька 
культура між Дніпром, Дністром та Верхньою Віслою, де, за писемними 
даними, у цей час жили склавіни; Пеньківська культура в Середньому 
Подніпров'ї [...]; Колочинська культура у лівобережній частині 
Верхнього Подніпров'я, імені носіїв якої ми не знаємо. 

На основі празьких старожитностей виникають пам'ятки типу Луки-
Райковецької між Дніпром та Дністром, що датуються VIII-X ст., а 
пам'ятки Пеньківської і Колочинської культур входять лише одним із 
компонентів у Волинцівсько-Роменську культуру Лівобережжя цього ж 
часу. Другий складовий компонент лівобережних культур VIII−X ст., 
який став основним, привнесли нащадки Празько-Корчацької культури, 
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які в кінці VІІ−VІІІ ст. не тільки зайняли все Правобережжя, а й 
перейшли на лівий берег Дніпра. Про це свідчить наявність на 
поселеннях і городищах Роменської культури керамічних форм, які 
типологічно зв'язуються з посудом Празько-Корчацької культури, 
курганних поховань, а також печей, нижня частина яких вирізана в 
материковому останці, спеціально залишеному в одному з кутів житла. 
Такі печі в VI-VII ст. відомі лише на поселеннях Празько-Корчацької 
культури на Західному Бузі, на Волині і в Румунії, куди у V−VІ ст. 
переселилася частина склавінів − носіїв празьких старожитностей. На 
поселеннях Пеньківської культури ні курганні поховання, ні житла з 
аналогічними печами не відомі. 

Із старожитностями VІІІ-Х ст. в хронологічному відношенні 
зв'язується більш пізній список племен, добре відомих за Літописом. Це 
− дуліби, бужани-волиняни (назви одного і того ж племені в 
хронологічній послідовності); деревляни і хорвати на Волині, у 
Верхньому Подністров'ї та Прикарпатті, де відкриті численні пам'ятки 
Райковецької культури; сіверяни − носії Волинцівської та Роменської 
культур на Лівобережжі Дніпра; крім того, поляни, уличі та тиверці, що 
займали регіони, які у VІІІ-Х ст. також характеризуються керамікою 
типу Луки-Райковецької. У більш ранній період (VI-VII ст.) тут 
проходила смуга пам'яток Празько-Корчацької і Пеньківської культур. 

Цілком можна припускати, що саме ці племена складали ту частину 
східнослов'янського населення, яке в подальшому своєму розвитку 
приводить до утворення своєрідної етнокультурної спільності зі своїми 
мовними особливостями, що стала ядром України-Русі. 

Якщо це припущення правильне, то, виходячи з археологічних 
джерел, які в часи М. Грушевського були ще невідомі, витоки культур − 
предків українців, слід шукати не тільки в пеньківських старожитностях 
Подніпров'я, залишених антами, а й у празько-корчацьких на території 
Верхнього Подніпров'я і Волині, де відкриті численні поселення 
склавінів. Це тим більш можливо, що вже у VIII-X ст. пам'ятки 
Райковецької культури, які виростають на основі Празько-Корчацької 
культури склавінів, не тільки займають усе Правобережжя від Дніпра до 
Вісли і від Прип'яті до Карпат та Буковини, а й стають одним із вагомих 
компонентів Волинцівської і Роменської культур Лівобережжя. Таким 
чином, усі літописні племена VI-X ст. на Правобережжі Дніпра 
вписуються в межі культури типу Луки-Райковецької, а лівобережне 
плем'я сіверян виникає на змішаній склавіно-антській основі. 
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Усе це й визначає місце склавінів у тих історичних процесах, які 
привели до зародження етнокультурної спільності, що в кінцевому 
своєму розвитку стає ядром українського народу. 

Сучасний стан археологічних досліджень дозволяє також впевнено 
говорити про відплив, починаючи з VI ст., частини антського населення 
на Балкани, а склавінів − на Середній і Верхній Дунай та в межиріччя 
Ельби і Заале, де і зафіксували їх писемні джерела і, зокрема, 
археологія. Очевидно, цим пояснюється і наявність спільних племінних 
назв по обидві сторони Карпат (дністро-волинські дуліби, чеські дуліби, 
паннонські дуліби, хорвати північно-карпатські, білі хорвати, чеські 
хорвати та ін.). Політичну активність наддніпрянських племен − 
нащадків склавінів − відзначають арабські автори, зокрема аль Масуді, 
про що було сказано вище. 

У VІІІ-ІХ ст. відбувається перегрупування племен, але ми не знаємо 
таких екологічних, воєнних або соціальних катаклізмів, які приводили б 
до певної зміни населення лісостепової частини України. Населення 
цього великого регіону, незалежно від внутрішніх змін племінних 
структур та їхніх рубежів, що насамперед викликалися причинами 
соціально-економічного розвитку, поступово стало рушійною силою 
процесів, що привели до утворення Київської держави, а в умовах 
розпаду імперії Рюриковичів − до завершення процесів формування 
української народності. Коріння цих процесів сягає пізньоримського і 
ранньосередньовічного часу, коли старожитності склавінів стали 
підосновою матеріальної культури всіх східнослов'янських племен 
межиріччя Дніпра, Дністра і Верхньої Вісли та в інтеграції з 
пеньківськими пам'ятками антів − Волинцівсько-Роменської культури 
сіверян. 

Отже, інтеграція антів і склавінів, їх велике розселення та 
перегрупування приводить до виникнення, а потім і до відокремлення 
тої групи східнослов'янських племен, що стала основою утворення 
українського народу. 

На нашу думку, і походження назви “Україна” сягає антського 
періоду. Як відомо, етнонім “анти” не слов'янського, а іраномовного 
походження. Антами називали порубіжне із Степом слов'янське 
населення іраномовні степові скіфо-сармати. Ця назва з індо-іранської 
означає “крайні”, “окраїнні”. Вона була прийнята в іраномовному 
звучанні візантійськими писемними джерелами, але утрималася в них 
лише до початку VII ст. Надалі етнонім “анти” зникає з писемних 
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джерел, як зникають із Північного Причорномор'я іраномовні племена. І 
все ж він не загинув безслідно, а залишився в народній традиції й був 
зафіксований Літописом під 1187 р. у формі “Україна”. При цьому ця 
літописна згадка відноситься до тої ж порубіжної із Степом слов'янської 
території, де раніше існували поселення антів. Причиною запису була 
хвороба і передчасна смерть переяславського князя Володимира 
Глібовича, який повертався з походу на половців. “У тім же поході 
розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою, од якої він і 
скончався. І принесли його в город його Переяславль на носилицях, і 
тут преставився він, місяця квітня у вісімнадцятий день, і покладений 
був у церкві святого Михайла, і плакали по ньому всі переяславці. Він 
бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а давав дружині; 
був же він князь доблесний і сильний у бою, і мужністю кріпкою 
відзначався, і всякими доброчесностями [був] сповнений. За ним же 
Україна багато потужила” [Літопис руський, 1989, с. 343]. 

Як інтерпретувати ці дві згадки, безперечно, зв'язані територіально, 
але розділені значним проміжком часу? Якщо анти стосовно до 
римського, а потім візантійського Причорномор'я у сприйманні їхніх 
безпосередніх сусідів − скіфів і сарматів − були “крайніми”, 
“окраїнними”, то такими ж залишились і їхні нащадки стосовно до 
Візантії та її дунайсько-причорноморських провінцій, незалежно від 
того, яких внутрішніх перетворень вони зазнали. Тепер від них їх 
відділяли тюркські народи, що в середині І тис. н.е. витіснили із 
українських степів іраномовне населення. Можна вважати, що так само, 
як етнонім “анти” (“крайні”, “окраїнні”) відносився до населення всього 
слов'яно-номадського порубіжжя, так і етнонім “Україна” означав не 
край Переяславської землі, а всю порубіжну із Степом територію. 
Антські поселення Пеньківської культури від Сіверського Дінця до 
Дунаю дугою з півночі і північного заходу охоплювали північну 
частину Степу. Саме ця частина східнослов'янської території разом з 
населенням може бути підведена під назву “Україна”. [...] 

Якщо етноніми “анти” і “хорвати” − це власні назви (хоч і не 
самоназви) конкретних племен або племінних союзів, то “Україна”, 
“Україна Галицька”, “вся Україна”, “Україна Берестейська” − це 
територіально-етнографічні назви країв земель, що межували з 
номадським Степом і Польщею. Вони вживалися в той час населенням 
паралельно з назвою “Русь”, “Земля Руська”, “Галицька Русь” і т.п. 
поряд із конкретними назвами князівств або земель (“Переяславське 
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князівство”, “Галицько-Волинське князівство”, “Галицька земля”). При 
цьому, на відміну від назв племен (“анти”, “хорвати”), привнесених 
ззовні, терміни “Україна” можна вважати самоназвами, донесеними до 
літописців місцевими інформаторами, що вважали себе мешканцями 
цих земель. Саме на таке розуміння семантики термінів “Україна” 
наштовхує нас літописна згадка 1268 р. (в перекладі Л. Махновця − 
1266 р.). Розповідаючи про воєнні сутички з поляками на Холмщині, 
літописець пише: “... і стали ляхи пустошити довкола Холма... Але не 
взяли вони нічого, бо [люди] повтікали були в город, тому що вість їм 
подали були ляхи-україняни”. Тут “ляхи-україняни” подаються як 
українці, що жили в Польщі, польські українці, а не як “українні”, тобто 
порубіжні поляки, які, очевидно, в цьому контексті належали до тих, що 
спустошували Холмщину. Отже, якщо були польські “україняни”, то 
чому нам відкидати можливість народного розуміння себе як руських чи 
галицьких “українян”, які таким чином відокремлювалися від інших 
русів. Тим більше, що “Русь” − це була хоч і офіційна, книжна, але чужа 
політична назва Києво-Руської держави, привнесена на береги Дніпра і 
Дністра норманами-русами. В наступних літописних звістках 
(1280,1282 рр.) йдеться про спільні порубіжні з Польщею землі. 
Літописець їх розуміє як територію “України Галицької”. “І спом'янув 
Володимир [Василькович − князь волинський], що раніш перед цім 
Лестько [Чорний], пославши люблінців, узяв був у нього село на 
Вкраїниці за назвою Воїнь”.9 

У хроніці Литовській і Жмойтській під 1256 і 1263 рр. вже іде мова 
про “Країни Руські” від Вільна до верхів'їв Німану, а під 1332 р. назва 
“всі Країни Руські” охоплює південно-західні землі Русі. “По смерті 
Радивиловій Миксайло, сын его, вступил на князство Новгородское и 

Подляское, также и всѣкраин русские от Вильна аж до жродел Неманов 
отчистим держал правом”. Під 1332 р. записано, що князь Ольгерд “вси 
краины русские с Подольем поручил... синовцам своим”. 

З цього випливає, що у XII − на початку XIV ст. зафіксована в 
писемних джерелах назва “Україна” охоплює майже всі землі Південної 
Русі від Дніпра до Дністра і Вісли. 

Особливо збільшується вживання назви “Україна” у наступні 
століття. Польський король Стефан Баторій в універсалі 1580 р. 
звертається до населення України Руської, Київської, Волинської, 
                                                 
9  Літопис руський: за іпатським списком переклав Леонід Махновець / пер. з давньорус. 
Л. Є. Махновець. − К. : Дніпро, 1989. − 591 с. – С. 434. 
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Подільської і Брацлавської, а в Густинському літописі під 1517 р. 
король Зигмунд посилає посла Прецлава Ляникоронського в Україну 
“собирати люду”. Отже, в XVI ст. “Україна” як назва виступає в 
сучасному етнографічно-географічному розумінні. [...] Вона 
приймається населенням і як означення окремої країни, землі, і як 
окремого, хоч і руського в широкому розумінні, народу. Поняття “Русь” 
поступово втрачає свій попередній етногеографічний і політичний зміст 
і не тільки підміняється, а й заміняється назвою “Україна”. 

Це незаперечно ілюструють описи і карти, виконані для Франції у 
1572 р., де назва “Ukraine” охоплює Правобережжя та Лівобережжя 
Дніпра, і, зокрема, “Опис України” з картами де Боплана. Останній 
17 років працював в Україні і зафіксував реальну етногеографічну 
картину XVII ст. на основі не книжної традиції, а живого спілкування з 
людьми, її мешканцями. Це сприяло утвердженню назви “Україна” у 
географічній і політичній номенклатурі Західної Європи. [...] 

Як назви “Русь”, “Київська Русь” у вузькому та широкому 
прочитанні появилася на теренах Східної Європи лише в IX ст. разом із 
норманами-русами, так і назва “Україна” була започаткована в IV ст. 
скіфо-сарматським іраномовним степовим населенням, що називало 
своїх північних багаточисельних слов'янських сусідів “антами” − 
“окраїнними”. Обидва ці етноніми − “анти” і “русь” − для слов'ян є 
привнесеними ззовні. Але, мабуть, не випадково назва “Україна” в 
першу чергу утверджується у тих регіонах східних слов'ян, де вона 
виникла, а “Русь” через Велике Московське князівство переходить у 
назву “Росія” там, де вперше появилися нормани-руси. Обидві назви 
відіграли в історії східних слов'ян різні ролі. Вони то перехрещувалися, 
то розходилися, визначаючи в різні періоди різні статуси того 
населення, якому належали. Зрештою, будучи назвами окремих 
етнічних груп (назва “Україна” ніколи не поширювалася на північно-
східні райони Русі), вони остаточно визначили окремішність двох 
найбільших східнослов’янських народів. Не маючи глибшого коріння, 
ніж назва “Русь”, північні частини східних слов'ян залишилися з цим 
етнонімом, додавши до нього частки “Біло-”, “Велика” (“Білорусь”, 
“Велика Русь”), що також підкреслює окреме етнічне походження 
білоруського та російського народів. Назва “Мала Русь”, що якийсь час 
після розпаду Київської держави побутувала поруч з “Великою і Білою 
Руссю”, поступово була витіснена назвою “Україна”. У часи 
найбільших народних напружень у боротьбі за суверенність ця назва 
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підкреслювала глибокі історичні витоки українського народу, його 
стремління до самоутвердження і право на самостійне державне 
існування. Тому вона була прийнята остаточно національним 
відродженням XIX ст., а у XX ст. стала офіційною, визнаною світом 
національною назвою Української держави. 

Баран В. Д. Давні слов'яни / В. Д. Баран. − К. : Видавничий дім 
“Альтернативи”, 1998. − 336 с. − С. 212−218. 
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Розділ ІІ  
ДРУГИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: КНЯЖА ДОБА 

(ЕПОХА КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО 

КНЯЗІВСТВА) 

 

Християнська церква в Київській Русі  

Офіційне запровадження християнства як державної релігії 
Київської Русі, що відбулося 988 р., виявилося наріжною подією в житті 
східного слов'янства. 988 рік для літописців, що належали до духовного 
стану, означив ту межу, яка поділила вітчизняну історію на два періоди: 
язичницький, коли руський народ жив у темряві й невігластві, і 
християнський, що приніс йому світло високої духовності й культури. 
Особливо екзальтовані клерикальні книжники розглядали введення 
християнства як акт, котрий породив нову людину, що звільнилася від 
одвічної гріховності. [...] 

Церковна теза темряви і світла знайшла своє втілення і в описі 
життя самого Володимира Святославича. До прийняття святого 
хрещення він жив розпусно, переможений хтивістю. [...] Після 
прийняття християнства Володимир − сама доброчесність. [...] 
Літописець розповідає, що якби Володимир не прийняв хрещення, то 
руський народ так і перебував би в “прєльсти дьявола”, тобто в 
первісному невігластві, коли вся земля опаганювалась людськими 
жертвоприношеннями. 

Перед тим, як продовжити сюжет про християнізацію Русі, слід 
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сказати кілька слів і про релігію, яку християнство змінило. Це 
слов'янське язичництво, що було однією зі складових комплексу 
поглядів, вірувань та обрядів первісної людини впродовж багатьох 
тисячоліть. Термін “язичництво” досить умовний, але в цілому добре 
підходить для визначення того багатоманітного кола явищ (магія, 
анімізм, пандемонізм, дуалізм та ін.), які вміщує поняття первісної 
релігії. 

Основою слов'янського язичництва є обожнювання сил природи, 
віра в духів, що населяли і супроводжували людину від народження до 
смерті. 

Дохристиянські вірування не були незмінними: на різних етапах 
історичного розвитку східні слов'яни поклонялися різним богам, які 
уособлювали найважливіші сили природи. Невідомий руський автор 
XII ст. у своєму “Слові про ідолів”, в основу якого покладено грецьке 
повчання Григорія Богослова, спрямоване проти античного язичництва, 
дав своєрідну періодизацію слов'янських язичницьких культів. На 
першому етапі вони “клали треби” (жертви − авт.) вампірам і 
берегиням, на другому − поклонялись роду і роженицям, на третьому − 
молилися Перуну. 

Крім згаданих головних богів, на різних етапах розвитку 
язичництва існувало багато інших божеств. Вони “населяли” ліси, поля, 
води, були покровителями різних галузей господарства. Своїх окремих 
богів мали племена, роди, сім'ї. Поступово у східних слов’ян 
сформувався великий пантеон язичницьких богів. Одним із 
найголовніших у доперуновий час був Світовид, зображенням якого, 
очевидно, є Збруцький ідол. 

Язичницький світогляд східних слов'ян, при уважному його 
вивченні, виявляється складним комплексом, багато елементів якого 
склалися в глибокій давнині, причому зовсім не обов'язково на 
праслов'янській основі. У ІХ-Х ст. він досягає найвищої фази свого 
розвитку, коли культ князівсько-дружинного бога Перуна стає фактично 
державною релігією ранньої Русі. Одначе в цій фазі язичництву 
довелося поступитися місцем новій релігії. Новій (та й то відносно) 
лише для Русі. В дійсності християнство до часу його запровадження як 
державної релігії молодої Київської держави уже нараховувало 
тисячолітню історію. На береги Дніпра воно прийшло як цілком 
сформована філософська система, що ввібрала в себе найкращі 
досягнення європейської цивілізації. 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

64 

В історичній літературі звичною є формула різкого протиставлення 
язичництва і християнства. Це справедливо лише почасти. Релігійна 
сутність двох цих систем справді різна. В той час як для язичницького 
світогляду сфера обожнення таїлася в природі, християнство вивело 
Бога за її межі, оголосило його надприродною силою, яка керує світом. 
Політеїзм змінився монотеїзмом. Відрізнялось християнство від 
язичництва і своєю соціальною природою, розвинутим ученням про 
божественний характер влади. Однак у реальному житті нова релігія 
утверджувалася не лише через заперечення старої, а й через 
пристосування її до традиційного язичницького світогляду. Не 
випадково християнство запозичило багато елементів старої релігії. 
Слов'янським богам були надані імена християнських святих. Річний 
цикл язичницьких свят також використовувався релігією: день бога 
Ярила об'єднався з християнським трійциним днем, день Перуна 
Громовержця став днем Іллі Пророка, який їздить по небу у вогняній 
колісниці. Цей вимушений з боку православної Церкви компроміс був 
зумовлений її намаганням послабити протидію широких народних мас 
утвердженню нової віри. 

Наступництво релігійних вірувань є цілком природним і 
закономірним явищем у розвитку кожного суспільства, і було б дивним, 
якби Русь стала тут винятком. 

Певна подібність обох релігій спостерігалась і в їхніх прикладних 
функціях − служінні існуючому правопорядку, ідеологічному 
забезпеченні непорушності влади “сильних світу цього”. Щоб 
переконатись у справедливості такого твердження, необхідно 
звернутись до перших реформ великого київського князя Володимира 
Святославича. У 980 р. він наказав поставити в центрі дитинця − “на 
холму вне двора теремного” − новий язичницький храм зі скульптурами 
Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Сімаргла і Мокоша. Ідол Перуна був 
поставлений Добринею в Новгороді; аналогічні дії, очевидно, мали 
місце і в інших містах. 

Склад київського пантеону розкриває мету, яку переслідував 
Володимир цією акцією. Хорос і Дажбог уособлювали сонце, але були 
різні з походження. Дажбог − слов’янське божество, Хорс − іранське, 
що ввійшло до слов'янського язичницького пантеону, очевидно, від 
сіверян, які зазнали помітного впливу іраномовного населення. 
Споріднений із Хорсом Сімаргл − бог землі, підземного царства. 
Стрибог − слов'янський бог вітрів (так він названий у “Слові о полку 
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Ігоревім”). Мокош − жіноче божество родючості й домашнього 
господарства, можливо, своїм походженням пов'язане з фінськими 
племенами. Першість Перуна − дружинно-князівського бога війни та 
зброї, як вірно вважав ще Є. Анічков, − явище пізнє, по суті, сучасне 
народженню Київської держави. Особлива честь Перунові, виявлена 
Володимиром, свідчить, що в цей культ ним і його оточенням 
вкладалась ідея головного бога − володаря світу. 

Вісім років на київських горах стояв спільний східнослов'янський 
язичницький храм, але свого головного призначення − сприяти 
зміцненню центральної влади Києва − він так і не виконав. Не сталося 
консолідації навколо реанімованого язичництва і в середовищі 
панівного класу. Язичницька реакція породила значні труднощі також і 
в сфері міжнародних зв'язків Київської Русі. 

Більшість країн на той час уже були християнськими, що зумовило 
їх орієнтацію на Візантію і Рим. Згодом стало очевидним, що 
подальший розвиток Русі значною мірою буде пов'язаний із відходом 
від первісної ідеології та входженням до європейської культурної 
спільності. 

Аналіз джерел переконує, що запровадження християнства на Русі 
не слід розглядати як одноактну дію, пов'язану з чудесним прозрінням 
Володимира Святославича. Це був тривалий і складний процес, який 
розпочався задовго до його князювання й тривав після нього. 

Перші, не дуже виразні свідчення (писемні та археологічні), 
вказують на знайомство слов'ян із християнською релігією ще в антську 
добу. За тих постійних економічних і політичних контактів, що їх 
слов'яни підтримували з римським світом, а згодом і з Візантією, 
висновок цей здається цілком природним. Не слід лише перебільшувати 
міру цього знайомства: воно, очевидно, не виходило за рамки 
поодиноких випадків. 

Більш ґрунтовне знайомство русів із християнською релігією 
відбулось у 838-839 рр., коли їхнє посольство відвідало 
Константинополь. [...] 

Важливим етапом у християнізації Русі були 60-і роки IX ст., коли 
відбувся перший успішний похід руських дружин під проводом 
Аскольда на Константинополь. Руси змусили Імперію укласти з ними 
договір “миру і любові”, однією із найважливіших статей якого, судячи 
з візантійських джерел, було хрещення Русі. [...] 

Руська православна церква допомагала князівській владі об'єднати 
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східнослов'янські землі в єдиній державній системі. Впродовж усієї 
історії Русі Церква була одним із реальних і суттєвих з'єднувальних 
елементів між різними давньоруськими землями, сприяла утвердженню 
в народі почуття єдності його країни. 

Особлива роль православної Церкви в політичному житті Русі 
значною мірою визначалась її організаційною структурою. Мова йде 
про централізацію церковного управління, яке загалом відповідало 
світському, але засновувалось на міцнішій морально-правовій базі. На 
чолі Церкви з кінця X ст. стояв митрополит київський. Пізніше, вже в 
часи Київської Русі, його повний титул звучав “митрополит Київський і 
всія Русі”. Обрання і висвячення митрополитів із грецьких ієрархів 
здійснювалося константинопольським патріархом, урочистий акт 
інтронізації відбувався в Софії київській. [...] 

Авторитет і влада київських митрополитів були визначені грецьким 
“Номоканоном”10, визнаним великими київськими князями. 
Митрополити поставляли єпископів, засновували єпископські кафедри, 
судили єпископів, які завинили перед канонами. Всього з кінця X по  
40-і роки XIII ст. в Русі відомо 22 митрополити. За деякими винятками, 
становище їхнє було стабільним. Верховна влада митрополитів над 
усіма єпархіями Русі не ставилася під сумнів ні з боку єпископів, ні з 
боку удільних князів. Київські митрополити були членами постійного 
синоду в Константинополі, а окремі з них також входили до 
імператорського сенату з високим придворним титулом протопроєдра. 
У своїй більшості київські митрополити були людьми 
високоосвіченими, відомими богословами і полемістами, авторами 
церковних проповідей, канонічних заповідей, пастирських послань, 
церковно-правових творів. [...] 

Формально київська митрополія від самого початку була однією з 
60 (пізніше 70), митрополій константинопольського патріархату. 
Фактично ж вона посідала особливе місце в структурі Візантійської 
церкви, оскільки за розмірами переважала патріархат і діяла на 
території окремої великої держави. По суті, це була помісна Церква з 
широкою автономією. Висновки окремих дослідників про необмежені 
права патріарха в управлінні її справами значною мірою перебільшені. 
Вони навряд чи йшли далі обрання і висвячення митрополита й 
одержання від часу до часу грошової данини з митрополії. В дійсності 

                                                 
10  Номокано́н (грецьк. − закон-правило) − візантійські збірники церковних правил та 
імператорських указів, що стосувалися церкви, складені в VI-VII століттях. 
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київська митрополія була самоврядною церковною структурою, вся 
діяльність якої підпорядковувалася національним інтересам Русі. На 
користь цього говорить і той факт, що за нею було визнано право 
богослужіння національною мовою. Цей факт мав як позитивні, так і 
негативні наслідки. На відміну від католицького Заходу, де молились і 
писали по-латині, на Русі склалися кращі умови для розвитку 
національної писемної культури. З іншого боку, церковнослов'янська 
мова не давала можливості безпосереднього доступу до надбань 
античної цивілізації. Русь вимушена була знайомитися з давніми 
літературними творами в перекладах. [...] 

Однією з важливих структур православної Церкви були монастирі. 
Їх появу слід відносити до раннього періоду історії руського 
християнства У середині XI ст. засновано головний монастир Русі − 
Києво-Печерський. Його фундаторами були Антоній і Феодосій 
Печерські. Традиції чернецтва прийшли на Русь із Візантії, звідки 
запозичено відомий статут Константинопольського Студійського 
монастиря. Руські монастирі були найбільш консервативними 
осередками ортодоксального християнства. 

Чим ширше і глибше входила Церква в життя давньоруського 
народу, тим розгалуженішим ставало її управління. Дослідники 
вважають, що з середини X ст. до 40-х років XIII ст. в Русі було 
побудовано близько 10 000 церков. 

Дослідження церковної організації Русі показує, що, незважаючи на 
її природну схожість із візантійським зразком, у цілому вона 
визначалась умовами внутрішнього розвитку. Те ж саме можна сказати і 
про характер взаємодії двох влад на Русі. Вона відбувалася передусім на 
ґрунті тісної співпраці у виробленні юридичних норм життя 
давньоруського суспільства, особливо в царині сімейного і 
кримінального права. Значною була участь Церкви в політичному житті 
Русі. Реалізуючись головним чином не в державно-адміністративних 
формах, а в результаті особистих ініціатив церковних ієрархів, вона 
була тим не менше постійним фактором політичної історії. 

Митрополити неодноразово виступали миротворцями між 
руськими князями, виконуючи фактично посольські обов'язки. Їхня 
політика зумовлювалась як високими принципами християнської 
моралі, так і реаліями церковного життя. Економічне процвітання 
Церкви перебувало в прямій залежності від економічного розвитку всієї 
країни. Митрополити не визнавали самостійного і незалежного 
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існування окремих руських князівств, а розглядали Русь як єдине ціле і 
за допомогою церковних проповідей, душпастирських послань і 
закликів до князів сприяли утвердженню в народі ідеї національної 
спільності. [...] 

Будучи другою після великого князя політичною фігурою в країні, 
митрополит нерідко фактично виконував і його обов'язки. [...] 

Широка участь Церкви в суспільно-політичному житті Русі 
визначалася тим становищем, яке вона посідала в системі держави. 
Побоюючись, що в умовах політичної нестабільності й постійної 
міжкнязівської ворожнечі не будуть забезпечені земельні, фінансові та 
правові інтереси Церкви, духівництво об'єктивно було зацікавлене в 
збереженні державної єдності Русі. Церква була найпослідовнішою 
хранителькою загальноруської єдності. 

Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. − К. : Видавничий 
дім “Альтернативи”, 1998. − 352 с. − С. 262-286. 

Золотий гомін давнини (Павло Загребельний  
про літопис “Повість минулих літ”)  

“Се начнем повѢсть сию” − вже з цієї першої фрази б'є неприхована 
енергія стилю, рішучість автора і певність своїх сил, а ще вчувається тут 

тривала й плідна традиція, бо ж коли автор каже “повѢсть сию”, то цим 
прагне вирізнити її з ряду інших, які вже, очевидно, існували до нього, 
були “ті”, на відміну від “сеї”, окрім того, автор уникає визначення 
“повість свою”, що здавалося б природнішим, бо не хоче 
відокремлюватися від своїх попередників, підкреслюючи цим коротким 
і енергійним зачином той очевидний для його сучасників факт, що він − 
тільки своєрідна ланка в золотому ланцюгові рідної історії і культури. 

Понад вісімсот років тому, в 1116 році, ігуменом Видубицького 
монастиря Сильвестром зроблено останній список літопису (в 
українському перекладі “Повість минулих літ”), знаного нині під 
назвою “Повість временних літ” або просто літопису Нестора. Повна 

назва його звучить так: “Се повѢсти времянных літ, откуда єсть пошла 

Руская земля, кто ву КиєвѢ нача первѢе княжити и откуда Руская земля 
стала єсть”. 

“Откуда Руская земля стала єсть” − історія самої держави. 
Так уже в заголовку літопису прочитується великий патріотичний 
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намір його автора. “Повість” мовби звертається до існуючого покоління 
з закликом бути гідними тих, кого вже немає, але хто полишив по собі 
добру пам'ять в історії. Історія розглядається як взаємодія народів у 
складі єдиного людства. Автор дає широку картину виникнення і 
розселення слов'янських племен і їхньої ролі в історії, розповідає про 
початок Руської держави, про її зовнішню політику, про перемоги 
руської зброї і розширення Київської Русі. Він пишається своїми 
попередниками, описуючи мудрість, виявлену княгинею Ольгою в 
Царгороді й у відповідях імператорським послам у Києві. Він 
прославляє полководчий дар Святослава й рішучість Володимира, який 
прийняв християнство, прилучивши Русь до здобутків тодішньої 
цивілізації. Він возвеличує просвітницьку діяльність Ярослава, 
виголошуючи високу похвалу книжному вченню і книжній мудрості: 
“Велика бо бываетъ полза от ученья книжного; книгами бо кажеми и 

учими есмы пути покаянью, мудрость бо обрѢтаемъ и выдержанье от 

словесът книжныхъ; се бо суть рѢкы, напаяюще вселеную, се суть 
исходяща мудрости; книгами бо єсть неищетная глубина, сими бо в 

печали утѢшаеми есмы, си суть узда выздержанью. Мудрость бо велика 

єсть... Аще бо поищещи въ книгахъ мудрости прилѢжно, то обрящещи 
велику ползу души своей...” 

Як син свого народу, літописець не міг спокійно спостерігати 
ознаки занепаду колись такої могутньої й славної держави. Дрібні 
сутички між князями після Ярослава, віроломство, зраду й підступи, 
великі цілі втрачені, настає період проповіді “малих діл”, руські люди 
взаємознищуються в князівських усобицях − все це викликає тривогу в 
серці літописця, і тривога ця, власне, й водила його рукою в час 
напруженої і високонатхненної праці над “Повістю временних літ”. 

Один з найвідоміших радянських дослідників літопису Нестора 
академік Д. С. Лихачов з великою точністю визначив заслугу нашого 
літописця перед історією: “Нестор зв'язав руську історію з світовою, 
надав їй центрального значення в історії європейських країн. Показати 
руську землю в ряду інших держав світу, довести, що руський народ не 
без роду й племені, що він має свою історію, якою має право 
пишатися,− така прекрасна для свого часу мета, яку поставив собі автор 
повісті. “Повість временних літ” повинна була нагадати князям про 
славу й велич вітчизни, про мудру політику їхніх попередників і про 
споконвічну єдність Руської землі. Завдання це виконане літописцем з 
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незвичайним тактом і художнім чуттям. Широчінь задуму надала 
спокою й неквапливості розповіді літописця, гармонію й твердість його 
судження, художню єдність і монументальність всьому творові в 
цілому”. 

Хто ж автор “Повісті временних літ”? Ми звикли називати її 
літописом Нестора. Оригіналу літопису до наших часів не дійшло. Він 
відомий нам у кількох списках, найдавніші з яких датуються 
XIV століттям. Тільки в Хлєбниковськім літописі зустрічається ім'я 
Нестора: “Се повесть Нестора чорноризца с Федосьева монастыря 
Печерьскаго”. Відомий російський історик В. Татіщев свідчить, що знав 
ще три літописи, в титулі яких стояло ім'я Нестора. Але багато джерел, 
що ними користувався Татіщев, зникло так само безслідно, як 
бібліотеки Ярослава Мудрого та Івана Грозного, не знайдено й 
літописів, які згадує історик. Зате ім'я Нестора, як автора літопису, двічі 
згадується в Києво-Печерському патерику. Відомі також житія Феодосія 
і Бориса та Гліба, написані Нестором, − отже, існування цього автора не 
викликає ніяких сумнівів. Зіставляючи дані літописців і патерика, В. 
Татіщев спробував навіть відтворити біографію Нестора. Нестор 
народився десь поміж 1040 і 1056 роками, походив, мабуть, з багатої 
родини, був освічений, знав іноземні мови, сімнадцятилітнім був 
прийнятий в Печерський монастир, бо в ті часи в монастир ішли навіть 
члени князівських родин − одні, щоб сховатися від загроз, інші, щоб 
віддатися улюбленому книжному навчанню. До останніх належав і 
Нестор. Печерський монастир був одним з найбільших культурних 
центрів Київської Русі. Там перекладали й переписували книги, 
складали житія святих, вели літопис. Як показують дослідження наших 
учених, літописання зародилося на Русі ще в дев'ятому чи в десятому 
столітті, воно велося при дворах великих князів, у церквах (скажімо, 
доведено наявність літописання, пов'язуваного з київською Десятинною 
церквою), в монастирях. Нестор мав уже попередників − Василія, 
Феодора, Никона Великого, численних авторів хронік і записів. Він 
використав їхні праці для укладання свого літопису, об'єднав їх у 
своєму творі, в якому, окрім письмових джерел, знайдено й усні народні 
перекази, і свідоцтва очевидців, і особисті спостереження самого 
автора, і вставки з Біблії, з перекладної грецької та болгарської 
літератури. 

На ті часи це була неймовірна праця. Так і бачиш Нестора, як на 
відомій скульптурі Антокольського з Київського музею російського 
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мистецтва, − з пером у руці, вічно схилений над писанням, творить 
подвиг життя свого, дарує нам історію, сам входячи в історію. В 
монастирській бібліотеці знайдено опис зовнішності Нестора. “Нестор-
летописец подобием сед, брада не раздвоилась, на плечах клобук, в 
правой руке перо, а в левой − четки...” 

Вчені далі сперечаються, чи справді Несторові належить “Повість 
временних літ”, намагаються проникнути в таємницю століть, пробують 
зіставити Нестора з Сильвестром, що назвав своє ім'я в кінці літопису в 
Лаврентіївському списку, а тим часом уже стільки поколінь мають 
незрівнянну втіху, читаючи наш Першолітопис, знайомлячись з 
початками землі нашої. [...]  

Традиція приписує авторство літопису Несторові, і для нас постать 
Нестора, хай навіть напівлегендарна, стає в один ряд з постатями всіх 
тих великих предків, про яких натхненно розповідається в “Повісті 
временних літ”, і його ім'я освячується такою самою славою, як і всі 
великі імена нашої історії. Пушкін писав: “Уважение к именам, 
освященным славою... єсть первый признак ума просвещенного. 
Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству”(Полн. собр. 
соч., т. 11, стор. 120). 

Ми читаємо “Повість временних літ” не тільки як твір історичний, 
але і як твір високохудожній, − ще одне свідчення обдарованості автора 
і його яскравої творчої індивідуальності. Вже Карамзін, який при 
творенні своєї монументальної “Истории Государства Российского” 
передовсім надихався літописом Нестора, вказував на поетичність 
“Повісті” і навіть склав перелік таких місць, на які радив звернути увагу 
поетам і письменникам. Пушкін, прислухавшись до поради Карамзіна, 
написав свою славетну “Пісню про віщого Олега”, сюжетом для якої 
послужила легенда з літопису. [...] 

Багато подій, описаних в “Повісті временних літ”, ще й досі не 
вийшли за межі легенди, як, скажімо, розповідь про заснування Києва 
трьома братами й сестрою. Як хочеться розсунути межі літопису, 
зазирнути за його береги, побачити, що там! Та ми до кінця не освоїли 
ще й цього материка нашої першоісторії, тому кожне нове його 
прочитання має розглядатися як наближення до вичерпнішого знання 
початків нашої великої історії, тої історії, про яку Карамзін писав 
колись: “Історія в деякому розумінні є священна книга народів: головна, 
необхідна; зерцало їхнього буття і діяльності; скрижаль одкровень і 
правил; заповіт предків нащадкам; доповнення, пояснення нинішнього і 
взірець майбутнього”. 
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Повість минулих літ: Літописні оповіді. − К. : Веселка, 2002. − 225 с. − 
С. 219−221. 

Про Анну Ярославну 

Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Анни Ярославни 
cправляли незабутнє враження на її сучасників. Дочка Ярослава 
Мудрого гідно репрезентувала на чужині cвою батьківщину, яка в ті 
далекі часи була значно більш розвиненою культурно й економічно, ніж 
Франція. 

Донька великого київського князя Ярослава Володимировича 
(Мудрого) Анна народилася в 1024 або в 1028 році, за іншими даними – 
в 1032 році. Точну дату народження Анни досі не встановлено. 
Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона 
приїхала до Франції.  

Дитячі роки Анни пройшли в Києві. Поблизу Софійського собору 
знаходився княжий двір, який літописці називали “Великим 
Ярославовим двором” із двоповерховим кам’яним князівським палацом 
і храмом Богородиці. Ці споруди мали переходи, що з’єднували їх між 
собою. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих політичних і 
культурних подій.  

Крім пишних бенкетів і полювань, церковних відправ, що було 
характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся 
активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, 
засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були 
важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, 
схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, 
музиканти, скоморохи.  

Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той 
час вважалася однією з наймогутніших і найрозвиненіших у світі. 
Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, 
співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна 
мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням 
книжок.  

Можна припустити, що вибір французького короля Генріха І, який 
просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними 
міркуваннями: слава про красу й розум руської князівни линула по всій 
Європі, дійшовши й до Франції.  
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До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 
3000 км. Генріх І доручив їхати за нареченою єпископу Готьє Совейру 
та міністру двору Гасселіну де Шаліньяку. Після урочистої церемонії в 
Софійському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких 
посланців, посол Готьє Совейр прочитав листа від французького короля, 
що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано 
офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.  

Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. 
Перші місяці після приїзду Анна мешкала в містечку Санліс неподалік 
від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Через 
півроку, 14 травня 1049 року (за іншими даними − 19 травня 1051 року), 
король Франції Генріх І одружився з Анною Ярославною.  

Під час вінчання, яке відбулося в кафедральному соборі міста 
Реймс, Анна подарувала привезене з Києва Євангеліє (Євангелістерій). 
Вступаючи на французький престол, всі пізніші королі приносили 
клятву на цьому Євангелії, навряд чи знаючи, що привезене воно з 
Києва.  

Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, 
яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю 
Реймського собору і тому отримало назву Реймського. Деякий час воно 
вважалося загубленим, але в 1885 році його знайшов у реймській 
бібліотеці славіст О. І. Тургенєв. Нині ця унікальна пам'ятка, яку 
називають найдавнішою рукописною книгою київського походження, 
зберігається в Національній бібліотеці Реймса.  

Королева Анна народила трьох синів − Філіппа, що незабаром став 
королем Франції Філіппом І, Робера і Гуго. Вона приділяла велику 
увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді їй стали всебічна 
освіта, отримана на батьківщині, книги з бібліотеки Ярослава Мудрого, 
привезені нею до Франції.  

Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В 
одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже 
цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти 
свідчать про те, що дружина короля Генріха І займала неабияке 
становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм 
чоловіком брала діяльну участь у керуванні державою. У Франції Анна 
поширювала ті традиції поваги до освіти − “вчення книжного”, що 
визначали атмосферу й дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки 
і юність. [...] 
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Нещодавно в Санлісі за домовленістю з українською стороною 
розпочалися роботи по проектуванню і встановленню пам'ятника Анні 
Ярославні.  

До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який 
містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суассонському 
абатству, надана Філіппом І. Як відзначав свого часу один із 
французьких дослідників, “на тій грамоті королева не задовольнилася 
звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, 
виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул 
материнською мовою і слов'янськими буквами: Ана рьина” (тобто 
“Анна королева”).  

Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Анни Ярославни 
справляли незабутнє враження на її сучасників. Дочка Ярослава 
Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті 
далекі часи була значно більш розвиненою культурно й економічно, ніж 
Франція.  

Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни впродовж 
тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення 
прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок 
п'єси “Ярослав Мудрий” українського драматурга Івана Кочерги, 
роману “Диво” Павла Загребельного. За мотивами твору 
А. Ладинського було поставлено фільм “Ярославна − королева 
Франції”. Французька письменниця Режін Дефорж написала історичний 
роман “Анна Київська”.  

Розповідають, що в 30-і роки сталінського беззаконня, коли 
більшовики хотіли знищити Софійський собор, французький 
письменник Ромен Роллан зустрівся зі Сталіним у Москві і захистив 
храм, заявивши, що його не можна руйнувати хоча б тому, що 
збудований він батьком французької королеви Ярославом Мудрим. 
Існує також версія, що посол Франції погрожував розірвати 
дипломатичні стосунки з Радянським Союзом на знак протесту проти 
планів руйнації Софійського собору. 

“Духовна велич України” : наук.-публіц. зб. − К. : ВЦ “ Просвіта”, 2004. − 
248 с. − С. 155−160. 
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Анна Ярославна − королева Франції 
У центрі города Senlis − півтори години їзди від Парижа − стоять 

оточені чудовим садом руїни монастиря св. Вінкента. Більш ніж 800 
років тому монастир цей заснувала українська княжна Анна, дочка 
київського князя Ярослава, дружина Генріха І, короля Франції та мати 
короля Пилипа. І досі ще в роковини смерті тої, що звалася “Anna 
Prancorum Regina”, служать по ній панахиду. [...] 

… у 1048 р., овдовівши, Генріх І відправив п. Готьє Савейра, 
епіскопа з Лю в товаристві п. Гослена де Шаліньяка й інших вельмож до 
Києва прохати руки Анни. Ніколи, мабуть, не дізнаємося подробиць 
першого контакту Франції й України. Але ж Левеск11, не вказуючи 
джерел, вкладає в уста Савейра такі слова про Україну: “край цей більш 
обєднаний, більш щасливий, більш могутній, більш значний, більш 
культурний, ніж Франція”. [...] “Ім’я Ярослава − цитуємо знов звіт 
Левеска [...] − було відоме цілій Європі. Він відібрав зброєю у поляків 
Червону Русь, один із його синів відправив флот аж до Босфору і 
Фракії. Подружжя дітей Ярослава від візантійського до англійського 
двора повинні були поширити ім’я Ярослава та його народу далеко в 
світі: старший з його синів одружився з дочкою Гарольда, останнього 
англійського короля з династії Саксів, третій його син одружився з 
графинею Штадт, сестрою трирського князя Бургарда”. 

В 1049 р. урочиста французька місія повернулася у Францію з 
княжною Анною, її подругами та “колесницями і подарунками” і 
14 травня 1049 р. в день першої Пречистої архієпископ Гюі в Реймсі 
вінчав дочку України з внуком Гуга Капета. Подружжя було щасливим; 
трьох синів дала Анна Галії: Пилипа, майбутнього короля, названого в 
честь Пилипа македонського, від якого, як вважали у Франції, походив 
Ярослав; Роберта, що помер молодим, та Гуга Великого, графа Креспі й 
шефа королівської лінії Вермандуа. 

4 серпня 1060 р. в Витрі помер Генріх І і залишив свою молоду 
дружину з трьома малими хлопцями під регенством Бодуена, графа 
фландрського. Анна віддалилася в Санліс, де ще раніше, чекаючи 
народження свого старшого сина, дала обіцянку заснувати монастир. І 
дійсно, в 1061 р. засновано монастир св. Вінкента, від якого нині 
залишилась одна тільки каплиця. 

Анні йшов 29-й рік. Була вона в розквіті краси, про яку навіть її 

                                                 
11 Пьер Шарль Левеск (1736 - 1812) − французький історик. 
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суперниця Елеонора казала: “немає подібної на світі”. Цілком природно, 
що молода вдова не замкнулася цілковито під склепінням монастиря. 
Королева віддавалась світським утіхам і, головним чином, на зразок 
віку, полюванню в чудових санліських лісах, від яких ще сьогодні 
залишилися гарні сади. На ці полювання приїжджали всі сусідні 
сеньори, бо в Санлісі був свій двір. Ці гості не могли не віддати данини 
жінці, не кажучи вже, що ця жінка була їх королевою... 

Між сеньорами був Рауль III, граф Крепі де Вальоа, Де Вексін. Він 
був один із наймогутніших сеньорів, які коли існували у Франції. Не 
визнавав жодної влади над собою, не лякався ні зброї короля, ні загроз 
церкви. Рауль був уже двічі одружений. Спершу з Аделею, дочкою 
графа Бар Сюроб, а вдруге з Елеонорою, яку підозрював, або хотів 
підозрювати, в непевності і яку збирався відіслати до її родини. 

Одного разу, коли Анна гуляла в санліському лісі, Рауль схопив її, 
як звичайну пастушку, привіз у свою столицю Крепі, де якийсь 
священик, причетний до замаху, або стероризований Раулем, обвінчав 
їх. Можна уявити собі, який це був скандал, як сумував молодий король 
та його брати, як був обурений регент. Навіть в той суворий і жорстокий 
вік все з'єдналося для осудження подружжя: недавня смерть короля 
Генріха, молодість принців, світський стан Анни і Рауля, спосіб, яким 
вони скористалися, щоби задовольнити свої почуття. Не кажучи вже 
про те, що Рауль мав дружину, його споріднення з небожем Генріхом І 
було вже досить, аби анулювати нове подружжя з Анною. Але нічого не 
могло противостати палкості коханця і слабості жінки. 

Була ще одна особа, з якою закохані не хотіли рахуватися і яка не 
мала наміру відмовлятися від своїх прав. Це була Елеонора. Вона 
поїхала в Рим поскаржитися папі Олександрові II − й останній буллою 
до Реймського єпископа відлучив Рауля від церкви та анулював 
подружжя. 

Не звертаючи увагу на папське осудження, Рауль жив зі своєю 
третьою дружиною. Потроху всі звикли до цього союзу. Сам король або 
через жах перед своїм могутнім тестем, або через любов до матері, яка, 
як по всьому видко, дуже очаровувала людей, не виступив з осудом. 
Так, в 1065 р. Рауль та його два сини від Аделі проводжали короля в 
Торби й разом обдарували монастир. Проте ми не зустрічаємо більше 
підпису Анни як королеви. [...] 

8 вересня 1074 р. Рауль помер, і його вдова знов появилася при 
дворі: цього самого року вона ставить свій підпис поруч з підписом 
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сина на грамоті монастиреві Понтеневуа. Але цікаво, що Анна 
підписалася вже не як королева, а як мати короля. Ніколи опісля вона не 
з'являлася біля свого сина в ранзі королеви, від якого вона сама 
відмовилась через нерівний шлюб з Раулем. Її трактували з великою 
пошаною, як кохану матір, але вже не як королеву. 

Оцей підпис 1074 р. є останнім, що залишився після Анни 
Ярославни. Дуже можливо, що вона опісля залишила двір: фальшивий 
стан, в який вона поставила себе, примусив Анну зійти зі сцени. Що 
сталося з нею далі? Деякі вчені XV − XVII ст. гадали, що Анна 
повернулася на Україну, але ніхто з авторів сучасних Анні або XIII − 
XIV ст. нічого не згадує про це. І дійсно, чому після 25 років життя у 
Франції вона мусила провести останні роки свого життя на Україні? 
Анна була вже католичкою. Якби вона дійсно повернула на Україну, то, 
певно, вернулася б до православ’я, а між тим немає жодного 
слов’янського документу, з якого це було б видно. [...] 

Нарешті питання це вирішилося само собою. Через ...шість століть. 
11 липня 1682 р. на порядку засідання французької Академії стояло: 
“доклад п. Менестрієра про могилу королеви Анни”. [...]  

В один з осінніх днів 1920 р. я відвідав Санліс, типове гарне місто з 
тихим повітрям, яке так любила Анна. Мені прийшлося йти недовго, як 
переді мною показалися руїни одного з найкращих колись абатств у 
Франції. 

Чому Анна обрала своїм патроном св. Вінкента? Чи не тому, що 
“він розсіває, як сонце, хмари”? На старих гравюрах XVIII ст. ще можна 
бачити абатство, яке з честю носило ім’я своєї фундаторки. Монахи 
гордилися тою, що “залишила Франції трьох принців. [...] 

Борщак І. Анна Ярославна − королева Франції // Стара Україна. Часопис 
історії і культури. − Львів, 1925. − № 6. − С. 99-104. 

Культура Русі 

Ознайомлення з культурою Русі IX-ХІІІ ст. засвідчує, що вона була 
одним із найпомітніших явищ європейської середньовічної цивілізації. 
За своїм багатством і художньою довершеністю давньоруська культура 
в пору розквіту не тільки не поступалася, але в окремих галузях і 
переважала культуру країн Центральної і Західної Європи. Феномен її 
подиву гідного піднесення часто пояснюють прилученням Русі до 
культурних надбань Візантії, Хозарії, скандинавських і 
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західноєвропейських країн. Їхній вплив на поступ Русі справді був 
значним, але зовсім не визначальним. Щоб зерна передових культур 
могли дати рясні сходи в новому середовищі, вони мали потрапити в 
добре підготовлений ґрунт. Саме таким був “культурний ґрунт” східних 
слов'ян, який увібрав у себе тисячолітні традиції місцевого розвитку, 
збагаченого впливами сусідів. 

Витоки слов’яно-руської культури 
Досліджуючи художні вироби слов'янського і давньоруського 

ремесла, археологи вже давно звернули увагу на незвичайну історичну 
глибину елементів їхнього оздоблення. Слов'янські антропоморфні й 
зооморфні фібули, давньоруські гривни-змійовики, браслети-наручі, 
керамічні плитки, різьблені архітектурні деталі виявляють помітний 
зв'язок із мистецтвом знаменитого “звіриного” стилю скіфів, який мав 
поширення на території України в VІ-ІІІ ст. до Н.Х. Аналогічний зв'язок 
із давніми місцевими традиціями демонструють також слов'янські 
кам'яні ідоли, виявлені в Подністров'ї. Здебільшого вони 
людиноподібні, в багатьох відносно добре модельовані голова, обличчя, 
руки і ноги. Особливий інтерес становить так званий Збруцький ідол, 
що є своєрідним зображенням цілого пантеону язичницьких богів. Крім 
чотириликої голови, яка вінчає скульптуру, в середньому і нижньому її 
ярусах містяться зображення ще кількох божеств. Фактично композиція 
Збруцького ідола дає цілу систему уявлень про язичницьких богів, які 
порядкували не лише земним світом, а й небесним, а також підземним. 

Далека язичницька старовина особливо помітно проступає на 
широких браслетах-наручах ХІ-ХІІІ ст., виготовлених із срібла й 
оздоблених зображеннями фантастичних звірів, гуслярів, масок, 
ритуальних чаш, дівчат у танці із розпущеними рукавами. [...] 

Важливе місце в осягненні витоків давньоруської культури 
посідають предмети прикладного мистецтва слов'ян VІ-VІІ ст. Це 
насамперед зооморфні фібули, якими застібалися парадні плащі. Згідно 
зі спостереженнями Б. Рибакова, найбільш цікаві й складні за кількістю 
символічних зображень фібули походять із тієї території “Руської 
землі”, котра може бути зіставлена із “Золотим царством” сколотського 
царя Колоксая. Утилітарність фібул не виключала їхнього магічного 
змісту. Це були обереги, в яких відображено складну систему 
світорозуміння давніх слов'ян. Зображення верхнього щитка 
символізувало небо, нижнього − підземний світ, а все, що між ними, − 
земний. Своєрідною модифікацією зооморфних були так звані 
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антропоморфні фібули. Поряд із зображеннями звірів, здебільшого 
коней, на них досить реалістично модельовані й людські фігури: 
чоловічі та жіночі. Характерно, що сюжет жіночої фігури з двома 
конями на боках набув значного поширення в народному мистецтві 
східних слов'ян пізнього середньовіччя. У ритуальній вишивці він 
дожив практично до наших днів. [...] 

Вивчення слов'янських культур рубежу − першої половини І 
тисячоліття н.е. (Зарубинецької і Черняхівської), розвиток яких 
відбувався в тісній взаємодії з римською цивілізацією, показує, що 
багато які їхні елементи відродилися й отримали подальший розвиток у 
період Київської Русі. До них належать висока культура плужного 
землеробства, керамічне і емалеве виробництво, традиції 
домобудування. 

Глибинна закоріненість традицій помітна також у народній 
творчості, літературі, музиці. Язичницькі пісні й танці, фольклор, 
весільні й поховальні обряди, епічні легенди й перекази справляли 
величезний вплив на розвиток давньоруської духовної культури, 
становили її органічну складову частину. Відгомін язичницьких 
вірувань яскраво проступає в “Слові о полку Ігоревім”, інших 
літературних творах. 

Археологічні й писемні джерела свідчать, що стародавнє населення 
України не було етнічно і культурно однорідним упродовж тисячоліть. 
Міграції тут були звичайним явищем. Але вони ніколи не призводили 
до повної зміни населення. Значна його частина й далі жила на своїх 
предковічних місцях, особливо це стосується хліборобів Лісостепу. Не 
переривалася й історична пам'ять регіону, культурний генофонд його 
органічно передавався в спадок новому населенню. 

Писемність і освіта 
[...] Піклування про освіту з часу введення християнства взяли на 

себе держава і Церква. За князювання Володимира Святославича в 
Києві вже існує державна школа, в якій вчились або, як пише літопис, 
“постигали учение книжноє”, діти “нарочитой чади” − найближчого 
оточення князя. “Учение книжное” − не звичайне оволодіння письмом, а 
вивчення тодішніх наук. Як вважав Б. Греков, дітей “нарочитой чади”, 
тобто старших дружинників князівської адміністрації, бояр, брали в 
школи не для того, щоб із них зробити паламарів і священиків, а для 
того, щоб виростити освічених людей і державних діячів, здатних 
підтримувати спілкування з Візантією й іншими країнами. [...] 
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Про існування школи грамоти в Софійському соборі Києва свідчать 
численні графіті, накреслені в різних частинах будівлі її учнями. Один із 
них увічнив своє ім'я: “Пищанъ писалъ в дяки ходилъ ученикомъ”. 
Новгородський хлопчик Онфім залишив для нащадків свої школярські 
вправи на бересті. [...] 

На Русі було багато бібліотек, але перша й найбільш значна 
містилась у Софії київській. Заснування її в 1037 р. стало видатною 
подією в культурному житті Київської Русі й детально описане 
літописцем. Складаючи похвалу Ярославу Мудрому за будівельну 
діяльність, поширення християнської віри, літопис особливо підкреслює 
його любов до книг. [...] 

Найбільша книгописна майстерня, де працювала велика кількість 
писців, подібних до печерського Іларіона, була при Софії Київській. У 
ній працювали писці як духовного звання, так і миряни. М. Розов, 
досліджуючи бібліотеку Софії Новгородської, встановив, що з понад 
100 писців, які залишили свої автографи на книгах, близько половини 
були писцями-ремісниками. За підрахунками вчених, книжковий фонд 
Київської Русі складав щонайменше 130-140 тис. томів. Крім Києва, 
центрами переписування книг були Новгород, Галич, Чернігів, 
Володимир Волинський, Переяславль, Ростов, інші міста. 

Повсюдна потреба в книгах породила на Русі своєрідну галузь 
ремесла, в якій працювало багато людей. Крім книгописців і 
палітурників, тут були редактори, перекладачі, художники, майстри 
пергамену, ювеліри. Книга на Русі, як і в усій середньовічній Європі, 
коштувала дуже дорого. Як свідчать візантійські джерела, за одну книгу 
в ХІ-ХІІІ ст. можна було купити великий міський будинок або 12 га 
землі. Напевно, не меншою цінністю була книга і в Київській Русі. [...] 

Архітектура і мистецтво 
Архітектурний вигляд міст і сіл Київської Русі визначався 

насамперед дерев’яними будівлями. Археологічні розкопки Києва, 
Новгорода, Старої Ладоги, Пскова, Звенигорода, інших давньоруських 
міст виявили численні залишки зрубних будівель, а також різні 
конструктивні деталі − карнизи, лиштву, гребені, колонки, одвірки 
тощо. Вони вказують на багатий архітектурний декор будинків давніх 
русичів Х-ХІІІ ст. Окремі з них становили справжні шедеври народної 
архітектури. Такими, очевидно, були будинки представників заможних 
верств населення, відомі в писемних джерелах під назвою “хороми”. 
Останні складались із кількох зрубів, які утворювали цілий комплекс 
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приміщень − “сіни”, “істба”, “кліть”. У великих містах князівсько-
боярські й купецькі хороми мали два і більше поверхи. У верхніх були 
“сіни”, які, згідно з описом із літописної статті 983 р., становили 
галерею на стовпах, а також “тереми”. Житлами бідноти були 
однокамерні будинки площею до 20 кв.м. На півдні Русі вони зводилися 
здебільшого за допомогою каркасно-стовпової конструкції, яка 
обмазувалася глиною й білилася, нагадуючи пізнішу українську хату. 

Із дерева зводились укріплення давньоруських міст − “кліті”, 
заборола, башти, а також церкви. Літописи не часто відзначають 
будівництво дерев’яних храмів, але думається, що в архітектурному 
силуеті міст і сіл вони посідали чільне місце. Свідчення літопису про 
600 київських храмів, які згоріли під час пожежі 1124 р., підтверджують 
сказане. Дерев'яними були, зокрема, перші Софійські собори в Києві та 
Новгороді, церкви часів Володимира Святославича, які зводилися на 
місцях зруйнованих язичницьких капищ. Практично всі сільські храми 
також будувались із дерева. 

Традиційна дерев'яна архітектура на певному етапі розвитку 
Київської Русі перестала відповідати уявленням про престижність. 
Вихід держави на міжнародну арену, знайомство з візантійською 
культурою, а потім і впровадження християнства обумовили появу 
монументальної кам'яної архітектури. Саме з нею київські князі 
асоціювали державну могутність країни, а також власну велич. 

У питанні про походження в Києві та на Русі монументальної 
архітектури існує своєрідний стереотип, за яким його історію 
починають лише з часу офіційного введення християнства і будівництва 
першого кам'яного храму − Десятинної церкви (989-996 рр.). Аналіз 
літописних свідчень про палаци княгині Ольги, а також відкриття 
монументальної ротондоподібної будівлі в центрі найдавнішого 
київського дитинця, яка старша за Десятинну церкву принаймні на 
50 років, вносить у цю усталену думку суттєві корективи. 

Перші кам'яні будівлі на Русі зводилися під керівництвом 
візантійських архітекторів. Масштабні роботи зі створення ансамблю 
монументальних споруд князівського центру в Києві розгорнулися в 
кінці X − на початку XI ст. За короткий час були побудовані два палаци 
розмірами 45x11 м з поздовжніми фасадними галереями. Судячи з 
матеріалів розкопок, а також мініатюр Радзивіллівського літопису, 
київські князівські палаци були двоповерховими, з аркадами і 
службовими приміщеннями на нижньому поверсі та житловими на 
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верхньому. Центральна і, можливо, бокові частини будівель 
завершувалися високими баштами з чотирискатними дахами, 
покритими черепицею. Разом із теремами часів княгині Ольги нові 
палаци стали гідною окрасою міського центру Києва. 

Кращою будівлею ансамблю “Міста Володимира” була Десятинна 
церква (996 р.). Про те, яким був цей найдавніший кам’яний храм 
Київської Русі, довідуємось із писемних свідчень і даних археологічних 
розкопок. За своїм типом він належав до хрестовобанних візантійських 
храмів. Стіни зведені з каменю і цегли (“плінфи”) в системі мішаної 
кладки. Внутрішній простір перекривався склепіннями у формі хреста, 
над яким підносилася баня, що підтримувалася підпружними арками, 
опертими на чотири центральні стовпи. Зі сходу містилися напівкруглі 
виступи-апсиди. Тринефне ядро оточували галереї, поділені на кілька 
приміщень. Із західного боку підносилися дві башти, які разом із 
багатоверхим завершенням надавали Десятинній церкві особливої 
урочистості. Сприяв цьому й вибір місця: на самому краю 
Старокиївської гори. Кам'яна громада храму високо підносилася над 
дерев'яними кварталами й фортечними стінами київського дитинця, 
його бані добре було видно не тільки з Подолу, а й із Задніпров'я.  

Після закінчення будівництва, згідно з літописом, церква була 
прикрашена іконами, коштовним посудом, хрестами, які Володимир 
вивіз із Херсонеса й одержав із Константинополя як посаг за принцесою 
Анною. Підлоги були викладені майоліковими плитками і мозаїкою, 
стіни розписані фресковим живописом і мозаїчними панно. Крім того, в 
інтер'єрі храму широко використовувались кам'яні архітектурні деталі, 
мармурові колони, шиферні різьблені плити, карнизи. Особливо багато 
було в Десятинній церкві мармуру, що дало підстави сучасникам 
називати її “мраморяною”. Згідно з літописом, Десятинну церкву 
будували грецькі майстри. [...] 

Новий етап розвитку монументальної архітектури на Русі 
репрезентують насамперед будівлі ансамблю “міста Ярослава” в Києві. 
Якщо побудовані за Володимира Святославича кам'яні споруди 
витримані в строго візантійських традиціях, то вже за Ярослава 
Мудрого давньоруська архітектура набуває і достатньо виявлених 
національних рис. Це засвідчує такий шедевр архітектури першої 
половини XI ст., як Софійський собор (1037 р.). Величні й гармонійні 
архітектурні форми, урочисто-святкове внутрішнє опорядження 
захоплювали сучасників. [...] 
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У цій видатній пам'ятці закарбовані досягнення візантійської 
середньовічної культури, пропущені крізь свідомість руської людини й 
одухотворені її гуманістичним світосприйняттям. Враження, яке 
справляє собор на людину наших днів, із вражаючою точністю та 
образністю висловив Б. Греков: “Переступивши поріг Софії, ви одразу 
потрапляєте під владу її грандіозності і блиску. Величні розміри 
внутрішнього простору, розкішні мозаїки і фрески підкорюють вас 
своєю досконалістю, перш ніж ви встигнете вдивитись і вдуматись в усі 
деталі і зрозуміти все те, що хотіли сказати творці цього найбільшого 
витвору архітектури і живопису”. [...] 

В кінці XII − на початку XIII ст. монументальна архітектура Русі 
розвивалася шляхом ускладнення зовнішніх форм. Будівлі цього часу 
мають висотні композиції, нагадують башти. Особливу увагу 
архітектори приділяли профільованим пілястрам, вертикальні лінії яких 
надають храмам незвичайної стрункості, а також порталам, складний і 
розвинутий профіль яких добре поєднується з пілястрами. В цих 
елементах, можливо, проявився вплив давньоруської дерев'яної 
архітектури. 

У цей час були зведені храми Трьохсвятительський (1189 р.) у 
Києві, Св. Василія (1190) в Овручі, Апостолів (1197) у Білгороді. Не 
виключено, що будівничим, принаймні окремих із них, був знаменитий 
київський архітектор Петро Мілоніг, який працював при дворі великого 
київського князя Рюрика Ростиславича. Він особливо прославився 
зведенням складної гідротехнічної споруди, яка мала запобігти 
руйнуванню дніпровськими водами церкви Св. Михаїла Видубицького 
монастиря. [...] 

Високий рівень розвитку монументального живопису засвідчує 
ансамбль розписів Софії Київської. Мозаїчні зображення прикрашали 
головний вівтар і баню собору. Нагорі, в круглому медальйоні 
діаметром 4,1 м, міститься напівфігура Христа-Пантократора 
(Воздержителя) зі здійнятою десницею і суворим поглядом. На ньому 
пурпуровий із золотом хітон і голубий плащ. Тло медальйона золотаве. 
Довкола Христа − чотири архангели в святково багатому одязі 
візантійських імператорів. У руках вони тримають знамена уособлюють 
сторожу “небесного царя”.  

У міжвіконних простінках розміщено зображення дванадцяти 
апостолів, а в парусах − чотирьох євангелістів. На стовпах 
передвівтарної арки бачимо сцену “Благовіщення”, виконану смальтою 
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золотавого, синього, білого, червоного кольорів. Чудовим є образ Марії. 
Вона цілком земна і реальна. В руках тримає веретено і пряжу. У 
великих очах − смуток, на обличчі − ледь помітна усмішка, що надає 
образові особливої щирості й людяності. 

В апсиді центрального вівтаря зображена велична постать 
Богоматері-Оранти (висота − 5,45 м), яка відзначається вишуканістю 
ліній і монументальністю, соковитістю фарб і незвичайною гармонією 
колориту. Богоматір одягнута в пурпурний мафорій із золотими 
складками, синій хітон і червоні чобітки. З-під паска звисає білий 
платок, світла пляма якого підкреслює оригінальне кольорове 
вирішення всієї фігури. Широкий поміст, на якому стоїть Богоматір, має 
золотисте тло й прикрашений коштовним камінням. У народі Богоматір 
Софії київської вважали захисницею Києва і Русі й називали ще 
“Нерушимою стіною”. 

Під Богоматір'ю розташована багатофігурна композиція 
“Євхаристія” (причастя апостолів), а ще нижче − “Святительський чин”, 
який є одним із кращих взірців давньоруського монументального 
живопису. Лиця “отців Церкви” наділені індивідуальними рисами й 
відзначаються глибоким психологізмом. Особливо вражає Іоанн 
Златоуст. У нього худе аскетичне лице, високий лоб, невелика гостра 
борідка і великі, палаючі фанатичним вогнем очі. Колючі лінії малюнка 
підкреслюють релігійну ортодоксальність цього церковного діяча. З 
такою ж майстерністю виконані фігури Василія Великого, Григорія 
Чудотворця. 

Мозаїчні панно Софії набрані із смальти 177 кольорових відтінків 
на яскравому золотистому тлі. 

Фрески покривали всі стіни собору. Стилістично вони близькі до 
мозаїк. Досить добре прочитується єдиний задум. На фрескових панно − 
три цикли зображень: євангельські, біблійні, а також житійні. Світський 
сюжетний живопис, розміщений у західній частині храму, становить 
унікальне явище, не характерне для візантійських церковних канонів. 
Йдеться про урочисту композицію, яка зображує засновника Софії 
Ярослава Мудрого і його родину на стінах середнього нефу, а також 
живопис башт. Особливо зацікавлюють сцени полювання на диких 
коней-тарпанів, на ведмедя; зображення константинопольського 
іподрому, на якому присутні візантійський імператор і київська княгиня 
Ольга. 

Важливим елементом художнього опорядження Софії є орнаменти. 
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Вони присутні на всіх стінах, стовпах собору, віконних арках, мають 
рослинний характер і нагадують орнаменти книжної мініатюри. [...] 

Твори давньоруського іконопису збереглися в поодиноких 
екземплярах, хоча мали значне поширення. Ними прикрашалися храми, 
каплиці, палаци, житла бояр, купців. Перші ікони на Русь привозились 
із Візантії й Болгарії, пізніше з'явилися власні. Найвідомішою 
іконописною майстернею в кінці XI − на початку XII ст. була 
Печерська. В ній творив відомий художник Алімпій, який пройшов 
школу царгородських майстрів. “Печерський Патерик” відзначає, що 
Алімпій “иконы писати хитръ бє зело”. Із нього ж ми довідуємося, що 
разом із визначним майстром працювали його учні, які виконували 
замовлення на ікони від багатих людей. Окремі дослідники пов'язують 
із київською художньою школою ікони “Ярославська Оранта” 
(зберігається в Третьяковській галереї), “Устюжське Благовіщення”, 
“Дмитрій Солунський” (знайдена в місті Дмитрові) і композицію 
“Печерської Богоматері”. Ікона “Ярославська Оранта” за манерою 
виконання перегукується з мозаїками храму Михайлівського 
Золотоверхого монастиря і, на думку дослідників, може належати 
пензлю Алімпія. Рештки іконописних майстерень виявлені в Києві й 
Новгороді. [...] 

Серед пам'яток художньої різьби по каменю, що прикрашали храми 
і палаци, найбільшу увагу привертають різьблені плити, виготовлені в 
техніці орнаментального і тематичного рельєфу. Одинадцять таких плит 
збереглося на хорах Софії київської. Вони вкриті вишуканою 
художньою різьбою рослинно-геометричного орнаменту, доповнену 
геральдичними зображеннями орлів і риб. Зразком для київських 
майстрів кінця X − початку XI ст. правили різьблені вироби з мармуру, 
що добре видно на прикладі шиферного саркофага із Десятинної 
церкви. За характером орнаментальних мотивів він має багато спільного 
з мармуровим саркофагом Ярослава Мудрого. [...] 

Високого рівня розвитку досягло в Київській Русі прикладне 
мистецтво. Орнаментальні композиції, більшість елементів яких бере 
свій початок не лише в слов'янській, а й у значно давнішій язичницькій 
старовині, використовувались на предметах побуту, прикрасах, зброї, 
металевому й керамічному посуді, різьбленні по кості. 

Незвичайною декоративністю відзначалися вироби художнього 
ремесла, виготовлені в техніці емалі й черні. Особливою вишуканістю 
рослинного орнаменту й загадковістю сюжетної композиції 
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характеризуються срібні окуття двох рогів тура X ст., виявлених під час 
розкопок Чорної могили в Чернігові. Крилаті звірі, дракони, що 
сплелися в поєдинку, грифони, собаки, чоловіча і жіноча фігури з 
луками, на думку Б. Рибакова, є своєрідною ілюстрацією до 
чернігівської билини про Івана Годиновича, в якій розповідається про 
загибель Кащея Безсмертного, боротьбу життя зі смертю. 

Кращими виробами, виготовленими в техніці черні в ХІІ-ХІІІ ст., є 
широкі пластинчасті браслети-наручі зі срібла. На їхніх стулках, 
поділених на кілька кіотців, зображувалися фантастичні звірі й птахи, 
квітки, рослинні плетива, сюжетні композиції, які відбивали язичницьку 
символіку, епічні гуляння, скомороші танці. В арочці-кіотці з київських 
браслетів бачимо двох птахів-собак (Сімарглів), птаха, гусляра в 
головному уборі й довгій вишитій сорочці, жінку в танці зі спущеними 
рукавами й чоловіка з мечем і щитом. Сюжетно зображення на 
браслетах-наручах нагадують сцени башт Софії Київської. 

Особливістю давньоруського прикладного мистецтва було 
співіснування елементів язичницької і християнської символіки. 
Нерідко вони мирно уживалися на одному предметі. [...] 

Одним із поширених видів прикладного мистецтва було художнє 
литво. Давньоруські майстри відливали величезні бронзові панікадила, 
прикрашені прорізним орнаментом, фігурками птахів (жар-птиць) і 
круглими розетками, дзвони, лампади із зображенням святих, хрести-
енколпіони, оклади книг, іконки, змійовики. Відливки робилися в 
кам'яних формах і в глиняних за восковими моделями. Прекрасними 
взірцями такого литва є дві бронзові арки XII ст. роботи майстра 
Костянтина, знайдені під час розкопок давньоруського міста Вщиж на 
Брянщині, “Чернігівська гривна”. 

У ХІІ-ХІІІ ст. набуло особливого поширення художнє литво в так 
званих “імітаційних” формочках. Пріоритет тут належав київським 
ремісникам, які навчились виготовляти ювелірні вироби, що нагадували 
дорогі князівсько-боярські прикраси, з дешевих матеріалів. 

Давньоруські майстри відносно рано оволоділи технікою 
виготовлення скла, майолікової кераміки. Цьому сприяло широке 
будівництво кам'яних будівель, для внутрішнього опорядження яких 
використовувалися смальта, керамічні плитки, покриті різнокольоровою 
поливою. Розкопки Києва й Білгорода виявили поліхромні плитки, 
орнаментовані рослинним плетивом жовтого, білого, зеленого кольорів. 
Ними викладались підлоги в окремих приміщеннях Софії київської, 
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опоряджувалися підлоги і стіни князівських палаців у Києві й Білгороді, 
церкви Св. Апостолів у Білгороді. 

В опорядженні галицьких монументальних будівель широко 
використовувались рельєфні керамічні плитки із зображеннями 
грифонів, орлів, соколів, павлінів. Вони нагадують зображення на 
візантійських тканинах, срібних браслетах-наручах, фресках башт Софії 
київської. 

Склороби, крім смальт, виготовляли різнокольорові браслети, 
намисто, персні, кубки, чари, інші предмети побутового призначення. 
Особливо масовими були скляні браслети. Головним центром їхнього 
виробництва був Київ. Як вважають спеціалісти, давньоруські 
ремісники знали вже й секрети кришталю. 

Поширеним видом художнього ремесла на Русі було різьблення по 
дереву і кості. Різьбярі по дереву прикрашали фасади зрубних будинків, 
одвірки, речі домашнього вжитку, човни, сани тощо. Різьба була плоска, 
орнамент − геометричний, рідко − рослинно-геометричний. Дерев'яні 
колони, виявлені під час розкопок у Новгороді, свідчать про високу 
майстерність давньоруських дереворобів. Окремі елементи орнаменту 
сягають глибини століть, у деяких вгадуються античні традиції. 

Різьба по кості давньоруських майстрів здобула широке 
міжнародне визнання. Особливо славились різьблені шкатулки, образки, 
руків'я ножів, дзеркал, ложки, шахові й шашкові фігури. Вони оздоблені 
геометричним і рослинним орнаментом, на окремих зустрічаються 
майстерно вирізані голови фантастичних звірів, сюжетні композиції. 

Вироби художнього ремесла Київської Русі відзначались високим 
технічним і технологічним рівнем й користувались попитом не лише на 
внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Речі, що вийшли із 
майстерень Києва, Новгорода Галича, Чернігова та інших 
давньоруських міст, зустрічаються під час археологічних розкопок 
практично в усіх європейських країнах. 

У цьому розділі ми, звичайно, не вичерпали тему культури 
Київської Русі. Але й цей невеликий нарис засвідчує, що впродовж Х-
ХІІІ ст. вона перебувала на високому європейському рівні розвитку. 
Можна тільки гадати, як би продовжився процес культурного поступу 
далі, коли б він не був трагічно перерваний монголо-татарською 
навалою. 

Толочко О. П. , Толочко П. П. Київська Русь. − К. : Видавничий дім 
“Альтернативи”, 1998. − 352 с. − С. 310-342. 
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Слово Данила Заточеника, що написав він князю 
своєму Ярославу Володимировичу  
Данило Заточений (Заточник) − давньоруський письменник XII чи 

XIII ст., ймовірний автор двох, дуже близьких між собою, творів − 
“Моління” та “Слова...”. Середньовічні літописці автором цих творів 
вважали якогось київського дружинника, за свої вчинки засланого і 
запротореного до темниці десь на Новгородщині. Мова, стиль, лексика, 
риторика, пафос твору безперечно свідчать саме про київське 
походження автора.  

“Слово...” Данила Заточеника адресоване його зверхникові, князю 
Ярославу Володимиричу, і містить роздуми про високе призначення 
людини у світі, норми та правила її поведінки й утвердження в 
суспільстві, співвідношення духовних і земних інтересів та прагнень. 
Традиційно для тодішньої літератури “Слово...” звертається до 
проблеми князівської влади, її меж і можливостей.  

Засурмимо, наче в труби золотокуті, в розум ума свого й почнемо 
грати на срібних органах, мудрість свою засвідчуючи. Встань, славо 
моя, встань у псалтирі й у гуслях. Встану рано й сповідаюсь тобі. Та 
розкрию притчами загадки мої і провіщаю в народах славу мою, бо 
серце розумного укріпляється в тілі його красою й мудрістю. [...] 

Княже мій, пане! Яви мені образ лиця свого, голос бо твій солодкий 
і вигляд твій красний, мед виливають вуста твої і те, що даєш ти, − як 
плід райський. 

Тож як звеселяєшся ти багатьма ласощами, мене спом'яни, що хліб 
їсть сухий, п'єш солодке питво, то мене спом'яни, що теплу воду п'є, од 
вітру незахищений, коли ж лежиш на м'якій постелі під ковдрами 
соболиними, мене спом’яни, що під єдиною холстиною лежить та від 
холоду конає і краплями дощовими мов стрілами до серця пронизаний. 

Хай не буде, княже мій, пане, рука твоя скута на подання вбогим, 
бо ані чашею море не вичерпати, ані нашими стягненнями твого дому 
не виснажити. Як невід не втримає води, а лише рибу, так і ти, княже, 
ані злата, ані срібла не держи − роздавай людям. 

Паволока, багатьма шовковинами гаптована, красу свою виявляє, 
отак і ти, княже, багатьма людьми своїми чесним і славним у всіх краях 
виявишся. Було ж, вихвалявся Єзекія-цар посланцям царя 
Вавилонського та показав був їм багато злата й срібла, вони ж рекли: 
“Наш цар багатший за тебе, та не кількістю злата, а многістю воїв, бо 
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мужі злато здобудуть, а золотом мужів не здобути”. Як казав був 
Святослав князь, син Ольги, коли на Царград йшов з малою дружиною: 
“Брати! Нам від граду загинути, чи граду полоненому нами бути? Як 
Бог звелить, так і буде. Пожене один сто, а від ста бігтиме десять тисяч. 
Хто надію складає на Господа, − мов гора Сіон, що не захитається 
повік” (Пс. 124, 1). 

Добре поза горбом коней пасти, отак і з мужнім князем воювати. 
Часто від безладдя полки гинуть. Видів: великий звір, а голови не має; 
так і многі полки без князя доброго. Гуслі ж бо настроюють перстами, а 
тіло кріпиться жилами. Дуб міцний корінням численним, отак і град 
наш − твоїм урядуванням. 

Бо князь щедрий − отець слугам твоїм численним: багато хто 
полишає отця й матір та до нього приходить. Хто доброму господарю 
служить, здобуде свободу, а злому господарю служитиме, здобуде 
рабство ще гірше. Бо князь щедрий, мов річка без берегів, що плине 
крізь діброви, та напуває не лише людей, а й звірів, а князь скнарий, як 
річка в берегах, а береги кам'яні − ні пити, а ні коня напоїти. Боярин 
щедрий, мов колодязь солодкий при дорозі − перехожих напуває, а 
скупий, як колодязь солоний. 

Не став собі двір близько двору царського, і не держи села біля села 
княжого, бо тіун його − мов вогонь трепетою розпалений, а рядовичі 
його − наче іскри. Якщо й від вогню встережешся, то від іскор не 
зможеш уберегтись і одежу спалиш. 

Пане мій! Не позбавляй хліба злидаря мудрого, не піднось до хмар 
багатого нерозумного. Злидар бо мудрий, мов злато в нечистій 
посудині, а багатий красивий та безтямний, наче з паволоки подушка 
соломою напхана. 

Пане мій! не зри на зовнішність мою, а роздивись внутрішність 
мою. Бо я, пане, хоч одежею вбогий, та розумом багатий, юний вік маю, 
та розум старий в мене. Думкою б ширяв, мов орел у повітрі. [...] 

Мужа мудрого посилай і мало йому кажи, а глупого посилай та сам 
не лінуйся з ним іти. Бо очі мудрих жадають блага, а глупого учти в 
оселі. Ліпше слухати суперечку розумних, ніж настановити безглуздих. 
Дай премудрому настанову, ще мудріший буде (Пр. 1, 5). 

Не висівай у рівчак жито, ані мудрість у серця глупих. Безглузді не 
сіють, не орють і в житницю не збирають, а самі себе народжують. Що в 
міх утлий лити, що глупого вчити, бо собакам і свиням без потреби 
злато і срібло, а глупому − слова коштовні. Мерця не розсмішити, 
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глупака не навчити. Як зжере синиця орла, як камінь водою попливе і як 
свиня на білку гавкатиме, тоді ж і глупий розуму навчиться. 

Невже скажеш мені: від глупоти це мовив? То не бачив ти неба 
повстяного, ні зірок личаних, ані глупого, що глаголить мудро. Невже 
скажеш мені: збрехав мов пес. Втім, доброго пса князі й бояри люблять. 
Чи скажеш мені: збрехав як злодій. Аби красти вмів, то до тебе б не 
скорбів. Дівиця ж бо губить красу свою блудством, а муж мужність 
свою − злодійством. 

Пане мій! То не море топить кораблі, а вітри. Не вогонь розпікає 
залізо, а роздмухування міхами. Ось так і князь не сам у халепу 
потрапляє, а радники вводять. З добрим дорадником думаючи, князь 
високого столу здобуде, а з лихим думаючи, то й меншого позбудеться. 
Бо говориться у притчах: ні скот у скотах коза, ні звір у звірах їжак, ні 
риба в рибах рак, ні птиця в птицях нетопир; ні муж у мужах, що їм 
жона володіє, не жона в жонах, що від свого мужа блудить; не робота в 
роботах жінкам повіз возити. Від дива дивовижніше, коли хто жону 
возьме потворну прибутку ради. 

Бачив жону злообразну, що до дзеркала припадає та мастить себе 
рум'янами, і рік їй: “Не зри в дзеркало − побачиш потворність лиця 
свого та ще більшу печаль матимеш”. 

Невже скажеш мені: “Женись у багатого тестя честі заради великої 
− там пий та їж?” Та ліпше б мені вола бурого ввести у дім свій, ніж злу 
жону взяти. Бо віл не говорить, ні зла не замишляє, а зла жона, коли 
б'єш, − біснується, а лагідно до неї − заноситься, у багатстві гордиться, а 
в убозтві інших осуджує. 

Що є жона зла? Заїзний двір ненадійний, глумливиця бісівська. Що 
є жона зла? Мирський бунт, засліплення розуму, начальниця всякій 
злобі, у церкві бісівська митниця, поборниця гріха, завада спасінню. 

Коли ж муж якийсь дивиться на красу жони своєї та на ласкаві й 
улесливі слова її, а діла її не перевіряє, то дай Бог йому трясцею хворіти 
та хай проклятий буде! 

Тому, браття, розпізнайте злу жону! От, рече мужу своєму: “Пане 
мій і світло очей моїх! Я на тебе зорити не можу. Коли глаголиш до 
мене, тоді дивлюсь і обмираю, і тріпотять всі члени тіла мого, і до землі 
никну”. 

Прислухайтесь, жони, до слів Павла апостола, глаголющого: “Хрест 
є глава церкви, а муж − жоні своїй (Єф. 5, 23; І Кор. 11, 3). Жони, у 
церкві стійте, моліться Богові і Святій Богородиці, а чому навчитись 
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хочете, то вчіться дома у мужів своїх (І, Тим: 11 − 12). А ви, мужі, по 
закону ставтесь до жон своїх (Кол. 18, 19), бо не легко знайти жону 
добру”. 

Добра жона − вінець мужеві своєму і безжурність, а зла жона − 
люта печаль, зубожіння дому. Черв дерево тлить, а зла жона дім мужа 
свого губить. Ліпше в утлій ладьї їздити, ніж злій жоні таїни звідати. 
Утла ладья портки намочить, а зла жона все життя мужа свого погубить. 
Ліпше камінь довбати, ніж злу жону навчати. Залізо розтопиш, а злу 
жону не навчиш. Бо зла жона ані повчань не слухає, ані священика не 
чтить, ні Бога не боїться, ані людей не стидиться, а всім дорікає та всіх 
осуджує. 

Що зліше від лева серед четвероногих і що лютіше серед 
плазуючих по землі? З усього того злостивіша зла жона. Немає на землі 
нічого лютішого за жіночу злобу. Через жону спершу прадід наш Адам 
з раю вигнаний був, через жону Йосип Прекрасний у темниці зачинений 
був, через жону Данила-пророка у рів ввергнули, де леви йому ноги 
лизали. 

О, зле, гостре оружжя диявола й стріла, що летить з отрутою! В 
якогось чоловіка жона вмерла, він же по смерті її почав дітей продавати. 
А люди кажуть йому: “Чому дітей продаєш?” Він же рече: “Як у матір 
вдалися, то виростуть і мене продадуть”. 

Утім, повернемось до слів попередніх. Я, княже, ні за море не 
ходив, ні від філософів не навчався, та був як бджола − припадав до 
різних квітів, збираючи мед у щільники. Тож і я по книгах багатьох 
збирав солодощі словесні й розум. І збирав їх, наче у міх води морські. 

Та ще малість скажу. Не забороняй глупому глупство чинити, то й 
не уподібнишся йому. Та вже припиню багато з ним говорити, то не 
буду наче міх утлий, що ранить багатство в руки неімущим. Та не 
уподібнюсь жорнам, бо ті багато людей насичують, а самі себе не 
можуть наситити житом. 

Тож не буду тим, кого мир зненавидів за бесіду багатослівну, як 
птаха, що дріботить пісні свої та скоро зненавиджують його. Бо ж бо 
глаголють у мирських притчах: промова подовжена − не добро, добро − 
подовжена паволока. 

Господи! Дай же князю нашому Самсонову силу, хоробрість 
Олександрову, Йосипа розум, мудрість Соломонову, всіх людей під 
ноги його. Богу нашому слава і нині, і прісно, і довіку. 
 

Переклад Станіслава Бондаря 
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Кононенко М. П. Постаті: Посібник-довідник / Кононенко М. П. − К. : 
Міленіум, 2005. − 428 с. − С. 182−184. 

Святий Серапіон Печерський −  
маловідомий український письменник XIII ст. 

Св. Серапіон († 1275 р.) відомий дослідникам насамперед, як один 
із найцікавіших письменників Києво-Печерської лаври, тим більше, що 
є єдиним однозначно атрибутованим представником цієї літературної 
школи другої половини XIII ст. [...] 

Жахливе лихо, свідком якого св. Серапіон був у молодості 
(зруйнування Києва ханом Батиєм у 1240 році − упорядн.), назавжди 
наклало відбиток на його творчість, і згадка про нього стала для 
дослідників чимось на зразок “авторського підпису” в процесі 
визначення творів святого.  

Під 1274 роком ім’я св. Серапіона вперше згадане в літописанні 
(причому, як українському, так і російському). Це − інформація про 
його поставлення на Володимирську кафедру: “Прийшов із Києва 
Кирило, митрополит, до Володимира, і привів із собою св. Серапіона, 
архімандрита Печерського [аби поставити] на єпископа Володимиру і 
Суздалю”. Під 1275 роком у літописі оповідається про смерть старця: 
“Того ж літа преставився св. Серапіон, єпископ Володимирський та 
Суздальський та Новгородський. І поклали його у Володимирі в церкві 
Пречистої Богородиці Золотоверхій. Був же вельми добрий 
проповідник, і знався на Святому Письмі”. [...] 

Ось і все, що ми, загалом, можемо оповісти про Києво-Печерську 
лавру та долю її архімандрита св. Серапіона. [...] 

Найбезсумнівнішими в плані приналежності до творчості св. 
Серапіона є нині п’ять його повчань до пастви. [...] 

Повчання преподобного Серапіона 
Велику печаль в серці своєму маю задля вас, чада, оскільки [аж] 

ніяк не бачу, аби ви відвернулися від справ неналежних. Не таку 
скорботу має мати, бачачи дітей своїх хворими, як же я, грішний отець 
ваш, бачачи вас хворими на беззаконні справи. Багато разів звертався до 
вас, бажаючи відвернути вас від поганих звичаїв − [проте] не бачу в вас 
жодних змін. Якщо хто з вас розбійник − розбишакувати не припиняє, 
якщо хто краде − крадіжок не лишає, якщо хто ненависть до іншого має 
− ворогує невтомно, якщо хто [кого] обижає й хапає, грабуючи − не 
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насититься, якщо хто лихвар − відсотків брати не перестає. Проте, за 
Пророком: “Дарма метається: збирає, не знаючи кому збирає”. 
Окаянний і [не] подумає, що нагим народився − так і піде, нічого не 
взявши, крім прокляття вічного.  

Якщо хто розпусник − любасів не відлучиться, лайливець і п’яниця 
свого звичаю не кине.  

Як утішуся, бачачи, що ви від Бога відлучилися? Як зрадію? 
Повсякчас засіваю ниву сердець ваших сім’ям божественним, [та] 
ніколи не бачу, аби проросло і плід зродило. Молю вас, брати й сини: 
змініться на краще, обновіться добрим оновленням, перестаньте погане 
творити, побійтеся Бога, Творця нашого, затремтіть перед Судом Його 
страшним! Куди йдемо, до кого наближаємося, пішовши зі світу цього? 
Що кажемо, що відповідаємо? Страшно, чада, підпасти під гнів Божий. 
Чому не думаємо про те, що чигає на нас, [доки] ще в цьому житті є? 
Якої [біди] ще не накликали на себе? Якого покарання від Бога не 
отримали? Чи не полонена була земля наша? Чи не взяті були міста 
наші? Чи давно впали отці та брати наші мерцями на землю? Чи не 
ведені були жони й діти наші в полон? Чи не поневолені були ті, хто 
лишився, гірким іноплемінним рабством? Ось уже до 40 років 
наближається страждання та мука, й данини тяжкі не припиняються, 
голод, мори на худобу нашу, і досхочу хліба свого наїстися не можемо, і 
зітхання наші та печаль сушать кості наші. Хто ж нас до цього довів? 
Наше беззаконня та наші гріхи, наш неслух, наша непокаянність! 

Молю вас, брати, кожного з вас: вникніть у думки ваші, 
перегляньте сердечними очима справи ваші. Зненавидьте їх і 
відкинувши їх, до покаяння прийдете. Гнів Божий припиниться і 
милість Господня виллється на нас, ми ж у радості поживемо на землі 
нашій, по відшесті ж зі світу цього прийдемо, радіючи, як діти до 
батька, до Бога свого і успадкуємо Царство Небесне, задля якого 
створені Господом. Великими бо Господь сотворив нас, ми ж 
непослухом малими стали. Не погубімо, брати, величі нашої. Не ті, хто 
чув про закон і справи [належні] спасуться, але ті, хто творить [те]. 
Якщо ж чим і спокусилися, знову до покаяння прийдімо, любов до Бога 
принесімо, прослізимося, милостиню жебракам по силі сотворімо, [бо 
якщо] бідним допомогти можете − від бід вибавляйте [їх]! Якщо не 
будемо такими − гнів Божий буде на нас, завше в любові перебуваючи − 
мирно житимемо. Чули бо [про] Ниневію-град: була велика безліччю 
людей, сповнена ж беззаконня. Бог хотів [її] знищити, як Содом і 
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Гоморру. Йону-пророка послав, аби проповідував погибель граду 
їхнього. Вони ж, почувши, не чекали, але швидко відреклися від гріхів 
своїх, і кожен від шляху свого поганого, й перебороли беззаконня своє 
покаянням, постом, молитвою і плачем, [не лише] від старців до дітей, 
до немовлят, [бо] і тих від молока відлучили на 3 дні, але й до худоби: і 
коням, і всім тваринам піст зробили. І вмолили Господа, і від покарання 
Його звільнилися, гнів Божий перемінили на милосердя й погибелі 
уникнули. Йонине пророцтво даремним виявилось, аж стуживши, 
дорікнув Богу, ремствуючи за безчестя пророцтв своїх: адже місто не 
загинуло! Йона, як людина, загибелі міста чекав. Бог [же], побачивши 
їхні серця, котрі воістину покаялися, відвернулися кожне від свого зла 
справою та думкою, помилував нещасних. Ми ж що таке кажемо? Чого 
не бачили? Чого над нами не сотворилося? Чим ще не карає нас Господь 
Бог наш, бажаючи нас відвернути від беззаконь наших? Жодного літа чи 
зими не пройшло, коли не були карані Богом − і ніяк не втратимо 
поганого нашого звичаю: але хто в якому гріху зав’яз − в тому 
перебуває, до покаяння ніхто не тягнеться, ніхто правдиво не обіцяє 
Богу поганого не творити. Якої кари не зазнаємо в цей вік, і в 
наступному − вогонь невгасимий?!  

Від сьогодні перестаньте Бога гнівити, молю вас! Багато бо хто між 
вами є істинними рабами Божими, але на цьому світі нарівні з 
грішниками Богом карані, аби ще світліших від Господа вінців 
сподобилися, грішникам же − більша мука [вготована], що праведники 
покарані були за їхнє беззаконня. 

Це учувши, побійтеся, затремтіть, перестаньте [творити] зло, 
творіть добро. Сам бо Господь каже: “Повернітесь до Мене, і Я 
повернусь до вас”. Чекає нашого покаяння, помилувати нас хоче, від 
біди вибавити хоче, від зла хоче порятувати! Ми ж з Давидом кажімо: 
“Господи, бачиш смирення наше, відпусти всі гріхи наші, наверни нас, 
Боже, Спасителю наш, відверни гнів Свій від нас, аби увік не 
прогнівався на нас, ні простер гнів свій від роду в рід!” Ти бо єси Бог 
Небесний, і Тебе прославляємо з безначальним Отцем і з Пречистим 
Духом і нині, і повсякчас, [і] у віки [віків]. 

Жиленко І. Святий Серапіон Печерський − маловідомий український 
письменник XIII ст. // Лаврський альманах. – К., 2001. − № 3. − С. 26−36. 
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Освіта від 988 р. до упадку Києва 

[...] Якщо додержуватися літописних даних, що дійшли до нас, а 
також відомостей різних історичних пам'яток, то доводиться признати, 
що як оптимістичний, так і занадто песимістичний погляд на стан освіти 
в Київській Русі мало оправданий. 

Перші літописні відомості про піклування руських князів про 
освіту пов'язуються з іменем Володимира Великого та належать до часу 
хрещення України-Руси. 

Приточу тут найголовніші дані з літописів та інших історичних 
пам'яток щодо освітньої справи того часу. 

У Лаврентіївському списку літопису Нестора під 988 р. читаємо про 

Володимира Великого: “Пославъ нача поимати у нарочитоѣчади дѣти и 
даяти нача на ученье книжное; матере же чадъ сихъ плакахуся по нихъ, 

еще бо не бяхуся утвердили вѣрою, но яко по мертвеци плакахуся”. 
Там і про Ярослава читаємо: “И ины церквы ставляше по градомъ и 

мѣстомъ, поставляя попы и дая имъ отъ имѣнія своего урокъ, веля имъ 

учити люди, понеже тѣмъ есть поручено Богомъ, и приходити часто къ 
церквамъ”. 

У Софійському першому літописі про Ярослава під 1030 р читаємо: 

“Великый князь Ярославъ Бѣлзы взялъ... и приіде къ Новугороду, собра 

отъ старость и поповыхъ дѣтей 300 учити книгамъ”. 
У Несторовім “Житіи св Теодосія” говориться про те, як Теодосій 

набув освіту в дитячих роках: “Въ томъ градѣ (Курську − С. ) растый 

отрокъ тѣломъ, растяше и духомъ, въ премудрости и любви Божіей. Ибо 
моляше самъ родителей своихъ, да дадуть его въ наученіе 
Божественныхъ книгъ, якоже и сотвориша”. 

У всіх літописних та інших матеріалах, що стосуються освітньої 
справи за Володимира Великого і його наступників, нема жодної згадки 
про заснування чи існування “училищ”, а мова йде про учителів, про 

“книжное ученье”, про відбирання дітей у знатних осіб (“у нарочитоѣ 
чади”) − старост, священиків, про обов'язок священиків “учити люди”. 
Запрошуючи грецьке духовенство для охрещення населення України-
Руси, Володимир Великий, хоч сам був неписьменний, дбав про те, щоб 
разом з християнством перенести з Візантії освіту і все те, що знали 
греки. [...] 
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Можна гадати, що стародавня школа була єдиною школою не лише 
в тому розумінні, що була призначена для всіх верств громадянства, але 
й тому, що обсяг знання кожної школи міг бути приблизно однаковим, 
хоч обсяг той не визначався наперед якоюсь певною програмою, а 
відповідав знанням учителів та здібностям й інтересам тих, хто у них 
вчився. [...] 

Не слід також припускати, що стародавня школа була не лише 
загальнодоступна, але й обов'язкова. Насправді справа стояла так, що 
освіта поширювалася переважно у містах, бо селяни порівняно з 

городянами називалися “невѣжами”. Печерський патерик, говорячи про 
преподобного Спиридона-проскурняка, зазначає: “Сей убо Спиридонъ 

селянинъ невѣжа, а не отъ города въ чернечество приіде”. Ярослав, за 
свідченням літопису, встановив для священиків обов'язок учити, а не 
обов'язкове навчання для населення. 

Отож, стародавня школа була приватною установою, що, не будучи 
зв'язана наперед певною програмою, провадила колективне навчання 
дітей з різних верств населення та дбала про поширення освіти серед 
тих дорослих, що бажали шляхом “книжнаго наученія” набути 
письменність або ті чи інші знання. [...] 

Можна думати, що перші наші школи були школами-бурсами, де 
жили діти, яких силою відбирали від батьків “ради книжнаго наученія” 
(“матере плакахуся по нихъ”). Є підстави думати, що стародавня школа 
була безоплатна, а якусь нагороду (“урокъ”) за навчання дітей та за 
утримання їх у себе вчителі діставали з княжих маєтків. 

Нема жодної змоги, зрозуміла річ, визначити певним числом 
кількість шкіл та учнів у них. Одне можна сказати, що в Київській Русі 
перед татарською навалою налічувалося 15 єпархій, що монастирів була 
значна кількість, − в самому Києві в той час було 14, а церков ще й того 
більше. Можна думати, що кожна єпископська катедра, монастир і 
церква в Київській Русі тісно сполучалися зі школою. [...] 

У поглядах на дисципліну в стародавніх наших школах також нема 
однозгідної думки. Деякі вчені твердять, що тогочасна шкільна 
дисципліна базувалася на євангельській лагідності та любові, а на доказ 
того покликаються на науку митрополита Михаїла до вчителів: “учити 

же ихъ (дітей − С. ) не яростію, ни жестокостію, не гнѣвомъ, но 
радостновиднымъ страхомъ и любовнымъ обычаемъ и слаткимъ 
проученіемь, и ласкавымъ разсужденіемъ”. [...] 
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Інші, навпаки, твердять, що євангельські приписи про любов, 
лагідність і ласку дуже мало впливали на наших предків, що звикли 
додержуватися у своїм житті старозавітних патріархальних ідей у 
родині і в родинних взаєминах. Наша стародавня школа була для дітей, 
за висловом одного історика, “не вибагливою і люблячою нянькою, а 
сухим і суворим дидаскалом з книжкою і указкою в одній руці та з 
різкою в другій”*. 

*Забелин И. Е. Домашній быт русских царей прежнего времени 
// Отечественные записки, СПб. − 1854. − № 12. − С. 98. 
 

[...] Стародавня наша педагогіка [...] ще довго зберігала біблійний 
характер і дуже помалу піддавалась впливові євангельського вчення та 
науки отців церкви. Та й взагалі християнське вчення з його любов'ю та 
лагідністю ще довший час не могло захитати давніх звичаїв і понять у 
наших предків, як про це свідчить “Руська Правда”, що спокійно 
узаконювала криваву помсту. Все ж таки треба сказати, що суспільність 
того часу потрохи переймалася педагогічними ідеями, що їхнім 
провісником були твори Івана Золотоустого. Його педагогічні думки, 
зібрані в статті “О воскръмленіи дѣтіи”, базуються на тій засаді, що зло 
закорінюється в людині як наслідок лихого виховання. “Не отъ естества 
приходитъ людямъ зло, но своею волею злы бываемъ”. [...] 

Переходячи до питання про загальний характер стародавньої 
школи, можемо з певністю твердити, що стародавня школа була 
перейнята церковним духом, бо саме поняття “книги” (стара наша мова 
знає це слово лише в множині) і “книжное наученіе” означало Святе 
Письмо і взагалі церковні книжки. [...] 

Зрозуміло, що великою пошаною тоді користувалася книжка. Вже в 
найстаріших наших пам'ятках знаходимо звеличення книг і “книжнаго 
почитанія”. Так, в “Ізборникові Святослава” (1073) читаємо: “Узда 
коневи правитель есть и въздержание, правьдьнику же книги. Не 
сътавитъ бо ся корабль безъ гвоздии, правьдьникъ бес почитания 
книжьнааго… Красота воину оружие и кораблю вѣтрила, тако й 
правьдьнику почитание книжьное”. 

Списування книг уважалося тоді за боговгодне діло. Тим займалися 
переважно духовні особи, особливо ченці. З “Життя св. Теодосія” 
знаємо, що в його келії і вдень, і вночі займався списуванням книжок 
чернець Іларіон, Никон оправляв книжки, а Теодосій сидів біля нього та 
пряв нитки, потрібні для оправи книжок. 
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Матеріалом для письма служив тоді пергамен, що вироблявся з 
телячої шкіри. Крім атраменту, вживали тоді кіновар, фарбу яскраво 
червоного кольору, що її привозили з Візантії. Писали, звичайно, 
гусячим пером. 

Спосіб письма був тоді “устав” − літери виділялися одна від другої, 
мали просту форму, прямі лінії, більш-менш прямі кути. Різниця в 
обрисах тої самої літери в того самого писаря була майже непомітна. 

Деякі найстаріші наші рукописні книги мають прикраси-заставки, 
ініціали, мініатюри (ілюстрації в тексті) та кінцівки. Такі прикраси має, 
наприклад, “Ізборник Святослава” (1073). Там же вміщено образ 
великого князя Святослава Ярославича з його родиною. 

Оправою книжок служили, звичайно, дерев'яні дошки, обтягнуті 
шкірою. Пишніші оправи були не стільки виробом інтроліґаторів, − так 
звалися в давнину палітурники, − скільки високим мистецтвом 
золотаря, різчика по кості і т. ін. Наприклад, син Володимира 
Мономаха, князь Мстислав, послав до Цареграду свого тіуна спеціально 
за коштовною оправою для напрестольної Євангелії, що її пізніше він 
офірував одній з новгородських церков. У старовинних оправах 
необхідною річчю були защіпки, що охороняли дошки від шкарублення. 
Отож, залишення книги після читання незастьогнутою вважалося за 
непростиме недбальство. Про це свідчить напис на одній рукописній 
Євангелії: “А который попъ или дьяконъ четъ (себто прочитавши), а не 
застѣгаетъ всихъ застѣжекъ, буди проклять”. [...] 

Цікаво, що вже тоді з'явилися поради про те, як слід читати книги. 
Так, в “Ізборникові Святослава” 1076 р. знаходимо “Слово нѣкоего 
калугера (ченця − С.) о четьи книгь”: “Коли читаєш книги, не квапся 
швидко дочитати до другого розділу, але зрозумій, що висловлюють 
речення і слова, хоч би й тричі вертаючи до одної глави”. [...] 

Виникає питання про те, що саме служило духовою поживою та 
розвагою для неписьменного люду тих часів. Можна думати, що 
духовою поживою були для нього церковні проповіді та перекази з 
усної народної словесності, а розвагу знаходив він у тому, в чому 
знаходила тоді вся Русь, за висловом князя Володимира Великого − 
“веселье Руси питье, не можемъ безъ того быти”, та в азартній грі “в 
зернь” − очкові кістяні кубики на дошці, поділеній на ґратки, − у 
виставах різних сміхунів, що їх образ зафіксовано на фресці Київської 
Софії, т. зв скоморохів. [...] 

Освіта зводилася тоді до письменності, до вміння читати, а далі 
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йшла самоосвіта шляхом читання книжок; кількість людей, що 
займалися самоосвітою, була розмірно невелика: вибір книжок, що 
служили для самоосвіти, був також обмежений. [...] 

В той час була досить значна кількість осіб, які відзначалися 
високим рівнем своєї освіти. Досить згадати тут для прикладу імена 
київських митрополитів Іларіона, автора слова “О законі и благодаті”, 
Клима, автора “Посланія Фомі пресвитерові”, Кирила, єпископа 
турівського, що своїми писаннями здобув славу “руського Золотоуста”. 
Але біда була в тім, що коло для поширення плодів літературної 
діяльності стародавніх руських книжників не могло бути особливо 
широким і через те верхня меншість і не мала підтримки широких 
народних мас і не в силі була зберегти Київську державу, коли 
захиталася політична будова. [...] 

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Підготував Ю. Вільчинський. –  
2-ге вид. − Львів : Афіша, 2001. − 664 с. − С. 25-37. 

Джерела та історія тексту Печерського патерика 

[...] Як уже мовилось, з-під пера насельників Києво-Печерської 
лаври вийшла значна частина давньоруської літературної та 
історіографічної спадщини. Чільне місце у цій спадщині займає 
Печерський патерик, у якому сплелися воєдино агіографічні та 
літописні пам'ятки, проповіді − все найкраще, створене в Лаврі 
протягом її майже тисячолітньої історії. [...] 

Основа Патерика була закладена за два століття до створення його 
першої редакції. Першим печерським агіографічним твором є Житіє 
прп. Феодосія Печерського. Воно було написане прп. Нестором за 
ігуменства прп. Никона Великого (1078-1088) [...] 

Прп. Нестор належав до молодшого покоління монастирської 
братії, а тому в основу житія лягли перекази старших братів. Як і 
пізніше в роботі над “Повістю минулих літ”, прп. Нестор поставився до 
цих джерел надзвичайно дбайливо: в тексті виділено походження ледь 
не кожної цитованої оповіді. Провадився, безперечно, і критичний 
відбір джерел, на що вказує їхня нечисленність. Одним із головних 
респондентів прп. Нестора мав бути сам прп. Никон, хоча його ім'я, як 
оповідача, в житії і не згадується. 

Слід зазначити, що писався твір, насамперед, не для ченців 
монастиря, а для Київської митрополії, од якої залежала справа 
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канонізації (тобто, офіційного церковного визнання прп. Феодосія 
святим). А тому прп. Нестор надавав великого значення дотриманню 
канону подібних творів та пошуку паралелей у житіях найвизначніших 
святих давнини. На деякі з них він прямо посилається. [...] 

Щонайважливішою першоосновою Києво-Печерського патерика 
був Літопис. 

Печерське літописання − одне з найцікавіших та найзаплутаніших 
питань історії давньоруської літератури. Бо хоча перший український 
літопис (т. зв. літопис Аскольда, існування якого на відміну од вельми 
сумнівної аутентичності Велесової книги доведено серйозними 
науковими студіями), було створено за два століття до заснування 
Лаври, але саме тут, у Печерському монастирі, в другій половині XI ст. 
була заснована вітчизняна історія як наука; а методика історичного 
дослідження і порокового викладу, притаманна нашим літописам і 
розроблена печерськими літописцями, проіснувала багато століть й була 
запозичена іншими народами − московитами, білорусами, литовцями, 
молдаванами. [...] 

Вершиною літописання Києво-Печерського монастиря стала 
створена прп. Нестором Літописцем бл. 1113 р. “Повість минулих літ”. 

10 квітня 1462 року була завершена найвідоміша, крім хіба що 
друкованої, редакція Патерика − Касіянівська II. Працюючи над нею, 
Касіян не просто переписав текст збірки, а й дуже ґрунтовно переробив 
його. Якщо в Касіянівській І редакції матеріал викладено за змістом, то 
в своїй другій редакції Касіян зробив спробу розташувати його за 
хронологічним принципом. [...] 

Патерик Києво-Печерський / Упорядкувала, адаптувала українською мовою, 
склала додатки і примітки Ірина Жиленко. Відп. редактор В. М. Колпакова. 
− 2-е вид. − К., 2001. − 348 с. − С. 5−10. 

 

* * *  

В історико-літературній спадщині українців знайдемо, на жаль, не 
надто багато писемних пам'яток, із яких зможемо почерпнути відомості 
про життєву філософію, побут і звичаї наших предків. Простуючи 
шляхом свого національного розвитку, не багато зберегли ми з того, що 
впродовж віків створили прадіди. [...] Проте незважаючи на обставини, 
які часто змушували нас орати чужу ниву, все-таки деякі цінні пам'ятки 
давньої української літератури дійшли до нас. Серед цієї спадщини 
особливе місце посідає Києво-Печерський Патерик. [...] 
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Читаючи Патерик, потрібно пам'ятати про специфіку таких текстів, 
яка полягає у використанні особливого стилю, притаманного житійній 
літературі. Твір, який можна сприйняти як проілюстровану численними 
оповідями про різноманітні чуда апологію Києво-Печерської Лаври, для 
сучасного християнина є цінним завдяки прикладам особистого досвіду 
різних людей на шляху до Бога. Автори оповідей виходять за дещо тісні 
рамки звичних агіографічних матриць і показують нам не готові 
іконографічні лики як взірці для наслідування, а впроваджують нас у 
цілий світ своїх героїв, детально знайомлячи з їхніми переживаннями, 
духовним становленням та внутрішньою боротьбою. Це робить їх 
ближчими і зрозумілішими сучасному читачеві. 

Сучасний християнин не завжди готовий сприймати літературу 
такого жанру; деякі події і факти, що описує Патерик, нелегко узгодити 
з раціоналізмом нашого часу, а те, що промовляло до наших предків сім 
століть назад, не зворушує людину початку третього тисячоліття. Тому 
важливо поза специфічним літературними формами і такою великою 
культурно-цивілізаційною різницею побачити найсуттєвіше − людину 
на шляху до Бога. Придивившись уважніше, побачимо, що людина часів 
печерських старців у своїй суті не дуже відрізнялася від нас. Вона 
намагається бути господарем свого життя, турбується про дочасне і 
хоче, щоб віра не стояла їй на заваді в утвердженні “раю” на землі. 
Також Бог − тоді, як і тепер − залишається тим самим і не перестає 
кликати людину до спасення. [...] 

Патерик став тим вічно відновлюваним, поширюваним, а з 
початком нашого друкарства − неустанно передруковуваним твором 
старого нашого письменства, “золотою книгою” українського 
письменного люду, джерелом його літературної утіхи і морального 
поучення”. 

Києво-Печерський Патерик / пер. із церковносл. М. Кашуба і Н. Пікулик. – 
Львів : Свічадо, 2007. − 192 с. − С. 3−6. 

Києво-Печерський патерик 

РОЗПОВІДЬ 7 
Розповідь монаха Нестора із обителі монастиря Печерського про те, 

чому названо монастир Печерським 
У час князювання самодержця Руської землі благовірного великого 

князя Володимира Святославовича зволив Бог явити Руській землі 
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світильника і наставника монахів, про якого ось що розповімо. 
Був один благочестивий муж із міста Любеча, в якому змолоду 

поселився страх Божий, і забажав він прийняти чернечий чин. 
Чоловіколюбний же Господь звелів йому йти до Греції і там 
постригтися. Одразу пустився він у дорогу, подорожуючи, подібно до 
Господа, що ходив по землі і трудився заради нашого спасіння, і сягнув 
і до Царгорода. Згодом дійшов і до Святої Гори, обійшов святі 
монастирі, що є на Афоні, і оглянув монастирі на Святій Горі та пізнав 
життя надлюдське тих отців, які у плоті наслідували життя ангелів, та й 
розгорівся Христовою любов'ю, бажаючи життя тих отців наслідувати. 

Прибувши до одного з тих монастирів, молив ігумена, щоби поклав 
на нього ангельський образ чернечого чину. Ігумен, передчуваючи в 
ньому майбутні чесноти, послухав його, постриг і дав йому ім'я Антоній 
та навчив чернечого життя. 

Антоній же у всьому догоджав Богові, а в іншому вдосконалювався 
в покорі й послухові, так що всі раділи за нього. Тож і каже йому 
ігумен: “Антонію, повертайся на Русь, щоб бути там для користі й 
підтримки іншим, буде тобі благословення Святої Гори”. 

Прибувши до Києва, Антоній міркував, де б йому оселитися. 
Походивши по монастирях, не вибрав жодного з них: Бог не велів. І 
почав блукати по хащах, по горбах та інших місцях, а прибувши на 
Берестове, знайшов печеру й оселився у ній. Її викопали колись варяги, 
тож замешкав у ній у великій стриманості. 

Коли помер великий князь Володимир, то владу захопив безбожний 
і окаянний Святополк та сів у Києві; почав винищувати своїх братів і 
вбив святих Бориса і Гліба. Антоній же, побачивши таке кровопролиття, 
яке заподіяв Святополк Окаянний, знову втік на Святу Гору. Коли ж 
благочестивий князь Ярослав переміг Святополка, то сам сів у Києві. 
Боголюбивий князь Ярослав любив Берестове і церкву святих апостолів, 
яку опікали багато священиків. Був тут пресвітер на ім'я Іларіон, муж 
благочестивий, знавець Святого Письма і посник. Він ходив із 
Берестового до Дніпра, на гору, де нині стоїть старий Печерський 
монастир, і тут молився, бо там був великий ліс. Викопав він там 
маленьку печеру до двох сажнів, і коли приходив із Берестового, співав 
псалми і потай молився Богові. 

За це благоволив Бог покласти на серце благовірному великому 
князеві Ярославу, зібрати єпископів, і року 1051 поставлено Іларіона 
митрополитом у Святій Софії, а ця його печерка залишилася. Антоній 
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же був на Святій Горі у монастирі, де постригся. І від Бога прийшла 
звістка ігуменові. “Відпусти, − каже, − Антонія на Русь, тому що 
потребую його”. Покликав ігумен його І каже: “Антонію, йди знову на 
Русь, Бог так велить, і буде благословення Святої Гори, тому що від 
тебе візьме початок багато ченців”. Благословив його, відпустивши, зі 
словами: “Йди з миром”. 

Антоній же, прибувши до Києва, зійшов на пагорб, де Іларіон 
викопав малу печерку, облюбував це місце і поселився тут. Та й почав 
молитися Богові, зі сльозами промовляючи: “Господи, утверди мене на 
цьому місці, і нехай буде благословення Святої Гори і молитва мого 
отця, котрий постриг мене, нехай буде на цьому місці”. І почав жити 
тут, молячись Богові. Поживою його були сухий хліб і визначена міра 
води. Копав печеру, не даючи собі спочинку ні вдень, ні вночі, 
перебуваючи в трудах, у чуваннях, у молитвах. 

Згодом довідалися про нього люди, приходили до нього, приносячи 
найнеобхідніше. І прославився він як Антоній Великий, а тому 
приходили до нього й просили благословення. 

Коли ж помер великий князь Ярослав, то прийняв владу його син 
Ізяслав і сів у Києві. Антоній уже був відомий у Руській землі. Князь 
Ізяслав, дізнавшись про життя його, прийшов до нього зі своєю 
дружиною, прохаючи його благословення й молитви. Великий Антоній 
був всіма знаний, і всі шанували його. 

Почали приходити до нього постригатися окремі боголюбці, а він 
приймав їх і постригав. Так зібралися до нього 12 братів. До нього ж 
прийшов і Теодосій та й постригся. 

Викопали вони велику печеру, і церкву, і келії, які й донині існують 
у печері під старим монастирем. Зібралися браття разом, і сказав їм 
Великий Антоній: “Це Бог нас, браття, зібрав, і з благословення Святої 
Гори, яким постриг мене ігумен Святої Гори, а я постриг вас: нехай 
буде на вас перше благословення Бога і Пречистої Богородиці, а друге − 
Святої Гори”. Ще сказав їм таке: “Живіть собі, і я вам призначу ігумена, 
а сам хочу відійти на оту гору й там осісти на самоті”. Бо як я сказав 
раніше, він звик до самотності. 

І призначив їм ігумена на ім'я Варлаам, а сам пішов на гору, 
викопав печеру, що під новим монастирем, і в ній закінчив своє життя, 
проживши у чесноті 40 років, не виходячи з печери. У ній лежать його 
чесні мощі, що творять чудеса донині. 

Ігумен же й браття жили в печері. Та зросло число братії так, що не 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

104 

могли у ній розміститися, і задумали вони поза печерою побудувати 
монастир. Тож прийшов ігумен із братією до святого Антонія і сказав 
йому: “Отче, братія стала численною, і не можемо розміститися в 
печері. Якби Бог звелів, і Пречиста Богородиця, і твоя молитва, щоб ми 
поставили церковцю поза печерою”. І дозволив їм Преподобний. Вони 
ж уклонилися йому до землі й відійшли. Побудували невеличку 
церковцю над печерою в ім'я Успення Святої Богородиці. 

Почав Бог збільшувати число чорноризців молитвами Пречистої 
Богородиці й преподобного Антонія, тож вирішила братія з ігуменом 
збудувати монастир. Знову пішли до Антонія і сказали йому: “Отче, 
братія росте, ми б хотіли збудувати монастир”. Антоній зрадів і каже: 
“Благословенний Бог у всьому, і молитва Святої Богородиці, а також 
отців зі Святої Гори нехай буде з вами”. Промовивши це, послав одного 
з братів до князя Ізяслава з такими словами: “Княже благочестивий! Бог 
помножує братію, а місця замало. Просимо тебе, щоб ти віддав нам ту 
гору, яка над печерою”. 

Почувши це, князь Ізяслав дуже зрадів, послав до них свого 
боярина і віддав їм ту гору. 

Ігумен же й браття заснували велику церкву й монастир, 
обгородили стовпами, збудували багато келій і спорудили церкву, 
прикрасивши її іконами. Відтоді почав називатися монастир 
Печерським, оскільки раніше монахи жили в печері. Тому названо 
монастир Печерським, він-бо постав із благословення Святої Гори. 

Монастир було завершено за ігуменства Варлаама. А князь Ізяслав 
збудував монастир святого Димитрія і призначив Варлаама ігуменом 
цього монастиря, бажаючи поставити свій монастир вище від 
Печерського, сподіваючись на багатство. Багато монастирів було 
споруджено царями і боярами, і багатством, та вони не такі, як ті, що 
збудовані сльозами й постом, молитвою й чуванням. Антоній не мав 
золота й срібла, а здобув усе сльозами й постом, як я вже сказав. 

Коли ж Варлаам відійшов до монастиря святого Димитрія, то 
браття порадилися, пішли до старця Антонія й сказали йому: “Отче, 
постав нам ігумена”. Він запитує: “Кого ж хочете?”. Вони йому сказали: 
“Кого хоче Бог, і Пречиста Богородиця, і ти, чесний Отче”. І мовить їм 
Великий Антоній: “Хто серед вас такий, як блаженний Теодосій, 
послушний, покірний і сумирний? Нехай буде вам ігуменом”. І вся 
братія зраділа, вклонилася йому до землі та й поставила Теодосія 
ігуменом. А було тоді 20 братів. 
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Теодосій, прийнявши монастир, почав жити у великій стриманості, 
пості й щирій молитві. Почав збирати багато чорноризців і зібрав їх 100 
усіх братів. І почав дошукуватися правил чернечого життя. Знайшовся 
тоді чесний монах Михаїл зі Студитського монастиря, котрий прийшов 
із Греції з митрополитом Георгієм. Почав [Теодосій] випитувати в нього 
про устав Студитських отців, довідався від нього, переписав. І 
встановив у монастирі своєму, як співати монастирські пісні, і як 
робити поклони, і читання читати, і стояти у церкві − весь церковний 
порядок; і сідати до трапези, і що їсти в які дні − все за цим уставом. 
Теодосій це винайшов, передав своєму монастиреві, а від нього 
прийняли устав усі Руські монастирі. 

Тому і був пошанований Печерський монастир як перший серед 
усіх і найпочесніший. 

Коли Теодосій жив у монастирі, провадив чесне життя за 
чернечими правилами та приймав кожного, хто до нього приходив, 
прийшов і я до нього, убогий і недостойний слуга Божий Нестор. 
Прийняв мене тоді, а було мені від народження років 17. 

Оце я написав і встановив, якого року було засновано монастир і 
чому він називається Печерським. 
 

РОЗПОВІДЬ 8 
Третього дня місяця травня. Житіє Преподобного отця нашого 

Теодосія, ігумена Печерського монастиря. Написав Нестор, монах того ж 
Печерського монастиря  
 

2. Про дитячий подвиг святого Теодосія 

Ми ж, браття, повернімося до перших свідчень віри у житті цього 
юнака. Зростаючи ж, тілом і душею тягнувся до Божої любові, щодня 
ходив до Божої церкви і слухав Святе Письмо з величезною увагою. До 
дітей, що гралися, не наближався, як це властиво юним, та й цурався 
їхніх ігор. Вбрання його було полатане, а коли батьки примушували 
його гарно одягтися і гратися з дітьми, він їх у цьому не слухав, а волів 
бути як один із убогих. До того ж прохав своїх батьків віддати його до 
одного з учителів вивчати божественні книги, що вони й зробили. І 
дуже скоро він вивчив Святе Письмо так, що всі дивувалися з 
премудрості й розуму юнака і зі спритності в навчанні. А хто висловить 
його покору й послух, які виявив у своєму навчанні не лише до свого 
вчителя, а й до всіх своїх співучнів? 

Коли помер його батько, блаженний Теодосій мав 13 років. Відтоді 
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він почав пильніше вдаватися до праці, так що виходив зі своїми 
слугами у поле працювати з великим смиренням. Мати відмовляла його 
від такої роботи, забороняючи йому так чинити, а просила одягатися в 
гарний одяг і ходити з ровесниками на забави, говорячи, що такою 
поведінкою він шкодить собі і своєму родові. Та він у цьому не 
слухався її, тому вона часто з великої люті гнівалася на нього і била 
його, бо тілом була кремезна й дебела, наче чоловік. Якщо хтось її не 
бачив, а лише чув, як вона розмовляє з кимось, то думав, що це чоловік. 

3. Про втечу Святого з паломниками 
При цьому блаженний юнак розмірковував, як йому спастися. 

Почувши про Святі місця, де Господь наш у плоті ходив, забажав піти 
туди і їм поклонитися. Молився Богові, промовляючи. Молитва: 
“Господи мій, Ісусе Христе, почуй молитву мою і дозволь мені пройти 
по Твоїх святих місцях і поклонитися їм”. Так він молився, і одного разу 
прийшли до того міста паломники; побачивши їх, блаженний юнак 
зрадів, підбіг поклонитися їм, любо цілував їх і випитував, звідки вони і 
куди йдуть. Вони відповіли, що йдуть зі Святих місць, і якщо Бог 
дозволить, то знову хочуть туди піти. Тоді благав їх Святий, щоб узяли 
його з собою супутником. Вони ж обіцяли взяти його з собою і довести 
до Святих місць. Почувши таку обіцянку, зрадів блаженний Теодосій і 
пішов додому. Коли паломники вирішили відійти, то й сповістили 
юнакові про свій відхід. Він, уставши вночі, коли ніхто не бачив, 
вийшов зі свого дому, не маючи при собі нічого, хіба що одяг, в якому 
ходив, та й той благенький. І так пішов слідом за паломниками. 

Однак добрий Бог не дозволив йому вийти з країни, бо ж мав від 
лона матері знамення бути в цій країні пастирем своїх словесних овець, 
щоб, коли пастир відійшов, не опустіла паства, яку Бог благословив, 
щоб не виросли на ній тернина й будяки і щоб отара не розбіглася. 

Через три дні довідалася його мати, що він пішов з паломниками, 
погналася слідом за ним, узявши із собою лише одного свого сина, 
молодшого за блаженного Теодосія. І, здолавши далеку дорогу, 
наздогнали їх, і схопили; мати у великому гніві й люті вхопила його за 
волосся, кинула на землю й топтала своїми ногами. Сильно докоряючи, 
відпустила паломників, а сама повернула додому, ведучи свого сина 
зв'язаного, наче злодія. Та була вона так розлючена, що, прийшовши до 
свого дому, почала його бити, аж поки знесилилася. Після цього завела 
його до якоїсь горниці, там зв'язала і, замкнувши, пішла. А блаженний 
юнак усе терпів з радістю і молив Бога за все те. Через два дні мати 
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звільнила його, нагодувала, та оскільки ще була у гніві, то наклала на 
його ноги важкі кайдани і так звеліла ходити, пильнуючи, щоб знову не 
втік від неї. І ходив він так багато днів. Потім же, знову 
змилосердившись над ним, почала з мольбою прохати його, щоб не 
втікав від неї; бо любила вона його більше, ніж інших, і не могла без 
нього жити. Коли ж він обіцяв їй не втікати, то, знявши кайдани з його 
ніг, звеліла робити йому все, що хоче. Та блаженний Теодосій знову 
повернувся до попереднього і щодня ходив до церкви. 

16. Про призначення святого Теодосія ігуменом 
Згодом блаженний Варлаам, ігумен братії в печері, княжим 

повелінням був переведений до монастиря святого мученика Димитрія і 
там поставлений ігуменом. Тоді ж брати, які були в печері, зібравшись, 
за згодою всіх сповістили преподобному Антонію, що обрали собі 
ігуменом блаженного отця Теодосія як такого, що дотримувався 
чернечого життя і добре знав Божі заповіді. 

Хоч отець наш Теодосій прийняв настоятельство, однак ні в чому 
не змінив свого чернечого смирення й правила, пам'ятаючи про 
Господа, котрий сказав: “Але як хтось хотів би у вас бути великий, 
нехай буде вам слуга” (Мт. 20, 26). Тому й смирився він, робився 
нижчим від усіх і всім служив, подаючи собою зразок для усіх: і 
першим ставав до праці, і передував усім при Святій Літургії. 

Відтоді процвітало й зростало це місце молитвою Праведника. 
“Праведник квітнутиме, немов пальма; він виженеться вгору, мов кедр 
ливанський” (Пс. 92, 13). Відтоді й братія зростала чисельно, і 
процвітало те місце їх доброю поведінкою і молитвами та іншим 
благочестям, і багато вельмож приходили до нього за благословенням та 
давали їм від своїх маєтків якусь частку. 

Преподобний же отець наш, воістину земний ангел і небесна 
людина, Теодосій бачив, що місце те невигідне й тісне, та ще й бідне у 
всьому. І братія зросла, а церкви маленькі для їх зібрання. Ніколи через 
це не сумував і не журився тим, а щоденно втішав свою братію, учив 
ніколи не дбати про тілесне, пригадуючи їм Господнє слово, говорячи: 
“Отож не турбуйтеся, промовлявши: Що будемо їсти, що пити й у що 
зодягнемося?.. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. 
Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам 
докладеться” (Мт. 6, 31-33). Так думав Блаженний, і Бог щедро подавав 
йому все необхідне. 
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17. Про спорудження Печерського монастиря 

Тоді цей Великий Теодосій знайшов чисте місце неподалік печери і 
зрозумів, що воно достатнє для спорудження монастиря. Та й розбагатів 
благодаттю Божою, обгородився вірою й надією, наповнився Духом 
Святим, почав трудитися, щоби заселити це місце. І оскільки Бог 
допомагав йому, швидко спорудив церкву на тому місці в ім'я Святої 
Преславної Богородиці й Приснодіви Марії і обгородив, поставив багато 
келій, а тоді переселився з печери із братією нате місце року 1062-го. 
Відтоді Божою благодаттю зросло це місце і стало славним монастирем, 
названим Печерським, який і донині існує, що його збудував святий 
отець наш Теодосій. [...] 
 

РОЗПОВІДЬ 23 
Про двох братів – священика Тита та диякона Евагрія, які ворогували 

між собою 
Було двоє духовних братів: диякон Евагрій та священик Тит. І була 

між ними любов така велика й нелицемірна, що всі дивувалися 
однодумності їхній та безмірній любові. Але ж диявол − ненависник 
добра − завжди, наче той лев, рикає, шукаючи, кого б пожерти. Отож і 
вчинив поміж ними таку ворожнечу та таку ненависть уклав у їхні 
серця, що вони й навіч не бажали бачити один одного. Довго просили їх 
брати, аби помирилися вони, а ті й слухати того не бажали. Ось, бувало, 
стоїть Евагрій у церкві, а Тит іде з кадилом, так Евагрій утікає від 
фіміаму, а якщо не відбіжить, то вже Тит обмине його, не покадивши. І 
так довгий час перебували вони в отому духовному мороці. Навіть під 
час Служби Тит не брав прощення, а Евагрій приймав причастя у гніві. 
Ось на що налаштував їх ворог. 

Та якось цей Тит вельми занедужав і лежав уже без усякої надії, то 
почав слізно каятися у своїй нужді і з благанням послав до диякона, 
кажучи: “Прости мені, брате, Бога ради, що гнівався я на тебе”. Той же 
проклинав його жорстокими словами. Як побачили старці, що Тит 
помирає, то вже силою потягнули Евагрія, щоби попрощався він із 
братом. Недужий, побачивши брата, ледь підвівся та й упав йому в 
ноги, мовлячи: “Прости мені, отче, і благослови”. А той, немилостивий 
та лютий, одвернувся [від хворого] при нас усіх, кажучи: “Не хочу 
ніколи з ним перепроситися, ні в цьому житті, ні в прийдешньому”. 
Видерся з рук тих старців, але тут же й упав. Хотіли ми його підвести, 
аж виявили, що мертвий він. Не змогли йому ані рук скласти, ані уст 
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зімкнути − так, начебто вмер він уже віддавна. А недужий підвівся так 
стрімко, наче ніколи й не хворів. Ми ж вжахнулися тією наглою смертю 
одного та швидким зціленням іншого й з великим плачем поховали 
Евагрія, уста якого були розтулені, а руки простягнуті. 

Тож ми розпитували Тита, що воно сталося. І він оповів таке: 
“Побачив я ангелів, котрі відступалися від мене, оплакуючи мою душу, 
та бісів, котрі раділи з мого гніву. Отоді почав я благати в брата 
прощення. І коли привели його до мене, то побачив немилостивого 
ангела, який тримав полум'яний спис, і, коли брат не простив мені, то 
вдарив він його, і той упав мертвим. Мені ж ангел простягнув руку й 
підвів мене”. І ми, почувши це, побоялися Бога, який сказав: “Простіть, 
і вам проститься” (Лк. 6, 37). Мовив бо Господь: “...кожний, хто 
гнівається на брата свого, підпаде судові” (Мт. 5, 22). А Єфрем: “Як 
трапиться комусь умерти в ворожнечі, спіткає того суд невблаганний”. 
Та якщо і ради святих Антонія і Теодосія не знайде така людина 
відраду, то лихо їй, отією [лихою] пристрастю переможеній. 

До Полікарпа. Остерігайся цієї [пристрасті] і ти, брате. Не 
поступися бісу гнівливому, бо як хтось йому піддасться, той в рабство 
до нього потрапить. То ж хутчій припади та й вклонися тому, хто до 
тебе ворожий, щоби не віддано тебе ангелові немилостивому. Тоді й 
тебе Господь обереже від усякого гніву. Він-бо сказав: “Хай сонце не 
заходить над вашим гнівом” (Еф. 4, 26). Йому ж слава з Отцем і з 
Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
 

РОЗПОВІДЬ 27 
Про святого й блаженного Агапіта, безкорисливого лікаря 
За часів нашого блаженного отця Антонія прийняв постриг один 

киянин на ймення Агапіт, який був послідовником його ангельського 
життя та очевидцем його праведних діл. Адже отой великий [Антоній], 
приховуючи свою святість, зцілював недужих своєю стравою, хоча, як 
гадали, подавав їм лікарське зілля − отак і оздоровлювалися його 
молитвою. Так і цей блаженний Агапіт, наслідуючи того святого 
Старця, допомагав хворим. 

А вже як нездужав хто із братії, то він полишав свою келію (і нічого 
з неї не пропадало), приходив до хворого брата і прислуговував йому: 
піднімав та вкладав, носив на руках і годував своєю стравою, яку варив 
із зілля. То й одужував хворий його молитвою. Якщо ж недуга тривала, 
то було на це Боже благовоління − аби примножилась віра й молитва 
Його раба. Тоді оцей блаженний Агапіт перебував [при слабовитому] 
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невідступно, непрестанно благаючи за нього Бога, аби подав Господь 
болящому здоров'я заради його молитов. А тому, що дарував йому 
Господь дар зцілення, назвали його Лікарем. 

І в місті поширилася чутка про нього: мовляв, є у монастирі такий 
лікар, що багато недужих приходять до нього та й оздоровлюються. І за 
часів того Блаженного був один вірменин родом та вірою настільки 
вмілий у лікарській справі, що до нього такого й не було: щойно бачив 
він хворого, так одразу дізнавався та пророкував про його смерть, 
указуючи день і час. Так що ніщо не могло змінити його слова й 
принести одужання. Одного з таких хворих (а був він у князя Всеволода 
одним із перших), що ввів його вірменин у безнадію, як провістив 
смерть за вісім днів, принесли до Печорського монастиря. А блаженний 
Агапіт дав йому того зілля, що сам споживав, і оздоровив. І полинула 
слава про нього по усій тій землі. 

Вірменина ж уразила стріла заздрощів. Почав же він докоряти 
Блаженному та й послав до монастиря одного засудженого на страту, 
звелівши перед тим напоїти його смертельним зіллям, аби він, 
споживши, впав [мертвим] перед Агапітом. Коли ж Блаженний побачив 
отого конаючого, то дав йому монастирську страву, й оздоровив його 
своєю молитвою, і вибавив од скону на смерть приреченого. Відтоді 
заповзявся на нього той іновірний вірменин і, бажаючи звести його зі 
світу, підмовив супроти Агапіта своїх одновірців, аби напоїли вони його 
смертоносним зіллям. Та Блаженний випив його без шкоди, не 
постраждавши на здоров'ї. Господь бо відає, як вибавляти від смерті 
благочестивих: “.... і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм; 
на хворих будуть руки класти, і добре їм стане” (Мр. 16, 18). 

У той же час занедужав князь Володимир Всеволодович Мономах. 
Яких тільки старань не докладав вірменин, щоб його вилікувати, все 
безуспішно. Навіть більше недуга посилювалася. І вже мало що не при 
смерті послав [Володимир] до Печерського ігумена Йоана благання, 
щоби спонукав Агапіта прийти до нього, бо княжив тоді [Володимир] у 
Чернігові. Ігумен, покликавши Агапіта, звелів йому йти до Чернігова. 
Та відповів Блаженний: “Якщо піду до князя, то ходитиму до всіх. 
Нехай же не виходитиму за монастирські ворота заради людської слави 
і не стану порушником своєї обітниці, яку дав я перед Богом, що 
перебуватиму в монастирі до останнього подиху. Якщо ж виженеш ти 
мене, то я піду в інший край, а згодом, як усе минеться, повернуся”. 
Адже ж ніколи не полишав він монастиря. 
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Як побачив княжий посланець, що не бажає той [Агапіт] іти, почав 
благати ченця, щоб дав, принаймні, зілля. З ігуменового примусу уділив 
він зілля від своєї страви, щоб подати недужому. І як тільки князь 
спожив оте зілля, одразу ж і зцілився. Тож прибув Володимир до Києва 
і увійшов до Печерського монастиря. Хотів він скласти ченцеві шану й 
побачити того, хто дарував йому з Богом зілля та здоров'я. Ніколи досі 
його не бачив, та й маєтком гадав обдарувати. Але Агапіт сховався, бо 
не хотів, щоби його вшановували. І віддав князь принесене золото 
Ігуменові. Згодом послав Володимир до Агапіта одного зі своїх бояр з 
великими дарунками. Коли боярин-посланець зайшов до його келії, то 
приніс і поклав перед [ченцем] дарунки. А той відповів: “О дитино, 
ніколи й ні від кого нічого я не брав, то чи ж занапащу свою нагороду 
задля золота, що його я ні від кого не потребую?” І відказав боярин: 
“Отче, знає той, хто послав мене, що не потребуєш цього, але задля 
мене потіш сина свого, якому в Богові дарував ти здоров'я: прийми оце 
й роздай убогим”. І відповів Старець: “Заради тебе прийму це з радістю 
− буде воно на потребу. А ти скажи тому, хто послав тебе: “Все, чим 
володів, стало чужим тобі, коли відходив ти й нічого не міг взяти зі 
собою. Нині ж роздай усе тим, хто в потребі, тому що задля цього й 
ізбавив тебе Господь од смерті. Я ж бо нічого сам би не досяг. І не 
здумай мене не послухати, щоби знову того ж не зазнати”. І взяв Агапіт 
принесене золото, виніс із келії й кинув, а сам сховався. А як боярин 
вийшов, то побачив кинуті приношення та дарунки і взяв усе, й віддав 
ігуменові Йоану, а князеві оповів усе про Старця. І всі збагнули, що є то 
раб Божий. А князь не наважився виявити непослух Старцеві й усе своє 
майно роздав убогим, як наказав Блаженний. 

Згодом, коли якось занедужав цей чорноризець Агапіт, прийшов до 
нього з відвідинами вірменин, про котрого йшлося раніше. Почав 
змагатися з ним у лікарській умілості, розповідаючи, котрим зіллям яка 
недуга зцілюється. І відповів Блаженний: “Їм Господь подасть здоров'я”. 
І сприйняв його вірменин за неука, й говорив до своїх: “Та ж він нічого 
не вміє”. І, взявши [ченця] за руку, сказав, що третього дня умре він: “І 
так є насправді, і слово моє буде незмінним; а якщо так не станеться, то 
і я стану ченцем”. А Блаженний мовив йому із запалом: “Чи ж отак 
виглядає твоє лікування: провіщаєш мені смерть, а допомогти не 
можеш? Якщо здатний, то дай життя. Якщо ж це не в твоїй владі, то 
чого мене діймаєш, засуджуючи на те, щоби третього дня вмер? Звістив 
же мені Господь, що вмру третього місяця”. Та вірменин відповів йому: 
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“Якщо здаси собі звіт, то ніяк тобі не пережити третього дня”. Був він 
такий зболений, що не міг і поворухнутися. А тоді принесли з Києва 
одного недужого, то Агапіт підвівся, наче й не слабував, узяв зілля, що 
його сам споживав, і показав лікареві зі словами: “Поглянь та впізнай, 
що то за зілля”. Подивився лікар і відповів ченцеві: “Воно не з наших 
зел. Гадаю, привозять його з Олександрії”. Посміявся Блаженний з його 
неуцтва, дав зілля недужому й зцілив його. До лікаря ж звернувся: “Їж, 
дитино, й не май жалю, бо ми убогі й не маємо чим тебе нагодувати”. А 
вірменин відповідав: “Зараз, отче, у цьому місяці чотири дні постимося 
ми”. Тоді спитав Блаженний: “Хто ж ти й якої віри?” “Чи ж не чув ти, 
що я вірменин?” - відказував лікар. “Як же ти смів, − мовив йому 
Блаженний, − увійти й осквернити мою келію та тримати мою грішну 
руку? Відійди ж від мене, іновірний та нечестивий”. І вірменин, 
посоромлений, відійшов. А Блаженний Агапіт прожив нездужаючи ще 
три місяці і відійшов до Господа. 

По його смерті прийшов вірменин до монастиря і сказав ігуменові: 
“Віднині стану ченцем і я та, полишаючи вірменську віру, істинно 
вірую в Господа Ісуса Христа. Бо ж явився мені блаженний Агапіт, 
мовлячи: “Обіцяв ти прийняти монаший образ і, якщо обіцянку 
зламаєш, то загинеш тілом і душею”. І тому я увірував. І якби цей 
Блаженний схотів ще довго прожити тут, то Господь не переставив би 
його з цього світу. Якщо ж і прийняв його Господь, то дарував йому 
життя вічне. Гадаю, що міг він ще з нами жити, але відійшов від нас зі 
своєї волі − Небесного Царства бажаючи. Як тоді я подумав, що не 
витримати йому й три дні, то він доклав собі три місяці. А якби я тоді 
сказав “три місяці”, то й три роки прожив би. Але якщо й умер він, то 
поселився в оселях, в яких триває життя вічне, і там живий він”. Отож і 
сей вірменин прийняв постриг у Печерському монастирі й тут у добрій 
славі закінчив своє життя. [...] 
 

РОЗПОВІДЬ 28 
Про святого Григорія Чудотворця 
Прийшов оцей блаженний Григорій до Печерського монастиря до 

святого отця нашого Теодосія. Від нього отримав настанови на чернече 
життя − убогості, смирення, послуху та інших чеснот. А за його 
ревність у молитві дано було йому перемагати бісів. Отож навіть як і 
був він ще здалеку, вони волали: “О Григорію, виганяєш нас своєю 
молитвою!” Бо ж мав Блаженний за звичку після кожного співу творити 
виклинальні молитви. Тому-то одвічний ворог, не в силі терпіти того, 
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що він його проганяє, але ж і не в силі учинити йому в житті якусь іншу 
шкоду, підмовив лихих людей обікрасти його. 

А не було в Григорія нічого, окрім книг. Отож однієї ночі прийшли 
злодії та й підстерігали Старця, щоб, як піде він на Утреню, увійти й усе 
майно його забрати. Та Григорій відчув їх прихід − бо ж завжди він 
ночами не спав, а творив співи й безнастанно молився, стоячи посеред 
келії. Отож помолився і за тих, що прийшли красти: “Боже, подай сон 
рабам твоїм, бо ж намарно вони натрудилися, догоджаючи ворогові”. І 
спали [злодії] 5 днів і 5 ночей, поки Блаженний, прикликавши братію, 
не розбудив їх: “Доки ж будете марне чатувати, бажаючи мене 
обікрасти? Розійдіться вже по своїх домівках”. Вони ж підвелися, але не 
могли навіть іти − надто вже охляли з голоду. Тож Блаженний 
нагодував їх і відпустив. Та як дізнався про це міський володар, то 
наказав тих злодіїв катувати. Засмутився Григорій, що через нього 
засуджено їх на муки. Пішов, віддав володарю книги, то злодіїв і 
відпустили. Інші ж книги він продав, а кошти роздав убогим зі словами: 
“Щоб не потрапили в біду ті, хто захоче їх украсти”. Мовить-бо 
Господь: “Продайте ваше майно й дайте милостиню. Зробіть собі 
гамани, що не старіються; невичерпаний скарб на небі, де злодій 
приступу не має, ні міль не точить. Бо де скарб ваш, там буде й ваше 
серце” (Лк. 12, 33-34). Злодії ж оті розкаялися заради того чуда, що з 
ними сталося, й тому до попередніх своїх справ не повернулися, а 
прийшли до Печерського монастиря на служіння братії. [...] 
 

РОЗПОВІДЬ 30 
Про преподобного Мойсея Угрина 
Про цього блаженного Мойсея Угрина відомо, що любив його 

святий Борис. Бо ж був він із роду угрин, брат Георгія, на якого святий 
Борис зодягнув золоту гривну і якого убили на Альті разом зі святим 
Борисом та й голову йому відтяли через золоту гривну. Отой Мойсей 
єдиний урятувався від гіркої смерті та лютого вбивства і прибув до 
Предислави, сестри Ярослава, й тут перебував. А в ті дні не можна було 
ні до кого вдатися. І він кріпився душею та молився Богові, аж поки не 
прийшов наш благочестивий князь Ярослав, котрий в ім'я гарячої 
любові до братів не міг стерпіти і [повстав] на беззаконного, і переміг 
безбожного, й гордого, й окаянного Святополка. А отой утік до ляхів, а 
потім повернувся з Болеславом і прогнав Ярослава, а сам сів у Києві. 
Отож як повертався Болеслав у Ляхи, то забрав зі собою обидві сестри 
Ярославові та й бояр його, а з ними повели й оцього блаженного 
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Мойсея, закутого по руках і ногах у тяжкі залізні кайдани. І стерегли 
його дуже пильно, бо ж був він міцний тілом та прекрасний обличчям.  

Тож як побачила отого [Мойсея] одна вельможна жінка (а була вона 
красива та юна, володіла багатствами великими і владою чималою), 
пройнявся розум її отією вродою, а серце вразила похіть і жага 
заволодіти цим преподобним. І почала вона переконувати його 
улесливими словами: “О чоловіче, навіщо ж тобі зазнавати таких мук, 
якщо маєш розум, завдяки якому можна уникнути й цих оков, і цих 
страждань?” А Мойсей відповідав їй: “Така воля Божа”. Вона ж йому: 
“Якщо ж скоришся мені, то ізбавлю тебе й зроблю великим у всій 
Лядській землі, й володітимеш мною та всім моїм маєтком”. 

Та блаженний зрозумів її нечисту жагу й промовляв: “Кому з 
чоловіків пішло на поправу те, що він узяв жінку й скорився їй? Адам 
первозданний, коли покорився жінці, то став вигнанцем із раю. А 
Самсон силою перевищив усіх і всіх воїнів здолав, та згодом жінка 
віддала його до рук іноплеменних. І Соломон глибини премудрості 
осягнув, та як послухався жінки, то ідолам поклонився. Та й Ірод багато 
перемог здобув, а згодом поневолився − стяв Йоана Предтечу. То як же 
я, вільний, віддамся в рабство жінці, якщо жінки ще від народження не 
пізнав?” Вона ж відповідала: “Я тебе викуплю, й учиню славним, і 
поставлю господарем над усім моїм домом, і за чоловіка хочу тебе мати. 
Лише вволи мою волю, і вгамуй жагу моєї душі, й дай мені 
насолодитися твоєю красою. Досить на те твого бажання − я ж бо розум 
втрачаю, не в силі стерпіти твоєї вроди. Тоді ж і втихне жар серця, що 
мене спалює, тоді помисли мої знайдуть розраду, а я − спочинок від 
пристрастей. А ти насолоджуватимешся моєю красою й станеш 
господарем над усіма моїми маєтностями, спадкоємцем моєї влади й 
паном над боярами”. 

Та відказував їй блаженний Мойсей: “Добре тобі відомо, що не 
вчиню по твоїй волі й не бажаю ані твоєї влади, ні багатства, а ставлю 
понад те чистоту душевну й ще більше − тілесну. Не буде мені тяжко 
перебути ті п'ять років, що Господь дарував мені перетерпіти в цих 
кайданах. Безневинно зношу оці муки, тож уповаю, що ради них буду 
вибавлений од мук вічних”. 

Як побачила ота жінка, що не дається їй така краса, пристала на 
іншу диявольську раду, помисливши: “Якщо викуплю його, то, хоча б і 
підневільний, а скориться мені”. І послала до його власника, щоби 
віддав їй Мойсея за скільки завгодно [великий викуп]. А він як побачив, 
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що то сприятливий час набути багатство, узяв у неї десь до 1000 
[гривень срібла], а Мойсея віддав їй. І се ж вона безсоромно під 
примусом потягнула його на нечисту справу. Бо ж як перейняла владу 
над ним, звеліла поєднатися зі собою та, увільнивши з кайданів і 
зодягнувши в коштовні шати, солодощами годуючи й любощами 
оточуючи, змушувала вдовольнити її хіть. 

Та цей Преподобний, бачачи несамовитість тієї жінки, ще ревніше 
почав віддаватися молитві посту та чуванню, приймав поживу так, що 
надавав перевагу сухому хлібові й воді, аніж дорогим стравам і винові зі 
скверною. І не лише скинув із себе сорочку, як Йосиф, але й усі шати 
зняв, тож уникнув гріха і мав життя сього світу за ніщо. І до такої люті 
довів цю жінку, що хотіла вона зморити його голодом. Та Бог не 
полишає рабів своїх, які на Нього уповають, тож схилив до милосердя 
одного зі слуг тієї жінки, й він потайки давав [Мойсееві] поживу. 

А друзі вмовляли кажучи: “Брате Мойсею! Що перешкоджає тобі 
одружитися? Ти ж бо ще молодий, а вона − вдова і з чоловіком прожила 
лише один рік. Та й вродливіша від інших жінок. А багатством володіє 
незчисленним і владою великою в Ляхах. Тож якби забаглося їй якогось 
князя, він би нею не погордив. Ти ж полонений і невільник цієї жінки, а 
паном її бути не хочеш? Якщо скажеш: “Не можу зламати заповіді 
Христові”, − то чи не мовить Христос в Євангелії: “Тому покине 
чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє 
одним тілом” (Мт. 19, 5). Та й апостол каже: “Ліпше одружитися, ніж 
розпалюватися” (1 Кор. 7, 9), − а вдовицям велить вступати у друге 
подружжя. А ти ж не підлягаєш чернечим обітам − від них вільний, то 
чому ж віддаєш себе на люті й гіркі муки. Заради чого страждаєш? 
Якщо трапиться так, що в цьому лихові й життя стратиш, то яка тобі за 
це хвала буде? Хто ж від перших людей і донині цурався жінки, окрім 
ченців? Авраам, чи Ісаак, чи Яків? Йосифові хоч і далася дещиця 
перемоги, та згодом і його жінка здолала. То ж і ти, якщо виживеш нині, 
колись із жінкою [все одно] пов'яжешся, а тому хто б не посміявся із 
твого безумства? Краще тобі скоритися цій жінці, і вільним стати, і 
паном над усім бути”. 

Він же їм відказував: “О брати й хороші мої друзі, добре ви мені 
дораджуєте. Гадаю, ваші слова кращі від тих, що змій у раю Єві 
підшіптував. Переконуєте мене покоритися цій жінці, та не можу 
поради вашої прийняти. Якщо й судилося мені умерти в цих кайданах та 
гірких муках, сподіваюся від Бога ласку прийняти. Якщо усі 
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праведники, які мали жінок, спаслися, то мені, єдиному грішникові, не 
дано спастися, якщо з жінкою буду. Та Йосиф, якби піддався дружині 
Потіфара, то не судилося б йому згодом царювати: то ж Бог узрів його 
терпіння і дарував йому царство, тому то й з роду в рід прославляють 
його за цнотливість, хоча й дітей він прижив. Та я не Єгипетського 
царства бажаю, чи владарювати, чи великим бути в Ляхах, чи 
шанованим у всій Руській землі − ради Вишнього Царства всім отим 
нехтую. Якщо ж живим вирвуся з рук цієї жінки, то стану ченцем. Адже 
мовить Христос в Євангелії: “І кожний, хто задля імені мого покине дім, 
братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше 
одержить і життя вічне матиме в спадщину” (Мт. 19, 29). То кого ж 
радше послухатися − Христа чи вас? Та й апостол каже: “Хто 
нежонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господеві; 
а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити 
жінці...” (1 Кор. 7, 32-33). Ще запитаю у вас: “Кому належить служити 
більше − Христові чи жінці?” Адже написано: “Раби, слухайтеся панів 
(сьогосвітних) із страхом і пошаною, у простоті вашого серця, як 
Христа...” (Еф. 6, 5). Тож збагніть ви, хто мене утримує, − ніколи краса 
жіноча мене не звабить і від любові Христової не відлучить. 

Як почула ж це жінка, замислила в серці своєму лукавство: 
посадила його на коня і в супроводі численних слуг звеліла возити по 
підвладним їй містам і селам, проголошуючи: “Оце все − твоє, якщо 
тільки тобі до вподоби. Чини з усім, що забажаєш”. А людям казала: 
“Ось ваш пан, а мій чоловік. Хай поклоняться йому всі зустрічні”. А 
було ж у неї рабів та рабинь пребагато. Та Блаженний лише посміявся з 
безумства тієї жінки: “Надаремні всі твої зусилля − не можеш ані 
звабити мене тлінними речами цього світу, ані обікрасти з духовних 
скарбів. Збагни це й не трудися намарно”. Вона ж казала: “Хіба не 
відомо тобі, що мені ти проданий? Хто ж може відібрати тебе з рук 
моїх? Тож живим я тебе не відпущу аніяк − після тяжких мук віддам 
тебе на смерть”. Та він відповідав їй без страху: “Не лякаюся того, що 
мені кажеш, та й на тому, хто віддав мене тобі до рук, лежить більший 
гріх [ніж на тобі]. А я відтепер − з волі Божої − стану ченцем”. 

І прибув у ті дні один чернець зі Святої Гори, саном єрей, і − за 
Божим напученням − прийшов до Блаженного й зодягнув його в 
ангельський образ. Дав йому багато настанов, як зберегти чистоту, не 
відступитися перед ворогом і позбутися тієї нечестивої жінки. А 
навчивши, відійшов. І шукали його, та не знайшли. 
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Тоді ота жінка, зневірившись у сповненні своїх надій, завдала 
Мойсееві тяжких катувань: звеліла роздягти його й бити заліззям, так 
що й земля наситилася кров'ю. І ті, б'ючи, говорили йому: “Скорися 
своїй господині і вволи її волю. Якщо ж не послухаєшся, то 
розчленуємо тіло твоє. І не гадай, що уникнеш цих тортур, але після 
багатьох і гірких мук віддаси свою душу. Тож змилуйся сам над собою, 
скинь це нужденне лахміття, зодягнися в коштовні шати, тож і уникнеш 
тортур, що тебе очікують, поки ми ще не почали терзати твоє тіло”. І 
відповідав їм Мойсей: “Браття, що звелено вам виконати − виконуйте, 
не зволікайте. Я ж ніяк не можу відректися від чернецтва і від Божої 
любові. Жодні катування − ні вогонь, ні меч, ні рани − не зможуть 
відлучити мене від Бога й цього великого ангельського образу. А оця 
безсоромна й ошаліла жінка показала свій безвстид, коли не лише Бога 
не побоялася, але й соромом перед людьми знехтувала, по-сороміцьки 
змушуючи до осквернення та перелюбу. Тож ані їй я не скорюся, ані тієї 
окаянної волі не сповню”. 

Тоді та жінка впала у велику гризоту, як би відомстити за свою 
ганьбу, й послала до князя Болеслава зі словами: “Сам знаєш, що мого 
чоловіка вбили, як був він з тобою на війні. Ти ж дав мені волю взяти за 
чоловіка того, кого забажаю. Я ж полюбила одного юнака із твоїх 
бранців, красивого на вроду. Викупивши, взяла його до свого дому і все, 
що тільки є в моєму домі − золото, срібло та й усю владу, − йому 
дарувала. А він то все за ніщо має. Часто мучила я його і тортурами, й 
голодом, та всього того йому замало [аби пристав на мою волю]. П'ять 
років тримав його в кайданах той, хто полонив його. А оцей шостий рік 
перебуває він у мене й зазнає через свій непослух великих мук, що їх 
сам на себе й накликав своїм жорстокосердям. А нині ще й прийняв він 
постриг від одного ченця. Отож що ти звелиш із ним учинити, те й 
учиню”. Болеслав же звелів їй приїхати до нього й Мойсея зі собою 
привести. 

Отож прийшла та жінка до Болеслава й Мойсея зі собою привела. 
Побачив Болеслав Преподобного й довго змушував взяти ту жінку за 
дружину, але так його і не вмовив. Говорив йому: “Хто ще настільки 
нечулий, як ти, що позбавляєш себе таких благ і почестей і сам себе 
віддаєш на такі гіркі муки. Отож віднині знай, що вибирати тобі між 
життям і смертю: або сповниш волю своєї пані й отримаєш від нас 
великі почесті та владу, або − через непослух − після лютих мук смерть 
приймеш”. А жінці сказав: “Жоден із куплених тобою полонених не є 
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вільним. Тож, як господиня з рабом, учини з ним, що хочеш так, щоб і 
інші не наважувалися противитися своїм панам”. І відповідав Мойсей: 
“Мовить Господь: “Бо яка користь людині здобути світ увесь, а 
занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну 
душу?” (Мр. 8, 36-37). Як обіцяєш мені славу й честь, якщо невдовзі й 
сам їх втратиш, і прийме тебе (коли нічим уже не володітимеш) могила? 
Та й оця нечестива жінка невдовзі буде люто вбита”. Так [згодом] і 
сталося за пророцтвом Преподобного. 

А тим часом та жінка, здобувши над ним велику владу, безсоромно 
тягнула його на гріх. Якось звеліла вона силою покласти його до себе на 
ложе, обціловувала його та обіймала. Одначе жодними цими спокусами 
так і не змогла звабити його на свою похіть. Говорив їй Блаженний: 
“Надаремні твої зусилля. Не гадай, що я безумний чи не спроможний на 
це діло: ради страху Божого гребую тобою, як нечистою”. І почувши це, 
наказала вдова завдавати йому щоденно по сто ран, а врешті ще й 
звеліла відтяти йому сороміцькі члени, кажучи: “Не пощаджу його 
добра, аби ніхто не зміг насититися його красою”. Наче мертвий, лежав 
Мойсей, спливаючи кров'ю, й ледве дихав. 

А Болеслав, почуваючись поганьбленим задля знатності тієї жінки 
й попередньої прихильності до неї, потурав їй і учинив великі утиски на 
чорноризців − вигнав зі свого краю їх усіх. Та невдовзі Бог відомстив за 
своїх рабів. Однієї ночі спіткала Болеслава нагла смерть, і здійнявся по 
всій Лядській землі великий заколот, і повсталі побили своїх єпископів 
та бояр, як то описується в Літописі. Тоді-то й цю жінку було вбито. 

А Преподобний Мойсей, очунявши від ран, прийшов до Святої 
Богородиці в святий Печерський монастир, несучи на собі рани 
мученика та вінець ісповідника, але як відважний Христовий воїн-
переможець. І дарував йому Господь силу гамувати пристрасті. 

Якось один брат, який знемагав у боротьбі з блудом, прийшов і 
благав допомоги в цього Преподобного: “До смерті зберігатиму 
обітницю, яку мені накажеш дати”. А Блаженний йому сказав: “Щоб 
ніколи більше в житті не промовив ти до жінки жодного слова”. І той з 
любов'ю обіцяв [того дотриматися]. Тоді Святий, який тримав у руках 
свій посох, бо ж через отримані рани не міг ходити, вдарив ним брата в 
лоно й вмить його уда наче омертвіли, і відтоді не мав той брат 
прикрості. І вписано це в житіє святого отця нашого Антонія. 
Блаженний-бо Мойсей прийшов [у монастир] за часів святого Антонія 
та й упокоївся в Господі при доброму сповіданні, проживши тут 10 
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років. А в полоні страждав він у оковах п'ять років і шостий − за 
чистоту. 

Згадав я і про вигнання ченців із Ляхів, задля постригу 
Преподобного, що його прийняв він, аби посвятитися Богові, якого 
возлюбив. Це вписано в житіє святого отця нашого Теодосія. Коли ж 
князь − Ізяслав через Варлаама та Єфрема послав у вигнання нашого 
святого отця Антонія, то його дружина-княгиня, котра була ляшкою, 
заборонила йому робити це, кажучи: “Не задумуй і не чини такого. 
Трапилось-бо колись у нашій землі: через якусь провину були вигнані за 
межі нашої землі чорноризці − отоді-то й діялося в Ляхах велике лихо”. 
А сталося отак заради цього Мойсея, як я вище описав. 

Отож подані розповіді про Мойсея Угрина та Йоана Затворника 
[лише] відомі з того, що здійснив через них Господь на славу свою, 
прославляючи їх заради їхніх страждань і наділяючи їх дарами 
чудотворення. І йому слава нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
 

РОЗПОВІДЬ 37 
Про кончину преподобного отця нашого Полікарпа, архімандрита 

Печерського, і про священика Василія 
Блаженний і преподобний отець наш Полікарп, архімандрит 

Печерський, упокоївся року 1182-го, місяця липня, дня 24-го − у день 
святих мучеників Бориса і Гліба. І спорядили тіло його і поховали з 
честю та з належними відспівуваннями, як він і сам заповідав це. Та 
після його смерті зчинилося в монастирі сум'яття. Адже після того 
Старця не могли обрати собі ігумена. Охопила братію велика скорбота, 
туга та журба, бо ж не належить такій великій отарі пробувати без 
пастиря ані години. Тож у вівторок брати вдарили в било й усі зійшлися 
до церкви, і почали творити моління до Святої Богородиці. І сталася 
така дивовижа, що численні промовили, наче єдиними устами: 
“Пошлемо на Щековицю до священика Василія, аби став він нам 
ігуменом і правителем чернечої отари Теодосієвого монастиря 
Печерського”. І прийшовши, всі поклонилися пресвітеру Василію та 
сказали: “Усі ми, брати-ченці, вклоняємося тобі й хочемо мати тебе за 
отця ігумена собі”. Велике зачудовання охопило священика Василія. 
Він пав [у ноги] та поклонився їм, кажучи: “Отці й брати, лише в своєму 
серці носив я чернецтво, а щодо ігуменства, то як же вам таке й на гадку 
спало про мене, недостойного?” Та після довгих змагань, обіцяв їм це. 
Вони ж узяли його й пішли до монастиря. А була це п'ятниця. І приїхали 
на його постриг митрополит Никифор, і Лаврентій, Турівський єпископ, 
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і Микола, Полоцький єпископ, та всі ігумени. І постриг його 
митрополит Никифор своєю [власною] рукою, і став він ігуменом і 
пастирем інокам і Теодосієвого монастиря у Христі Ісусі, в Господі 
нашім. Йому ж слава і влада з Отцем і Пресвятим, і благим, і 
животворящим Духом “нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

А року 1463-го відбулося в монастирі Печерському таке знамення. 
За князя Семена Олександровича та за його брата князя Михайла, а за 
архімандрита Печерського Миколи господарював при печері такий собі 
Діонісій, названий Щепою. І прийшов він на Великдень до печери, 
щоби обкадити тіла покійників. Дійшов до місця, що зоветься Община, 
та, покадивши, мовив: “Отці та браття, Христос воскрес! Сьогодні-бо 
Великий день”. І була йому відповідь, наче грім з хмари: “Воістину 
воскрес Христос!” 

Милістю Божою та Пречистої Його Матері та допомогою святих 
преподобних отців наших Антонія і Теодосія Печерських була написана 
оця книга, яка називається Патерик, в оселі пречистої Богородиці, що є 
лаврою преподобних отців наших Антонія і Теодосія, в монастирі 
Печерському, в богоспасенному граді Києві, за володіння великого 
короля Жигмонта Августа; за благородного князя Федора Глібовича 
Пронського, воєводи Київського; за митрополита Київського і 
Галицького, і всієї Руси кир Макарія; всечесного архімандрита 
Печерського кир Іларіона; за велінням та задумом старця Печерського 
інока Олексія Волинця. І було її написано літа 1554, індикта 12, місяця 
березня, дня 2-го, рукою многогрішного та найгіршого з людей дячка 
Нестерця. 

Може, отці святі, десь я й допустився помилки. Хто про неї 
говоритиме, то ради Бога Вседержителя і Пречистої Його Матері, не 
проклинайте мене за те, а виправте своїм добрим розумом, та не 
ганьбіть мене за безум, бо ж грішний я та малорозумний. Хто ж 
проклинатиме, тому нехай буде суддею Вседержитель милостивий Бог і 
Пречиста Його Матір, і преподобні Антоній і Теодосій Печерські. Мені 
ж бо, грішному, за мої лихі діла й так випаде мучитися з грішними 
душами у вічних муках, якщо не буду даром помилуваний милостивим 
Вседержителем Богом, Господом нашим Ісусом Христом. 

Тож Бога ради виправляйте, а мене, грішного, не кленіть. 
А писав це дячок Нестєрець, [родом] міщанин із Сокаля, син 

Лук’янів. 
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Києво-Печерський Патерик / пер. із церковносл. М. Кашуба і Н. Пікулик. – 
Львів : Свічадо, 2007. − 192 с.  

Внесок Данила Галицького в розвиток української 
культури (Літопис Руський) (1259-1260 рр.) 

Але [якось], коли він [Данило] їздив по полю і діяв лови, то побачив 
він на горі гарне і лісисте місце, оточене навкруги його полем, і запитав 
тамтешніх жителів: “Як іменується се місце?” І вони сказали: “Холм 
йому ім'я є”. І, уподобавши місце те, надумав він, що поставить на 
ньому невеликий городок. Він дав обітницю Богу і святому Іоанну 
Златоусту, що спорудить на честь його церкву. 

І поставив він невеликий городок, та, побачивши, що Бог 
помічником йому, а Іоанн підпомагачем йому є, спорудив він інший 
город, що його татари не змогли взяти, коли Батий всю землю Руську 
захопив. Тоді й церква святої Трійці запалена була і знову була 
споруджена.  

Коли ж побачив се князь Данило, що Бог сприяє місцю тому, став 
він прикликати приходнів − німців і русів, іноплемінників і ляхів. Ішли 
вони день у день. І юнаки, і майстри всякі утікали [сюди] од татар − 
сідельники, і лучники, і сагайдачники, і ковалі заліза, і міді, і срібла. І 
настало пожвавлення, і наповнили вони дворами навколо города поле і 
села. 

Звів також [Данило] церкву святого Іоанна [Златоустого], красну і 
гожу. І споруда її була така: склепінь чотири; з кожного вутла − 
склепіння, і стояли вони на чотирьох головах людських, вирізьблених 
одним умільцем; троє вікон прикрашені [були] склом римським; при 
вході в олтар стояли два стовпи з цілого каменя, і на них − склепіння; а 
верх же вгорі прикрашений [був] зорями золотими на лазурі; 
внутрішній же поміст її був вилитий з міді із чистого олова, так що 
блищав він, як дзеркало. Дверей же її двоє [були] прикрашені каменем 
тесаним − галицьким білим і зеленим холмським; різьблені одним 
умільцем Авдієм горорізьби [їх були] всяких барв і золоті; спереду ж їх 
[на західних дверях] був зроблений Спас, а на північних − святий Іоанн 
[Златоустий], так що всі, хто дивився [на них], дивувалися. Прикрасив 
[Данило] камінням дорогим, бісером і золотом також ікони, які він 
приніс із Києва, і образ Спаса і пресвятої Богородиці, що їх йому сестра 
Федора дала з [київського] монастиря [святого] Феодора; приніс він 
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також ікону Стрітення з [города] Вручого од отця його [Мстислава 
Мстиславича]. Диву подібні [були образи сі], що погоріли в церкві 
святого Іоанна; один [архангел] Михаїл зостався [з] чудових тих ікон. І 
дзвони [Данило] приніс із Києва, [а] інші тут вилив. Усе це вогонь 
спалив. 

І вежа [стояла] посеред города висока, щоб бити з неї довкола 
города. Знизу зведена з каменю п'ятнадцять ліктів у висоту, а сама 
зроблена з тесаного дерева і вибілена, як сир, сяяла вона на всі сторони. 
Близь неї був студенець, тобто колодязь, що мав тридцять і п'ять сажнів. 
Храми [були] прекраснії, і мідь од вогню повзла, як смола. Посадив він 
також сад гарний і спорудив церкву на честь святих безмездників 
Кузьми [і] Дем'яна; має вона чотири стовпи, витесані з цілого каменя, 
що держать верх; з таких же [каменів витесані] і другі [стовпи]; а в 
олтарі перед бічними дверима стоїть також гарний [образ] пресвятого 
Дмитрія [Солунського], принесений здалеку. 

За поприще од города [Холма] стоїть також башта кам'яна, і на ній 
− орел кам'яний вирізьблений; висота ж каменя − десять ліктів, а з 
верхівками і з підніжжями − дванадцять ліктів. 

Побачивши ж таку пагубу городу, [а] ввійшовши в церкву, він теж 
побачив пагубу, [Данило] вельми пожалкував. Помолившись Богу, він 
знову обновив церкву, і освятив [її] єпископ Іоанн. А ще, помолившись 
Богу, він спорудив [город Холм] кріпшим і вищим, але вежі такої не 
зміг зробити, бо інші городи він ставив проти безбожних татар− через те 
й не зробив він її. 

У рік 6768 [1260]. Спорудив він також превелику церкву в городі 
Холмі на честь пресвятої приснодіви Марії, величиною і красою не 
меншу од тих, що були раніш, і прикрасив її пречудовими іконами; 
приніс він також чашу із землі Угорської з багряного мармуру, 
вирізьблену з дивовижним умінням − навіть змієві голови були навкруг 
неї, − і поставив її перед дверима церковними, що їх називають 
царськими. Зробив він також у ній хрещальню − хрестити воду на святе 
Богоявлення, а блаженний єпископ Іоанн зробив у ній вирізаний із 
гарного дерева і позолочений усередині та ззовні [ківорій?], диву 
подобен. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. − 448 с. − С. 80-82. 
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Зодчество Давньої Русі від Десятинної церкви до 
монгольської навали (традиції, зв'язки, розвиток) 

Давньоруське зодчество являє собою одну з найяскравіших 
сторінок в історії середньовічної європейської архітектури. Генетично 
зв’язана з архітектурою Візантії, вона вже а перших кроків демонструє 
тенденцію самостійного розвитку типологічних форм. Водночас, 
залишаючись у руслі східнохристиянської традиції, архітектура 
Древньої Русі не була ізольована й від архітектурних процесів, що 
відбувались у романській архітектурі Центральної та Західної Європи. 

До прийняття християнства у 988 р. практики постійного 
монументального будівництва на Русі майже не існувало. Першим 
вірогідно відомим кам'яним храмом в історії давньоруської архітектури 
стала церква Богородиці Десятинної у Києві, будівництво якої 
розпочалось наступного року після хрещення Русі. В той час на Русі ще 
не існувало ні традиції, ні практики монументального будівництва, тому 
для її зведення князю Володимиру візантійським імператором Василієм 
ІІ була відряджена група майстрів із Константинополя. Вони принесли з 
собою на Русь і класичну візантійську техніку будівництва з плінфи на 
цем'янковому розчині, і традиційну для середньовізантійського періоду 
(VIII−ХІІI ст.) схему хрестобанного храму, яка з цього часу стає 
канонічною для давньоруської архітектури. Однак у давньоруському 
зодчестві ця схема існує не в чистому вигляді, а в типологічному 
варіанті “вписаного хреста”. 

На жаль, із залишків Десятинної церкви судити про план її 
наземних частин можна лише приблизно. Існує чимало варіантів 
реконструкції плану. Проте жоден із них не може бути визнаний 
достовірним. Незаперечним є лише одне: головне ядро будівлі − це 
тринефний шестистовпний храм. 

Десятинну церкву можна розглядати як класичний пам'ятник 
константинопольської школи. Водночас вона мала специфічно 
давньоруські риси: великі розміри, значна кількість бань (згідно з 
деякими джерелами, 25), що не є характерним для візантійської” 
культури цього періоду. 

Такі великі церкви у Візантії на цей час уже не будували. Зводились 
переважно тринавні храми без галерей. Причина відмінностей полягає в 
тому, що Десятинна церква будувалась як головний собор держави й 
призначалася не лише для богослужіння, а й для проведення державних 
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церемоній при великому скупченні людей. Звідси й прагнення у будь-
який спосіб збільшити площу церкви. Прилеглі до неї будови, хори 
призначалися для князя (де він мав перебувати піл час літургії (між 
людьми і Богом)) і церковної верхівки. 

У головному соборі держави хори виконували ще одну функцію − 
це був палац у середині храму, резиденція князя: тут приймали: послів, 
засідала боярська рада, приймались важливі державні рішення. Не 
випадково, що в Древній Русі хори призначались як “полаті” тобто 
“палати”, “палаци” (від лат. “palatium”). 

Багатобанність церкви передбачає і пірамідальну композицію 
всього об'єму будівлі. Ще однією ймовірною особливістю (яка 
простежується у чернігівському Спасі та Київській Софії) Десятинної 
церкви є форма підбанних опор. У Візантії, як правило, − це круглі 
колони, а на Русі − хрещаті або багатогранні у плані стовпи. 
Пояснюється це тим, що у зв'язку із меншими розмірами будівель у 
Візантії у цей період підпружні арки, на які спирались барабани 
куполів, мали менший проліт і могли спиратися на імпостні капітелі. 

В оздобленні Десятинної церкви були використані різьблені 
мармурові деталі, привезені з Візантії (найімовірніше, з Херсонеса). 
Щоправда, частина різьбленого оздоблення може походити і 
безпосередньо з константинопольських пам'ятників більш раннього 
періоду, а ще частина деталей могла бути виготовлена з привезеного в 
Київ спеціально для Десятинної церкви мармуру безпосередньо на місці 
її будівництва. Стіни і склепіння храму були оздоблені мозаїкою і 
фресками. Чимало фрагментів цих розписів знайдено під час розкопок. 

Не менш ошатно оздоблена й підлога. Вона являла собою нібито 
килим, набраний у мозаїчній техніці з невеликих шматків мармуру, 
смальти й майолікових плиток. Дуже часто смальта інкрустувалась у 
різьблені плити з пірофілітового сланцю (овруцького шиферу). Цей 
камінь, що легко обробляється і має гарний рожево-фіолетовнй колір, 
дуже сподобався візантійським майстрам, які працювали н Києві, 
оскільки за кольором він нагадував пурпур-геральдичний колір 
візантійських імператорів. 

Після завершення будівництва Десятинної церкви або одночасно з 
ним на прилеглій до неї території було споруджено кілька палаців: це 
парадні приміщення, що призначались для врочистих церемоній. 
Можливо, їх верхні поверхи були дерев'яними і могли 
використовуватись як житло. 
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Створення парадного ансамблю в Києві завершилось будівництвом 
у X ст. фортечних укріплень із проїзною вежею Таким чином, 
спорудження грандіозної на той час Десятинної церкви, ансамблю 
навколо неї знаменувало початок регулярного кам'яного будівництва на 
Русі. Десятинна церква стояла біля витоків усього подальшого розвитку 
національного зодчества. 

Після смерті Володимира будівництво на Русі припиняється. 
Причиною цього є те, що інших майстрів, крім тих, котрі були зайняті 
на будівництві “Міста Володимира” у Києві на Русі не було 
Найімовірніше, після завершення будівництва їх відкликали до 
Константинополя. 

Ініціатива відновлення будівничої справи на Русі належить князю 
Мстиславу Володимировичу, який у 30-х рр. XІ ст. у своїй столиці 
Чернігові розпочинає будівництво Спаського собору. Для нього знову 
були запрошені візантійські майстри. Але після смерті Мстислава 
будівництво перервано. Після його відновлення первісний план 
архітектора було змінено. 

Якщо у плані собору закладено структуру купольної базиліки, то 
зрештою був зведений не базиліковий, а хрестобанний храм на зразок 
вписаного хреста. Однак деякі риси базилікальності йому надасть 
широко розставлені між підкупольними пілонами хрещатої форми 
круглі колони опор другого ярусу, що утворюють в інтер’єрі потрійні 
аркади. 

Після смерті Мстислава вся влада зосередилась у руках Ярослава 
Мудрого, який вирішує створити новий репрезентативний центр Києва 
на зразок Константинополя. Він значно розширює територію міста, 
перетворюючи його в одну з найбільших столиць середньовічної 
Європи. Нову територію Ярослав Мудрий забудовує чималою кількістю 
монументальних споруд, намагаючись досягти за десятиріччя того, що 
Константинополем створювалось впродовж століть. Показово, що у 
своїх спорудах Ярослав свідомо копіює не лише містобудівну 
структуру, а й назви головних споруд: Софійський собор, церква 
святого Георгія і святої Ірини, Золоті ворота. 

Для втілення такої широкої програми Ярославу необхідні були 
майстри-будівельники, яких він отримав із Константинополя і перевів із 
Чернігова. Спаський собор закінчили вже тільки після завершення 
Софійського. Цим і пояснюється поява рис, властивих 
константинопольській і київській культурі у чернігівському соборі, 
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розпочатому провінційними візантійськими майстрами. 
Софійський собор, подібно до Десятинної церкви, можна 

розглядати як одну із пам'яток константинопольської школи. Про це 
свідчать і класична для Константинополя система декорації фасадів з 
двоуступчастими вікнами та нішами, і тонкі тяги-напівколонки, і 
система будівництва об’ємно-просторової композиції храму на зразок 
вписаного хреста, і характерна статичній школі візантійської 
архітектури кладка з прихованим рядом і з використанням 
необробленого каменю. 

Константинопольська кладка “opusmixtum” з прихованим рядом 
після спорудження Десятинної церкви і будівництва Ярослава Мудрого 
стає класичною і для давньоруської архітектури XI ст. 

Планова структура хрестобанного краму, застосована у Київській 
Софії, незважаючи на своє константинопольське походження, має 
водночас особливості, що перетворюють цю споруду у типово 
давньоруську пам'ятку. Це незвично великі розміри храму, грандіозний 
п'ятинефний шестистовпний собор, оточений двома рядами галерей, які 
ще більше розширюють його площу. Це величезні хори-“полаті”, які 
займали майже половину площі храму. Це й багатокупольність і і 
пірамідальність композиції. 

Ще однією особливістю Софійського собору є наявність чітко 
виявлених об'ємів сходинкових веж для входу на другий ярус і форма 
підкупольних опор. Як бачимо, ці особливості яскраво проявились ще 
під час будівництва Десятинної церкви. 

Меншими за розмірами, але не менш грандіозними за масштабом 
були зведені Ярославом Мудрим церква Георгія і церква Ірини у Києві. 
В їх назвах відчувається безпосередня паралель з Константинополем. 
Окрім того, вони були патрональними, присвяченими небесним 
патронам князя та княгині. 

Величезне за розмахом будівництво Ярослава в Києві викликало 
появу давньоруських учнів у константинопольських будівельників, а 
отже, зумовило підготовку власних кадрів майстрів-будівельників. 
Протягом практично всього XI ст. будівельна діяльність на Русі була 
зосереджена лише в Києві. Виняток становить тільки Спаський собор у 
Чернігові й будівництво в двох важливих центрах Русі − Новгороді та 
Полоцьку. Однак їх будівельниками були ті самі київські майстри, а в 
основі збудованих ними в цих містах соборів лежить трансформована 
структура Софійського собору в Києві, яка, зрештою, бере витоки від 
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пам'ятки константинопольської школи на давньоруському ґрунті − 
Десятинної церкви. 

Новгородський Софійський собор менший за розміром від 
київського, однак він не менш вражаючий і грандіозний. Його 
особливістю, що стала згодом характерною рисою новгородської 
архітектури, є те, що поряд із плінфою тут широко застосовані плити 
волховського вапняку. Головний масив кладки виконувався із цього 
каменю, а плінфа застосовувалась у найбільш відповідальних місцях 
(арки, аркові перекриття вікон, склепіння). 

Після завершення будівництва Спаського собору у Чернігові та 
Софійських соборів у Новгороді й Полоцьку будівельники знову 
повернулись до Києва. До рубежа XI і XIІ ст. будівельна діяльність у 
цих містах не відновлювалась. Упродовж усього XI ст. Київ був 
монополістом у галузі монументального будівництва на Русі. 

У другій половині XI ст. зводиться Успенський собор Києво-
Печерського монастиря. У зв'язку з тим, що це був не княжий, а 
монастирський собор, він значно простіший за своїми формами. Це вже 
не багатонефна багатобанна споруда, а шестистовпний однобанний 
храм, завершений закомарами. З моменту появи Успенського собору 
його тип − однобанного шестистовпного храму − стає канонічним для 
давньоруської культури. 

За своєю структурою цей собор був ближчий до Десятинної церкви, 
ніж складні просторові структури на зразок Київської Софії, водночас 
він мав й особливості, що суттєво відрізнялися від неї. Це був уже не 
багатобанний, а однокупольний храм, в композиції якого відсутні 
галереї, спочатку собор не мав і хорів. 

Подібні храми продовжують будуватись у Києві та його околицях 
протягом другої половини XI ст. (Вишгород, Заруб, Видубичі) 

Будівництво в Києві здійснювалось не лише 
константинопольськими майстрами, а й їх руськими учнями. Лише для 
будівництва Успенського собору знову були запрошені майстри з 
Константинополя. Щоправда, в цей період у Києві з’являється пам'ятка, 
зв’язана із зовсім іншою, але також візантійською традицією − собор 
Кловського монастиря, відкритий під час недавніх розкопок. Це була 
будівля незвична як для Києва, так і для Константинополя. Баня собору 
спиралася не на 4, а на 8 опор, перехід до яких від барабана 
здійснювався вже не за допомогою конструкції паруса, а за допомогою 
тромпів-пандантивів. Таким чином, крім константинопольських, у Києві 
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протягом XI ст. працювали майстри з однієї з провінцій Візантії − 
Греції, але в подальшому ці традиції не знайшли свого розвитку і собор 
Кловського монастиря так і залишився унікальною пам'яткою. 

Центральне місце в історії давньоруського зодчества 
домонгольського періоду посідає XII ст. Саме впродовж цього століття 
монументальне будівництво, зосереджене досі переважно у Києві, 
виходить за його межі й поширюється по всій території Древньої Русі. 
Вже наприкінці XI ст. з'являються нові незалежні будівельні центри у 
Переяславі і Чернігові, а згодом йде активний процес формування й 
розвитку самостійних архітектурних шкіл. 

Першою такою школою давньоруської архітектури можна вважати 
зодчество Переяслава, розпочате наприкінці XI ст. за ініціативою 
митрополита Єфрема і продовжене на початку XII ст. переяславським 
князем Володимиром Мономахом. Формування переяславської школи 
відбулось також за участю будівельників із Візантії. Типологічно 
переяславські споруди дещо відрізняються від київських пам'яток. За 
винятком великого собору Михайлівського монастиря, всі вони являють 
собою невеликі одноапсидні, як правило, безстовпні храмики. Дещо 
інший характер за формою та фактурою має плінфа. 

Ще одна група майстрів, незалежна від Києва, з'явилась наприкінці 
XI ст. у Чернігові, де на замовлення Володимира Мономаха був 
побудований храм-усипальниця, нещодавно відкритий під час розкопок. 
Це була незвична для Древньої Русі двоярусна будівля, що мала свої 
аналоги лише в константинопольській архітектурі X-XII ст. Судячи з 
“будівельного почерку”, не були не ті константинопольські майстри, що 
працювали у Києві, а інша константинопольська артіль. 

Храм-усипальниця залишився унікальним явищем у 
давньоруському зодчестві. Вже на межі ХІ-ХІІ ст. у Чернігові 
з'являється нова артіль, що побудувала Успенський собор Єлецького 
монастиря “Почерк” них зодчих суттєво відрізняється від того, що 
робилось упродовж усього ХІ ст. На зміну кладці з прихованим рядом 
уперше приходить рівношарова кладка з плінфи, в системі декорації та в 
деяких конструкціях яскраво виявляються окремі елементи, зв'язані із 
впливом романської архітектури (хрестові склепіння, архітектурні 
пояски, напівколони на фасадних пілястрах). 

Витоки нової будівельної традиції, що поєднує у собі органічно 
переплетені риси візантійської, київської та романської архітектур, 
залишаються нез’ясованими. Однак її продовження отримало надалі не 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

129 

тільки активний розвиток у зодчестві Чернігова (церкви Благовіщення 
та Бориса й Гліба), а після переходу чернігівської артілі до Києва стало 
визначальним для усього давньоруського зодчества ХІІ ст. 

На початку XII ст. у Києві знову з'являються споруди, які 
продовжують традиції, закладені у будівництві другої половини ХІ ст. 
(собори Михайлівського Золотоверхого і Федорівського монастирів), 
однак уже в першій чверті XII ст. там будується пам'ятка, в якій яскраво 
проявляється тенденція до відриву від традиційних візантійських форм 
(що зберігаються у Десятинній церкві, в Софійських соборах, 
Успенському соборі Печерського монастиря і в спорудах другої 
половини XI ст.) і створення невластивої візантійській архітектурі 
динамічної композиції загального об'єму будівлі з виявленим потягом 
до вертикалізму − церква Спаса на Берестові. 

У цій пам’ятці закладається тенденція, розвиток якої згодом 
приведе до створення національних, незалежних від Візантії, 
архітектурних форм, але раптове припинення будівничої діяльності в 
Києві у середині 30-х рр. ХІІ ст. і відновлення його вже силами 
чернігівської артілі після приходу на київський престол чернігівського 
князя Всеволода Ольговича (у 1139 р.) призводить до того, то процес 
розробки національних форм у давньоруському зодчестві виявляється 
витісненим більш архаїчною лінією розвитку, привнесеною 
чернігівськими майстрами. Ця лінія розвитку, зв'язана із створенням 
ставших уже канонічними закомарних одноглавих храмів, відтіснивши 
на століття розробку динамічних композицій, стала визначального не 
лише у зодчестві самого Києва, а й інших давньоруських земель. [...] 

За часів Всеволода нових запрошень майстрів “от немец” не було, і 
будівництво здійснювалось уже силами власних майстрів, хоча вони й 
працювали у тій самій білокам'яній техніці. 

Таким чином, до кінця XII ст. тип закомарного храму, що виник у 
київському зодчестві на ґрунті осмислення візантійської традиції, 
продовжує залишатись канонічним і домінуючим, незважаючи на 
індивідуальні й регіональні особливості пам'яток. 

Однак ще на межі XI і ХІІ ст. у церкві Спаса на Берестові в Києві 
були здійснені перші кроки у створенні національних форм архітектури. 
Вперше застосовується композиція, в якій спокійний, урівноважений 
ритм завершення закомарного храму змінюється динамічним об'ємом з 
виявленим прагненням до вертикалізму. Ця тенденція стала на межі XII 
і ХІІІ ст. головним магістральним шляхом розвитку всієї давньоруської 
архітектури. 
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Вже в 30-х рр. XII ст. вона одержала подальший розвиток у 
зодчестві Полоцька, куди перейшла із Києва артіль майстрів, яких 
змінили там чернігівські будівельники. У полоцькому зодчестві (собор 
Більчицького монастиря, Спаський собор Єфросиніївського монастиря і 
церкви “на Дитинці” і “на Рову”) був зроблений подальший крок у бік 
відриву від візантійських форм і розробки композиції валоподібного 
храму. Згодом ця традиція простежується у нещодавно відкритих 
пам’ятках у Дорогобужі і Луцьку, а у другій половині XIІ ст. набуває ще 
більшого розвитку в зодчестві Гродно (Борисоглібська церква на 
Коложі й “Нижня” церква) і вже наприкінці ХІІ ст. знову повертається 
на київську землю (церкви Василя в Овручі, Апостолів у Білгороді, а 
також церква на Вознесенському узвозі у Києві). Остаточна 
кристалізація національного типу храму, що відрізняється складними 
композиціями завершення будівлі, відбувається на межі XII і XIII ст. у 
зодчестві Чернігова (церква Параскеви П'ятниці) та Смоленська (церква 
Архангела Михаїла). Якщо домінуючою тенденцією розвитку 
архітектурного типу в давньоруському зодчестві XII ст. був розвиток 
закомарного храму, то ХІІІ ст. засвідчує вже неподільне панування 
нової архітектурної традиції, зв'язаної з розвитком вежоподібного типу 
з гострою динамічною композицією і яскраво вираженим прагненням до 
вертикалізму об'ємів та центричності планової структури. Починаючи з 
кінця ХІІ ст., давньоруська архітектура остаточно відривається від 
візантійської традиції й активно розвиває зовсім невідомий у Візантії 
тип вежоподібного храму. В процесі розробки і розвитку національного 
типу храму з підвищеними конструкціями верхньої частини наприкінці 
XII − на почату ХІІІ ст. беруть участь всі школи давньоруської 
архітектури, однак кожною з них це завдання вирішувалось по-різному. 
[...] 

Яскравий розквіт давньоруського зодчества був перерваний 
монгольською навалою. В умовах повного припинення будівельної 
діяльності навіть ті начисленні кадри майстрів-будівельників, які ще 
збереглися, втратили свої артілі, і коли будівельна справа на Русі почала 
відновлюватись, все довелося розпочинати з самого початку. Про це 
свідчить і повна заміна будівельної техніки − на зміну плінфі приходить 
брускова цегла, а в білокам'яній суттєво змінюється формат квадрів і 
характер забутовки. Проте продовжується розвиток національного типу 
храму з динамічною композицією. Ця лінія розвитку залишилась в 
єдиному на Русі князівстві, де будівельна діяльність, незважаючи на 
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страшний розгром, не переривалась і продовжувалась зразу ж після 
навали: на території Галичини у білокам'яній техніці, а на Волині й на 
землях Чорної Русі − з брускової цегли. 

Тенденції, закладені на цих землях у зодчестві другої половини 
ХІІІ-ХІV ст., лягли в основу національних архітектурних традицій 
України й Білорусії. 

Таким чином, упродовж Х-ХІІІ ст. давньоруське зодчество 
переживало важливий етап своєї історії. Зобов'язане своїм походженням 
архітектурі Візантії, воно вже на перший етапах свого розвитку має ряд 
особливостей, що дають змогу розглядати його не як один із локальних 
варіантів візантійської архітектури, а як самостійну національну 
архітектурну школу середньовіччя. Вже перші, збудовані 
візантійськими майстрами, будівлі Древньої Русі кінця: X − першої 
половини XІІ ст. мають певні особливості невластиві 
константинопольській архітектурі. З рубежа XI−XII ст. у 
давньоруському зодчестві починається процес розвитку національних 
архітектурних форм, окреслюється тенденція до відриву від традиційно 
візантійських форм і створення динамічної композиції храму. 
Тимчасово відійшовши на периферію розвитку давньоруського 
зодчества у ХІІ ст., у XIII ст. ця тенденція стає головною у розвитку 
архітектури Древньої Русі й охоплює всі її школи. Незважаючи їй 
трагічні події середини XIII ст., зв'язані з монгольською навалою, ця 
традиція знов-таки продовжується після відновлення будівельної 
діяльності, ставши вже домінуючою. Саме ХІІІ ст. було тією 
з’єднуючою ланкою, яка забезпечила передачу традиції 
східнослов'янським національним архітектурам ХVІ-ХVІІ ст. 

Іоаннесян О. Зодчество Давньої Русі від Десятинної церкви до монгольської 
навали (традиції, зв'язки, розвиток) // Церква Богородиці Десятинна в Києві. 
До 1000-ліття освячення / колектив авторів. − К. : “АртЕк”, 1996. − 224 с. 
− С. 37-47. 
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Розділ ІІІ 
ТРЕТІЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ:  
ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА  

 

Галицько-Волинська Русь.  
Культурні явища й процеси 

Культура Галицько-Волинської Русі ХІІ-ХІІІ ст. є складовою 
частиною культури давньоруської. При тому вона відчутно 
відрізняється значними локальними рисами від культур інших земель 
Русі − південних і північних, − виявляє чималу самобутність і 
оригінальність. Культурні явища і процеси в Галицькій і Волинській 
землях стали одним із основоположних складників у перебігу 
формування культури українського народу. 

Слід взяти до уваги ту обставину, що, так само, як і в Давній Русі в 
цілому, матеріальна і духовна культура Галицько-Волинської Русі не 
була єдиною і монолітною. Вже при першому погляді видно чималу 
різницю між культурами Галичини і Волині. У свою чергу, культурне 
життя кожної землі проходило багато в чому по-різному в різних її 
областях. Але принципові й магістральні явища і процеси все ж таки 
об'єднували їх. Тому наука має право говорити про культуру Галицько-
Волинської Русі як про відносно єдину, хоча й із багатьма місцевими 
відмінностями, тобто як про певною мірою цілісний феномен. 

Тема і скромний обсяг цього розділу дозволяють нам зосередити 
увагу не на всіх проявах і досягненнях галицько-волинської культури, а 
лише − і насамперед − на мистецтві та духовних явищах і процесах. 

Містобудування. Архітектура 
Почнемо зі спроби кинути погляд на галицькі й волинські міста, ці 
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“квіти середньовіччя”, як образно назвав їх хтось з істориків минулого, 
оскільки про галицькі й волинські села ХІ-ХШ ст. можна сказати 
небагато. Втім, як і про села інших тогочасних земель і князівств. 
Здобутки археології − писемні джерела про села майже не згадують − 
створюють досить скупий на деталі образ тих поселень. Можна хіба що 
твердити, що в більшості села Галичини і Волині були невеликими, 
складалися з окремих дворищ, були оточені угіддями: полями, луками, 
пасовиськами, лісами тощо. 

Структура і зовнішній вигляд галицьких і волинських міст були 
загалом характерними для Південної Русі, однак знову-таки мали 
місцеві особливості. Здебільшого таке місто складалося з обнесеного 
валами чи (в рідкісних випадках) кам'яними стінами з баштами і 
оточеного наповненими водою ровами “дитинця” або “града”, в 
середині якого стояли княжий палац або будинок намісника чи 
коменданта, соборний храм та інші церкви, добротні житла бояр, 
дружинників, заможних городян − так званого міського патриціату. Для 
будівництва “града” звичайно обирали узвишшя, “гору”, звідки він 
домінував над “підгороддям”, або “підзамчем”, тобто передмістям, яке 
давньоруські літописці називали посадом. Утім, траплялося, що місто 
ставили на низині, а то й у багнистій місцевості, яка робила його 
неприступним для штурму більшу частину року. Таке місце обрали для 
головних міст Волині − Володимира і Луцька. 

Посад також був укріплений, але легким дерев'яним острогом. У 
ньому в чепурних, зазвичай прикрашених різьбленням будиночках 
мешкали ремісники й торговці, там же тулилася в злиденних хижах 
біднота. Головний ринок міста, “торг”, за означенням літописців, теж 
розміщувався на посаді. 

Характерною особливістю Галицької землі було те, що, на відміну 
від Київської, Чернігівської, Новгородської чи сусідньої Волинської, 
бояри здебільшого жили не в самому місті, а неподалік від нього. 

Так, Галич був оточений укріпленими садибами великих бояр, що 
становили собою сильні замки із запасами харчів і арсеналом зброї. 
Відвойовуючи Галич у боярських олігархів 1230 р., “Данило захопив 
двір Судислава (лідера боярської опозиції − авт.). Скільки там було 
вина, овочів, їжі, списів і стріл − страшно було бачити!” Свідчення 
галицького книжника здається дуже красномовним. Ці боярські 
фортеці, мов удавкою, стискали Галич, в якому сидів князь, а їхні 
власники справляли тиск на свого государя. 
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Літописи та інші пам'ятки писемності звичайно не містять описів ні 
князівських палаців, ні боярських хоромів. Із короткої згадки 
Київського літопису за 1152 р. довідуємось, що палац Володимира 
Володаревича в Галичі був з'єднаний переходом із хорами церкви 
святого Спаса − кількома роками пізніше подібний перехід був 
збудований між княжим палацом і храмом у Боголюбові. Той палац 
належав володимиро-суздальському князеві Андрієві Юрійовичу. 

Більше уваги приділяють літописці оборонній архітектурі 
Галицько-Волинської Русі: валам, стінам, брамам міст і замків. 
Галицький літописець докладно описав фортифікації Холма: башту-
донжон, стіни, а також осібний замок на підступах до міста. У Кам'янці, 
свідчить він, Володимир Василькович “створив стовп (башту − авт.) 
кам'яний заввишки 17 сажнів, що викликав захоплення у всіх, хто 
дивився на нього”, а в Бересті − “стовп кам'яний заввишки як 
кам'янецький”. Його наступник у Володимирському князівстві 
Мстислав Данилович “у Чорторийську у граді заклав стовп кам'яний”. 
Всі ці “стовпи були, мабуть, такими самими донжонами, як докладно 
описаний літописцем у Холмі. Вивчення архітектурних і 
конструктивних особливостей стін і башт Луцького замку (ХІV-ХV ст.) 
дозволило вченим висловити припущення, що його зведення почалося 
ще за Мстислава Даниловича в 90-х роках XIII ст. 

Вище йшлося про будівництво Данилом Романовичем і його братом 
Васильком фортифікованих за останнім словом європейської воєнної 
науки міст на Волині (поряд із Холмом − Даниліва, Крем'янця, 
Угровська) і в Галичині (Ярослава, Сяника). Серед оборонних 
комплексів попереднього періоду, ХІ-ХІІ ст., можна відзначити дуже 
укріплений Перемишль. Майстерність місцевих архітекторів і 
фортифікаторів викликала подив і повагу іноземців. Коли на початку 
30-х років XIII ст. угорський король Андрій наблизився до стольного 
града Волині, то, за словами галицького автора, “він здивувався і мовив: 
“Такого міста я не зустрічав навіть у Німецьких (у даному контексті: 
західноєвропейських − авт.) країнах!” 

Містобудівна діяльність тривала на Волині та Галичині й по смерті 
Данила Романовича і розпаді Галицько-Волинського великого 
князівства. Як свідчить Волинський літопис, при дворі Володимира 
Васильковича в 70-х − 80-х роках трудився “умілий муж Олекса, котрий 
за батька його багато міст збудував”. Літописець образно розповідає про 
те, як засновували одне з волинських міст. Князь Володимир послав 
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Олексу “з місцевими жителями в човнах у верхів'я річки Лосна, щоб 
знайти місце таке, де б можна було поставити град. І тоді знайшов 
(Олекса − авт.) таке місце… і очистив його і збудував там град і назвав 
його (князь − авт.) Кам'янцем тому, що земля була кам'янистою”. 
Археологічні розкопки з кожним роком додають багато нових 
подробиць до описів міст і фортець Галицько-Волинської Русі, що 
містяться в пам'ятках писемності. 

І все ж таки головну увагу волинські й галицькі літописці віддають 
будівництву князями храмів і монастирів. Це легко зрозуміти, адже 
середньовічна культура, як і все життя, була пронизана релігією: 
середньовіччя знало лише одну ідеологію − релігію і лише одну 
ідеологічну установу − Церкву. 

Історики і археологи справедливо вважають наявність кам'яних 
палаців і храмів одним із головних показників високого рівня 
соціально-економічного розвитку давньоруських міст. Галицькі й 
волинські міста багаті на кам'яні споруди. На жаль, переважна більшість 
храмів ХІ-ХШ ст. назавжди втрачена. Від деяких збереглися розкопані 
археологами рештки. І лише поодинокі церкви ще височіють в окремих 
містах, та й то зазвичай перебудовані в наступних століттях, нагадуючи 
про колишню велич і красу тих давніх міст... 

Перші кам'яні храми з являються на території Галицько-Волинської 
Русі дуже рано: з кінця IX − початку X ст. Однак то був вплив західної, 
в даному разі чеської архітектури. До цього часу вчені відносять 
розкопані в Перемишлі рештки білокам'яної церкви-ротонди з круглою 
олтарною абсидою. Недалеко від неї польські археологи (нині 
Перемишль перебуває в складі Польщі) виявили фундаменти ще одного 
кам'яного храму, що, ймовірно, належить до часу князювання в 
Перемишлі Володаря Ростиславича (1092-1124 рр.) Однак усі ці й 
абсолютна більшість інших споруд X − першої чверті XII ст. не дійшли 
до наших днів. 

Серед збережених часом монументальних споруд Галицько-
Волинської Русі одним із найстаріших є Успенський собор, збудований 
князем Мстиславом Ізяславичем у 1160 р. Мистецтвознавці вважають 
цей храм багато в чому схожим на собор Єлецького монастиря в 
Чернігові. При тому володимирський Успенський собор є оригінальною 
архітектурною будовою. Його сучасник − Успенський собор у Галичі 
(здогадна дата створення − 1157 р.) − дійшов до нас у руїнах. Він є 
яскравим зразком галицької архітектурної школи й вирізняється як 
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технічними прийомами зведення, так і декоративними деталями: 
порталами, архітектурно-колончастими поясами тощо, які позначені 
впливом західної романської архітектури. 

Галицько-Волинський літопис доніс до нас докладний і 
схвильований опис церкви Іоанна Златоуста, яку князь Данило відновив 
після грандіозної пожежі Холма 1256 р.: “Збудував він церкву святого 
Іоанна, гарну й ошатну. Будівля її була влаштована так: чотири 
склепіння; в кожному куті − арка, що стояла на чотирьох людських 
головах, вирізьблених якимось майстром. Три вікна були прикрашені 
римським склом (вітражами − авт.); при вході до вівтаря стояли два 
стовпи з цілого каменю, а над ними склепіння і купол, прикрашений 
золотими зірками на лазурі. Підлога ж усередині була відлита з міді і 
чистого олова, і блищала вона, мов дзеркало... Візерунки, різнобарвні й 
золоті, зроблені були умільцем Овдієм... Він (Данило − авт.) прикрасив 
ікони, що привіз із Києва, дорогоцінним камінням і золотим бісером... 
Дзвони він привіз із Києва, а інші були відлиті тут...” 

Наводимо цю розлогу цитату з літопису, щоб дати можливість 
читачеві самому помилуватися і захопитися красою Холмського 
Іоаннівського храму, який увібрав у себе досягнення давньоруського і 
візантійського мистецтва, що органічно з'єднались у ньому. Як писав 
дослідник культурного життя Галицько-Волинської Русі Я. Д. Ісаєвич, 
“достовірність відомостей літопису підтверджується тим, що при 
розкопках Холмського городища виявлені сотні кілограмів стопу міді й 
свинцю”. 

Прикладне і образотворче мистецтво 
З тільки-но процитованих слів Галицько-Волинського літопису 

видно, що розкішне оздоблення Холмської церкви було справою рук 
місцевих майстрів − волинських і, мабуть, галицьких. У багатьох музеях 
України та зарубіжжя зберігається величезна кількість ювелірних 
виробів волинського і галицького походження: скроневі кільця, ковтки, 
сережки, браслети, намиста (у фрагментах), хрестики, енколпіони 
(хрести-складні), різноманітні речі з дорогоцінних металів і міді, а 
також з кістки, дерева, шкіри. Їх часто знаходять археологи, розкопуючи 
міста і сільські поселення. Великої слави зажили витвори галицьких і 
волинських “ковалів по золоту й сріблу”. У винятково складній техніці 
виготовлено знайдений у Галичі чудовий золотий ковток із 
дорогоцінними емалями, здогадно, місцевої роботи. Він є рідним 
братом таких самих ковтків, що їх на Русі виготовляли переважно в 
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Києві, звідки вони розходилися по всій Руській землі й виходили за її 
межі. У Львівській церкві святого Юра зберігається дзвін, на якому 
написано, що його відлив Яків Скора, русин із походження. 

Твори прикладного мистецтва буквально пронизували побут як 
князів і бояр, так і простих людей. Різниця полягала в тому, що 
представники панівних верств користувалися речами вишуканої роботи, 
виготовленими із золота, срібла, слонової кістки тощо, а звичайні люди 
− простішими, дешевшими, масовими виробами. Галицько-Волинський 
літопис зберіг чи не єдиний у давньоруському письменстві й тому 
особливо цінний опис парадного одягу руського князя. 

1249 р. Данило Романович на запрошення угорського короля Бели 
IV прийшов до нього, щоб узяти участь у змаганнях за австрійський 
престол, який залишився вакантним по смерті герцога Фрідріха 
Бабенсберга. “Сам (Данило − авт.) їхав поруч із королем... Кінь був під 
ним подиву гідний, сідло з паленого золота, стріли й шабля прикрашені 
золотом та іншими оздобами, аж дивно було; каптан із оловира (тканої 
золотом парчі − авт.) грецького, обшитий золотим пласким мереживом, 
і чоботи із зеленого сап'яну, шиті золотом. Німці (іноземці − авт.) 
дивилися на нього і дуже захоплювались”. 

Князі, бояри та інші знатні й заможні люди дарували церквам і 
монастирям коштовні хрести, золотий і срібний ритуальний посуд, 
дорогоцінні оклади ікон, євангелій та інших релігійних книг. Дещо з 
цього дійшло до наших днів. Володимир Василькович, за свідченням 
його Літописця, “поставив (у Кам'янці − авт.) церкву Благовіщення 
святої Богородиці і прикрасив її іконами золотими і скував посуд 
срібний служебний... У Володимирі він розписав усю церкву святого 
Димитрія, скував посуд срібний служебний та ікону святої Богородиці 
обкував сріблом з дорогоцінним камінням і прикрасив її завісами, 
шитими золотом, і іншими − оксамитовими... Дав у церкву святої 
Богородиці образ Спаса, обкутий золотом із дорогоцінним камінням...” 
Цей набір дорогоцінних, певно, мистецьки досконалих предметів 
церковного вжитку, подарований лише одним володарем одного 
маленького князівства, надзвичайно вартісний сам по собі, Літописець 
продовжує й далі. 

Сильні світу цього в ті часи мали парадний посуд також із 
шляхетних металів, про що свідчить емоційна розповідь волинського 
літописця про останні дні життя Володимира Васильковича. Готуючись 
до близької смерті, “роздавав він майно жебракам: все золото й срібло, 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

138 

й дорогоцінне каміння, і золоті й срібні пояси свого батька, і все своє, 
що він нажив після свого батька, все роздав. Великі срібні таці й кубки 
золоті й срібні він сам перед своїми очима розбив і перетопив на 
гривни. Великі золоті мониста своєї бабці та своєї матері він всі 
перетопив і роздав милостиню по всій землі...” Попри очевидну 
апологетичність і гіперболічність цієї розповіді, є підстави думати, що 
княжий побут на Русі справді був розкішним, сповненим коштовних і 
гарних предметів хатнього вжитку. 

Та навіть повсякденні побутові речі широких верств людності − від 
дешевих сережок чи намиста до дерев'яної ложки чи гребінця з 
нехитрим орнаментом − зворушують душу спокійною красою, 
довершеністю форми й малюнка, якоюсь незбагненною житейською 
мудрістю. У цьому легко переконатись, переглядаючи речі з 
археологічних розкопок чи дивлячись на них у вітринах музеїв. 

Набагато гірше збереглися пам'ятки образотворчого мистецтва: 
скульптура, монументальний (фресковий) живопис, ікона, книжкова 
мініатюра тощо. Недовговічність самого матеріалу (дерево, м'який 
камінь-вапняк та ін.) й унікальність витворів високого мистецтва стали 
головною причиною того, що до нашого часу збереглися лише 
поодинокі речі. 

Монументальний живопис Давньої Русі, так само як іконний, 
взагалі стояв на багатовіковій візантійській традиції, яку творчо засвоїв 
і продовжив. Водночас до неї вносився струмінь місцевого народного 
мистецтва. Такими є нечисленні рештки фресок галицьких і волинських 
храмів і палаців. З джерел відомо, що 1160 р. за наказом волинського 
князя Мстислава Ізяславича було розписано фресковими картинами 
щойно завершений Успенський собор у Володимирі. У стольному граді 
Волині в останній третині XIII ст. стараннями Володимира 
Васильковича був розписаний увесь інтер'єр собору святого Димитрія. 
Він же в м. Любомлі звелів розмалювати всі три абсиди й купол 
зсередини церкви святого Георгія. Під час розкопок та історико-
архітектурних досліджень були знайдені фрагменти тиньку із 
залишками живопису в Галичі й Перемишлі. Як свідчить одне з 
візантійських джерел, фресками зі сценами полювання в 60-х роках XII 
ст. були прикрашені парадні покої галицького князя Ярослава 
Володимировича. 

З пам'яток писемності пізнішого часу історики дізнались, що 
галицькі художники-монументалісти високо цінувалися на Русі й за 
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кордоном. У XIV XV ст. їх навіть запрошували до Польщі розписувати 
костели. Більш пізня, ніж київська, галицька школа монументального та 
іконного живопису розвивалася значною мірою під її впливом. Як уже 
згадувалося, Данило Романович прикрасив Холмську церкву святого 
Іоанна іконами, привезеними з Києва. А його сестра подарувала цій 
церкві ікони, написані в Овручі. 

Найдавніші галицькі й волинські ікони не збереглися. Найстарішою 
серед тих, що дійшли до нашого часу, вважається “Покров” із 
Київського музею українського мистецтва. Дослідники датують її 
початком XIII ст. Ймовірно, вона являє собою не дуже вмілу копію з 
давньої ікони Влахернського храму в Константинополі. Галицька ікона 
“Покров” є недосконалою з погляду техніки виконання, хоча й приємно 
вражає оригінальністю колориту. Є підстави гадати, що вона належить 
до числа масових творів такого типу, якими прикрашалися тоді церкви і 
міст, і містечок, і сіл. Зате високим професійним рівнем позначена ікона 
Богоматері кінця XIII − початку XIV ст. з Покровської церкви в Луцьку. 
А відома на весь світ і шанована в Польщі Ченстоховська ікона 
Богоматері була написана в Галицькій землі в ХІV ст. і вивезена звідти 
поляками, коли вони загарбали ту землю. У Львівському музеї 
українського мистецтва зберігається одна з перлин галицького 
іконопису XIV ст. − зображення Юрія-змієборця на чорному коні з 
с. Станилі поблизу Дрогобича. Відомі й інші пам'ятки галицького 
живопису XIV ст., яким притаманні висока майстерність живописців, 
виразна індивідуальна манера, поєднання візантійської традиції, 
давньоруської спадщини й струменя місцевого народного мистецтва. 

Писемність. Освіта 
Як відомо, писемність і освіта поширилися на Русі із 

запровадженням християнства. Нечисленні попервах церкви та 
монастирі стали першими їх осередками, вогниками, що освітлювали 
язичницьку в масі Русь. Поступово збільшувалась кількість храмів і 
монастирів, зростали їхні бібліотеки, виникали й перші школи при них. 

Однак писемність недовго залишалася монополією духівництва. 
Досить скоро вона поширилася на різні верстви населення. Знахідки 
археологів: літерні клейма й графіті на череп'яному посуді, свинцевих 
пломбах, пряслах, руків'ях ножів, арабських монетах-дирхамах, що 
обслуговували давньоруський ринок, − усе це є красномовними 
доказами того, що грамотою володіли і ремісники, і торговці, і воїни − 
рядові дружинники. А в Перемишлі, Звенигороді, Галичі та інших 
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містах Галичини, як і на Волині, знайдено чимало бронзових і кістяних 
“писал” для письма на вкритих воском дощечках, які застосовувалися 
під час навчання письма й використовувались у княжих канцеляріях при 
готуванні текстів грамот і листів. 

Повсюдно у містах (і при церквах у сільській місцевості) існували 
школи, в яких навчали елементарної грамоти. Наявність таких шкіл на 
Волині засвідчує житіє іконописця Пета. У семирічному віці батьки 
віддали його “книжкам навчатися”. Йому пощастило на ретельного й 
доброзичливого вчителя. Тим не менше хлопець спочатку вчився погано 
й лише згодом перевершив своїх однолітків. А з напису писця Іова на 
одному пергаменному рукописі 1288 р. дізнаємося, що в тивуна князя 
Володимира Васильковича Петра “був син на ім'я Лаврентій, його ж 
віддав навчатися святим книгам”. Дехто з істориків думає, що це 
“навчання святим книгам” було не звичайним оволодінням грамотою, а 
більш високим рівнем освіти, коли вивчали елементи філософії, 
риторики, права. 

Про значне поширення освіти, принаймні серед заможних кіл 
населення Галицько-Волинської Русі, опосередковано свідчать пам'ятки 
давньоруської писемності ХІІ-ХШ ст. У жодному іншому літописі, 
окрім Галицько-Волинського, не знайти такої кількості згадок про 
князівські канцелярії, архіви, грамоти, тестаменти, купчі, про писців, які 
працювали в тих канцеляріях, тощо. У Волинській частині літопису 
наведено тексти двох грамот Володимира Васильковича і однієї − 
Мстислава Даниловича. Дискусійною залишається автентичність 
більшості відомих у пізніших копіях грамот Льва Даниловича. А 
літописці − і в Галицькій, і у Волинській частинах нашого літопису − 
неодноразово зауважують, що тримали в руках справжні тексти 
князівських послань і міжнародних угод. Від XIV ст. дійшли до нас в 
оригіналах грамоти останніх галицько-волинських князів Андрія і Льва 
Юрійовичів, Юрія-Болеслава II, боярського правителя Галицької Русі в 
1340-1349 рр. Дмитра Дедька. 

Збереглося немало рукописних книжок, що були створені або 
читалися в Галицько-Волинській Русі. При цьому слід взяти до уваги, 
що до сьогодні дійшла лише мізерна частка від їх справжньої загальної 
кількості. Серед них найбільш відомими є Галицьке Євангеліє 1144 р., 
Христинопольський Апостол XII ст., Бучацьке Євангеліє XIII ст. У 
Холмі при дворі Льва Даниловича вже після смерті його батька були 
переписані Євангеліє Григорія пресвітера і Холмське Євангеліє 1283 р. 
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Яскраву картину великої розвиненості книжкової справи на Волині 
створює розповідь Волинського літопису про культурну й 
просвітницьку діяльність князя Володимира Васильковича. 
Високоосвічений інтелігент, − “був він книжник і філософ, якого не 
було у всій землі й по ньому не буде!” − він дуже багато зробив для 
поширення освіти, книжного навчання і створення книжок у своєму 
князівстві, що благотворно позначилося на культурі всієї Галицько-
Волинської Русі. Згідно з літописцем цього князя, він щедро жертвував 
книжки церквам і монастирям міст свого князівства: Володимира, 
Берестя, Бельська, Кам'яная, Любомля, а також інших земель − Луцької, 
Перемишльської, Чернігівської. З післямови до Рязанської кормчої 
книги 1284 р. дізнаємось, що при дворі Володимира Васильковича на 
його утриманні жило багато книгописців, які забезпечували створення 
великої кількості творів різноманітної, передусім церковної, тематики. 

Волинський літописець серед дарів князя перелічує й коротко 
описує лише 36 книжок, хоча, без сумніву, їх було набагато більше. 
Одній лише церкві в Любомлі Володимир Василькович відписав аж 
12 томів, назви яких у літописі не зазначені. Мабуть, серед тих книжок, 
які жертвував цей князь, літописець називає лише найцінніші. З 
гордістю за свого вченого володаря він зазначає, що чимало книжок той 
сам списав , тобто власноручно переписав. 

Тематика книжок, подарованих Володимиром Васильковичем 
храмам і монастирям, була різноманітною. Без сумніву, основну їх масу 
складали молитовники й інші літургійні книжки (Євангеліє Апракос12, 
Апостол, Служебник тощо), а також ті, що призначалися для дозвілля: 
Пролог дванадцяти місяців, “Соборник”, “Соборник великий” (імовірно, 
збірники морально-повчальних текстів). Із усіх замовлених 
Володимиром книжок до нас дійшло лише кілька. 

Підсумовуючи культурно-просвітницьку діяльність Володимира 
Васильковича, М. С. Грушевський слушно зауважив: “Літописець дав 
довгий, на кілька сторінок, реєстр побудованого, спорядженого, 
подарованого ним (сей реєстр служить дуже важним джерелом до 
історії нашої культури)”. 

Любов до знань і освіти виявлялась у представників панівної 
верхівки та заможних людей також у розкішному прикрашанні книжок. 
Із красномовних похвал літописця тому ж Володимиру Васильковичу 
відомо, що “в єпископію Перемишльську дав (князь − авт.) Євангеліє-
                                                 
12  Євангеліє Апракос − Євангеліє для святкових читань. 
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апракос, обкуте сріблом з перлами, яке він сам колись переписав. А в 
Чернігів до єпископії він послав Євангеліє-Апракос, писане золотом, 
обкуте сріблом з перлами, посередині є його образ Спаса у фініфті”. В 
любовному докладному описі спорудженої коштами Володимира 
Васильковича в Любомлі церкви святого Георгія розповідається, що 
князь “Євангеліє Апракос написав, обкував його золотом і коштовним 
камінням з перлами і деісус на ньому кутий золотом, прикраси великі з 
фініфтю, чудові на вигляд; й інше Євангеліє Апракос, обтягнуте 
оловіром, і на нього накладене зображення святих мучеників Бориса і 
Гліба”. 

Воістину, культурна діяльність, дійова любов до книжок цього 
володимирського князя кидає яскраве світло на книжкову справу і 
писемність Волині, а відтак − усієї тогочасної Русі. З наведених цитат 
можна зробити висновок, що Володимир Волинський був одним із 
чільних на Русі осередків культури, де трудились висококваліфіковані 
переписувачі книжок та художники, що винахідливо й розкішно їх 
прикрашали. 

Література. Історіографія 
Так само, як у Києві й Чернігові, Новгороді Великому й 

Смоленську, у читанні людей Галича і Володимира, інших міст 
Галицько-Волинської Русі велике місце посідали візантійські церковні й 
світські (історичні й літературні) твори. Вони справили вплив на 
давньоруську літературу загалом, а їх відомості, літературні й 
стилістичні особливості, зображувальні засоби були значною мірою 
покладені в підвалини перших відомих нам літературних та історичних 
пам'яток східних слов'ян. Серед історичних творів і хронік Візантії, з 
яких запозичував свої знання про давнє минуле слов'ян Нестор, варто 
назвати хроніки Іоанна Малали, Іоанна Скіліци, Георгія Амартола і 
Продовжувача Амартола, а також “Александрію” та “Історію іудейської 
війни” Йосифа Флавія. Ними користувалися і складачі Галицько-
Волинського літопису. 

Для ХІ-ХІІІ ст. важко, а часом і неможливо провести чітку межу 
поміж історичними і літературними творами Давньої Русі. Це найперше 
стосується літописів. Виклад історичних подій у них ведеться у 
високохудожній манері, вони рясніють цитатами з Біблії та з творів 
учених-попередників, надто греків, у них чимало метафор, гіпербол, 
порівнянь тощо. Прикладами можуть бути Київський літопис XII ст. і 
Галицько-Волинський − ХІІІ-го. 
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Історико-літературні повісті, логічним і високохудожнім 
продовженням і підсумком яких стане Галицько-Волинський літопис, 
народжуються в Галичині досить рано, в часи існування ще не з'єднаних 
між собою і осібних Перемишльського, Теребовльського і 
Звенигородського князівств. Першою галицькою повістю серед тих, які 
дійшли до нас, була оповідь про осліплення 1097 р. Давидом Ігоревичем 
волинським теребовльського князя Василька Ростиславича. Повість 
вийшла з-під пера якогось Василя, здогадно, дружинника осліпленого 
князя. Принаймні, з його тексту випливає, що він був світською 
людиною, а не ченцем чи священиком. “Повість про осліплення 
Василька”, що ввійшла до складу Несторової “Повісті временних літ”, 
відзначається високими літературними якостями, умінням передати 
емоційну напруженість ситуації и трагізм становища полоненого та 
скаліченого государя. Цей твір також поєднує в собі риси історичної й 
літературної оповіді. 

Галицькі й волинські літописні звістки збереглись у “Повісті 
временних літ” початку XII ст. і Київському літописі кінця століття. 
Однак досі залишається дискусійним питання, чи існувало літописання 
в Галичині й на Волині кінця XI-XIІ ст. Про це говоритимемо 
докладніше, звернувшись до характеристики Галицько-Волинського 
літопису. 

До нашого часу не збереглися пам'ятки світської літератури 
Галицько-Волинської Русі, за винятком уже розглянутої “Повісті про 
осліплення Василька”, хоча в їх існуванні важко сумніватися. Можна 
впевнено говорити про поширеність там дружинного епосу. Той же 
Галицько-Волинський літопис відкривається уривком тексту дружинної 
пісні про подвиги Романа Мстиславича, спрямованої на захист рідного 
краю від ворогів: “Він подолав усі язичницькі народи мудрістю свого 
розуму, діючи за заповідями Божими. Кидався він на поганих 
(язичників − авт.), мов лев, лютий був, мов рись, винищував їх, мов 
крокодил, проходив їхньою землею, мов орел, хоробрий був, мов тур, − 
наслідував він діда свого Мономаха, котрий погубив поганих ізмаїлтян, 
що їх звуть половцями...” У цьому джерелі є згадка про те, що ратні 
подвиги Данила й Василька Романовичів звеличували співці − складачі 
дружинних пісень і балад, а також розповідь про своєрідного трубадура 
Митусу, що жив при дворі ворожого Романовичам перемишльського 
єпископа й оспівував феодальну анархію. 

Зважаючи на все це, академік О. С. Орлов дійшов висновку щодо 
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існування вже з XII ст. особливої південно-західної, а вірніше − 
галицько-волинської манери “історико-поетичного викладу, якому були 
властиві войовнича краса оповіді й суто світська розкіш мотивів, а 
також близькість до західнослов'янської стихії”. Ця манера, на думку 
вченого, відбилась на Київському літописі XII ст. У “галицьких” місцях 
того літопису вчений побачив аналогію з творчою манерою автора 
“Слова о полку Ігоревім”. На нашу думку, ця галицько-волинська 
літературна манера повною мірою дала себе знати в літописі Галицько-
Волинському. 

О. С. Орлов висловив сміливу для свого часу думку (його книжка 
“Слово о полку Ігореве” видана 1946 р.), що “Слово... написане в цій 
самій галицько-волинській манері, “з її бойовою картинністю, з 
любов'ю до метафор, з лицарською лексикою...” Можливо, думав 
видатний літературознавець, автор “Слова о полку Ігоревім” походив із 
Галицької землі. Однак при тому О. С. Орлов зовсім не розглядав 
пам'ятку як “вузько-обласне явище” − цей літературний шедевр є 
виразником ідей єдності Руської землі й гідно представляє давньоруську 
літературу. 

Галицько-Волинський літопис 
Знаменита і широко відома пам’ятка давньоруської писемності 

XII ст., Галицько-Волинський літопис, уже близько двохсот років 
перебуває в фокусі уваги істориків і філологів. Пам'ятка є головним і в 
більшості випадків єдиним джерелом студіювання історії та культури як 
Галицько-Волинської Русі ХІІІст., так і тогочасних давньоруських 
земель узагалі. Вона містить багато цінного для істориків Угорщини, 
Польщі, Литви, Австрії. Видатні літературно-художні якості, 
схвильована емоційність розповіді, громадянська відповідальність 
авторів, глибокі політичні й філософські роздуми книжників про долі 
Руської землі, сенс політичної боротьби в суспільстві, заклики до 
підтримання єдності Руської землі − все це підносить Галицько-
Волинський звід над і без того досить високим рівнем давньоруського 
літописання XIII ст. 

Попри тривалу історію студіювання, Галицько-Волинський літопис 
містить у собі багато неясного й досі малодослідженого. Недостатньо 
вивчені структура, складові частини пам'ятки, її джерела, жанрові та 
ідейні характеристики твору, який не має аналогій у сучасному з ним 
давньоруському письменстві. 

Галицько-Волинський літопис був відкритий 1809 р. знаменитим 
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істориком М. М. Карамзіним − він увів до науки рукопис Іпатіївського 
зводу, заключною частиною якого якраз є наше джерело. Вчений зробив 
чимало важливих спостережень над текстом пам'ятки. Він першим 
помітив, що до Іпатіївського списку Галицько-Волинського літопису 
пізніше й з великими помилками була припасована хронологічна сітка. 

Та загалом протягом першої половини XIX ст. вивчення пам'ятки 
провадилося поверхово і мляво. Лише з середини XX почалися спроби 
виявлення джерел і визначення композиції Галицько-Волинського 
літопису. М. І. Костомаров вірно визначив межу між Галицькою і 
Волинською частинами пам'ятки (у викладі подій 1258 р.). Галицько-
Волинський звід студіювали М. П. Дашкевич та І. Шараневич, котрі теж 
віддали основну увагу його композиції і джерелам. Останні досить 
вичерпно окреслив К. М. Бестужев-Рюмін. Якісно новий етап вивчення 
пам ятки пов'язаний із творчістю М.С. Грушевського. Він зробив внесок 
у дослідження складових частин, літературно-стилістичних 
особливостей літопису. Вчений склав “Хронологію подій Галицько-
Волинського літопису”, яка до сьогодні зберегла наукове значення. 

У перших десятиріччях XX ст. дослідження над пам'яткою 
провадили О. О. Шахматов, М. С. Возняк, М. Д. Присьолков, а з  
40-х років − Л. В. Черепнін, В. Т. Пашуто, А. І. Генсьорський. Їхні студії 
дозволили суттєво розширити наукові уявлення про коло джерел, 
структурні характеристики, жанрові та ідейні властивості літопису. Тим 
не менше нинішній рівень розвитку літописознавства потребує 
подальшого вивчення Галицько-Волинського зводу. 

Узагальнюючи сучасні погляди на композицію, джерела, жанрову 
природу та ідейну спрямованість нашого літопису, зауважимо 
насамперед, що джерело складається з двох основних, різних за обсягом 
і характером частин: Літописця Данила Галицького (1205-1258 рр.) і 
Волинського літопису (1258-1290 рр.) На нашу думку, наука має всі 
підстави відмовитися від традиційного погляду на Галицько-
Волинський літопис як на звичайний звід порічних записів-статей, 
об'єднаних згодом і оброблених складачами й редакторами. Це джерело 
є композиційно струнким історико-літературним і публіцистичним 
твором, присвяченим історії Галицько-Волинської Русі, інших руських 
князівств, а також Угорщини, Польщі, Австрії, Литви і землі ятвягів. 
Необхідно рішуче відкинути думку про наявність у тексті від самого 
початку хронологічної сітки й розподілу його на статті в протографі 
джерела. Сумнівним видається також твердження деяких істориків, 
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начебто останній складач і редактор Галицько-Волинського зводу 
збирався розставити дати на берегах рукопису по завершенні своєї 
праці. 

М. С. Грушевський авторитетно заявив з цього приводу: 
“Галицький літописець писав без років і не в'язався порядком літ, 
змагаючи до того, аби дати можливо прагматичне оповідання, подібно 
до грецьких (візантійських − авт.) хронографів”. Один зі складачів 
Галицько-Волинського літопису підтвердив таку думку: “Хронографу 
(тут: літописцеві − авт.) доводиться описувати всіх і все, що 
відбувається, іноді забігати вперед, іноді відступати назад”. 

Подібній манері письма не пасувало додержання суворої 
хронологічної послідовності при викладі подій. Якби навіть автори й 
пізніші редактори Галицько-Волинського зводу і збиралися заднім 
числом розставити в ньому всі роки, їхні спроби були б приречені на 
невдачу. В такому разі довелося б зруйнувати композиційно чіткий 
текст джерела, в якому книжники послідовно і свідомо, задля 
поставлених перед собою завдань, часто порушували послідовність 
передання подій. Композиційно міцна, внутрішньо логічна розповідь 
Літописця Данила Галицького і, меншою мірою, Волинського літопису 
свідчить, що обидва вони (вірніше, їхні складові частини) відразу 
писалися без вказівки років, а в самому зводі ніколи не існувало 
порічних датованих статей. Порядок подій, до всього, не завжди 
послідовний, визначався за допомогою переходових формул: “в та же 
лета”, “в то же время”, “зиме же бывши”, “времени минувши” і т.ін. 

Як мовилося, роки в Іпатіївському списку Галицько-Волинського 
літопису були проставлені вже після написання і редагування всього 
твору − довільно і в абсолютній більшості випадків невірно. Наприклад, 
на самому початку Літописця Данила Галицького йдеться про загибель 
його батька Романа Мстиславича влітку 1205 р. Тим часом у Літописці 
вона хибно датована 1201-м роком. Це сталося, мабуть, тому, що, коли 
об'єднували Галицько-Волинський літопис із Київським, який 
завершувався 1200-м роком, хибно поставили першим роком нашого 
джерела 1201-й, не звернувши уваги на те, що початкові п'ять років 
XIII ст. в ньому втрачені. 

Висловлювалося слушне припущення, що хронологічна сітка 
створювалася і приєднувалася до Іпатіївського списку не раніше 
початку, а то й середини XIV ст., коли самі час і послідовність подій 
дещо забулися, а необхідних писемних джерел той “хронологізатор” під 
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рукою не мав. Через це лише окремі дати, проставлені на берегах 
Іпатіївського списку Галицько-Волинського літопису, відповідають 
справжнім. 

У підвалини Галицько-Волинського зводу закладено багато 
різноманітних (вітчизняних та іноземних) джерел. У науці встановився 
погляд на джерельну основу пам'ятки як на таку, що певною мірою 
спиралась на окремі повісті. Згідно з переконанням усіх дослідників, ці 
повісті правили за фактичний матеріал і часом за літературну основу 
для складачів Галицько-Волинського літопису − і не більше того. [...] 

Перша частина Галицько-Волинського зводу − Літописець Данила 
Галицького, − згідно з нашими спостереженнями, складається з кількох 
великих повістей, скомпонованих і об'єднаних загальною ідейною 
платформою пізнішими складачами і редакторами. Літописець 
відкривається Початковою Галицькою повістю (назви повістей 
запропоновано нами). Вона розпочинається зі слів про загибель Романа, 
що залишив двох зовсім малих синів: чотирирічного Данила і 
дворічного Василька. У князівстві спалахує повстання галицьких бояр 
проти малих Романовичів та їхньої матері Анни, котра від імені синів 
стала правити в країні. Та швидко по тому Анні з дітьми довелося 
втікати до Польщі. Данила відправляють до Угорщини. Велике 
князівство Романа Мстиславича розпадається на удільні князівства, в 
більшості яких порядкували бояри або посаджені ними князі-
маріонетки. Бояри запросили на княжіння до Галицької землі синів 
Ігоря Святославича, князя новгород-сіверського і чернігівського (помер 
1201 р.). Початкова повість завершується розповіддю про недовге 
князювання Данила в Галичі, де його посадив угорський король, і 
наступне вигнання княжича з міста восени 1211 р. 

Далі йде розповідь про політичне життя Галичини й Волині в 1212-
1218 рр., яке характеризувалось боярською анархією, загарбанням цих 
земель Угорщиною і Польщею, формальним правлінням слабосилих 
князів − угорських попихачів. Після цього починається наступна повість 
− про збирання Данилом Романовичем волинської отчини, відновлення 
Волинського князівства. Вона охоплює 1219-1228 рр. О цій порі Данило 
став проводити самостійну внутрішню й зовнішню політику. А мати, 
визнавши свою місію завершеною, по досягненні сином повноліття 
пішла до монастиря. Тим часом 1219 р. князем у Галичині став 
польський ставленик Мстислав Удатний. Данило вступив з ним у союз, 
одружившись із його дочкою. Тесть не виправдав політичних надій 
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зятя, не допоміг йому в поверненні Волині, навпаки, ворогував із ним, 
під'юджуваний ворожими Романовичам боярами. Однак Данило 
поводився щодо нього коректно й лише по смерті Мстислава (1228 р.) 
заходився відвойовувати галицьку отчину, чому присвячена наступна 
повість − про повернення Данилом галицького столу. 

Емоційно напружений, політично загострений виклад цієї повісті 
яскраво зображує наполегливу боротьбу Романовичів проти боярської 
опозиції, маріонеткових князів та угорського королевича, який сидів із 
залогою в Галичі. Метою цієї боротьби, як не раз підкреслює книжник, 
було відновлення Галицько-Волинського князівства. Розповідь 
літописця про події кінця 30-х років досягає особливого напруження: 
тоді Данило змагався з посадженим на стіл боярами сильним 
чернігівським княжичем Ростиславом і угорським військом, що 
підтримувало боярського ставленика. Вокняжіння Данила в Галичі 
1238 р. виявилось не остаточним: через неповні три роки на Галицько-
Волинську Русь насунула незліченна орда Батия, що повернула землю в 
стан удільної роздробленості. Лише 1245 р. Романовичі остаточно 
перемагають Ростислава й долають боярську опозицію. 

Перемога Данила над зовнішнім і внутрішнім ворогами мала гіркий 
присмак: над князівством нависла загроза татарського ярма. Тому князь 
починає збиратися з силами й шукати союзників для звільнення краю 
від Орди. Цьому присвячена заключна частина Літописця Данила 
Галицького − повість про боротьбу князя проти ординського ярма. Вона 
наповнена подіями великої міжнародної ваги. Тут і драматична поїздка 
Данила до Батия за підтвердженням його прав на Галицько-Волинське 
князівство, і втручання Романовичів у війну за австрійську спадщину, і 
коронування Данила папським легатом 1253 р., і війни з Литвою та 
ятвягами, і владнання князем стосунків між польськими 
можновладцями. Та всі ці події, всі вчинки галицько-волинського 
государя, згідно з ідеєю повісті, підкорені єдиній меті − скиненню 
ординського іга. 

Данило Романович протягом 1252-1257 рр. першим на Русі дав 
відсіч татарській орді Куремси й перейшов у наступ проти неї, 
неодноразово перемагаючи вороже військо. Стривожені правителі в 
Сараї вирішили відновити свій протекторат над Галицько-Волинською 
Руссю і прислали на заміну Куремсі Бурундая з набагато сильнішою й 
численнішою ордою. Данилові й Василькові довелося покоритися. На 
цій сумній ноті закінчується повість про боротьбу Данила проти 
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ординського ярма, а заразом і весь Літописець Данила Галицького. 
Друга частина Галицько-Волинського зводу − Волинський літопис 

− поступається першій масштабністю відбитих у ній подій, художністю 
й динамікою оповіді. Вона складається з трьох частин, присвячених 
княжінням у Володимирі Волинському відповідно Василька 
Романовича, його сина Володимира і небожа Мстислава Даниловича. 
Круговид авторів звужується до огляду справ невеликого Володимиро-
Волинського князівства з окремими згадками про інші західні землі, 
його стосунків із Ордою, Польщею, Литвою і ятвягами. 

Кожна з тих частин також складається з окремих повістей, збитих 
докупи і відредагованих низкою складачів і редакторів. Літописець 
Василька Романовича об'єднує по суті дві великі повісті: про 
Бурундаєву рать і Литовську. Перша з них жваво й драматично передає 
жорстокі подробиці безчинств і вбивств, скоєних Ордою на Русі та в 
Польщі. Повість про Бурундаєву рать виглядає стрункою й цілісною. 
Вона жодного разу не перебивається вставками іншого змісту, в тому 
числі й меншими повістями. Можливо, так сталося через те, що навала 
орди Бурундая заполонила уяву волинського книжника, а інших 
важливих (з його погляду) подій у Західній Русі тоді не сталося. Далося, 
певно, взнаки й звуження історичної перспективи у Волинському 
літописі взагалі. 

Зате повість про відносини з Литвою, на відміну від попередньої, 
зазнала серйозного редагування з метою звеличення головного героя 
Літописця Василька. Крім того, ця повість рясніє великими і малими 
вставками, що утруднюють реконструкцію головної лінії. Варто 
відзначити характерну її особливість: до неї введено кілька записів, що 
за формою і змістом ідентичні із звичайними літописними статтями: 
...з'явилась на Сході хвостата зірка”; “...того року померла велика 
княгиня Романова, на ім'я Олена”; “...був великий заколот серед татар” і 
т. ін. Створюється враження, що пізніший редактор Волинського 
літопису чи навіть укладач Галицько-Волинського зводу в кінці XIII − 
на початку XIV ст. розуміли незвичність цього твору й намагалися хоч 
якось наблизити його до традиційного літопису. 

Зовсім камерним за відбиттям тогочасного суспільно-політичного 
життя на Русі можна визнати наступника Василькового Літописця − 
Літописець його сина Володимира. При всьому тому він був і 
залишається єдиним давньоруським джерелом з історії Галицько-
Волинської Русі останньої третини XIII ст. й містить унікальні відомості 
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про тогочасні сусідні країни і народи. Досить сказати, що історія 
Мазовії, Литви й особливо землі ятвягів останньої третини XIII ст. 
реконструюється в основному за цим джерелом. 

Літописець Володимира Васильковича виділяється на тлі інших 
частин Волинського літопису особливо високими літературними 
достоїнствами, емоційністю і ліризмом викладу. Жодна інша частина 
Галицько-Волинського літопису не дає такого яскравого уявлення про 
культурне життя краю: архітектуру й образотворче мистецтво, освіту й 
книжність. 

Джерельна основа Галицько-Волинського літопису є широкою і 
різноманітною. Автори залучили чимало творів перекладної, головним 
чином візантійської, писемності. Насамперед це були компілятивний 
візантійський хронограф, до складу якого входили, зокрема, біблійні 
книги, а також відомі в ранньосередньовічному світі хроніки Георгія 
Амартола, його продовжувача, Іоанна Малали, повість про зруйнування 
Єрусалима Йосифа Флавія. Монологи Александра Македонського з 
“Александра” в дещо зміненому вигляді вкладено до вуст Данила 
Романовича. В дусі кращих зразків візантійської та західноєвропейської 
літератури, у високому стилі описано драматичні стосунки братів 
Романовичів з бунтівним галицьким боярством. Л. В. Черепній та 
В. Т. Пашуто називали серед джерел нашого літопису світські, 
здебільшого воїнські давньоруські повісті. До джерел Галицько-
Волинського літопису належать також документи з державної 
канцелярії та державного архіву, зокрема донесення послів, грамоти й 
листи князів сусіднім государям. Можемо додати до цього особисті 
враження очевидців і безпосередніх учасників подій, живі й схвильовані 
інтонації розповідей яких проступають у багатьох місцях джерела, 
головним чином при описах походів, битв, облог і штурмів ворожих 
міст. 

Ідейно-політична спрямованість Галицько-Волинського літопису 
чітко висловлена в багатьох його місцях складачами і редакторами. Це 
стосується переважно першої частини − Літописця Данила Галицького. 
У Волинському ж літописі політичне кредо авторів дещо приглушене, 
можливо, тому, що запекла боротьба проти боярської опозиції 
залишилась у минулому. Галицькі книжники поставили своїм завданням 
− і досконало виконали його! − ідейне обґрунтування наполегливої й 
жорстокої боротьби, що її проводив Данило Романович проти 
бунтівного антидержавницького боярства. Для авторів і редакторів 
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Літописця Данила Галицького бояри були відвертими й безсоромними 
зрадниками Русі (“изменниками земли”). Викриваючи й гнівно 
картаючи великих бояр, котрі нищили край і віддавали його на поталу 
ворогам, складачі й упорядники зводу віддано служили державотворчим 
прагненням і діям своїх князів Романовичів. 

Іншою наскрізною ідеєю Галицько-Волинського літопису була ідея 
слави руської зброї і Руської землі. Вона розвивається й передається в 
пам’ятці зазвичай шляхом оспівування полководницьких звершень і 
лицарських подвигів Данила і Василька. Ще однією домінантною ідеєю 
Галицько-Волинського літопису було усвідомлення єдності Руської 
землі, необхідності її захисту від ворогів. Така ідея також втілюється 
головним чином в образі борця за об'єднання Руської землі князя 
Данила, чиє свідоме життя було віддане справі подолання удільної 
роздробленості Галицько-Волинської Русі й Давньоруської держави в 
цілому. Розпочавши державну діяльність з відвоювання волинської, а 
далі й галицької отчини, з боротьби за відновлення великого князівства 
свого батька Романа, князь поступово перейшов до думки − і 
утвердився в ній! − про життєву необхідність об’єднання основних 
давньоруських земель. 

Напередодні навали полчищ Батия на Південно-Західну Русь 
Данило Романович поставив у залежність від себе стольний град Київ і 
тим самим виконав частину свого плану, спрямованого на об'єднання 
Русі, принаймні Південно-Західної. А після руйнівного “Батиєвого 
погрому” він присвятив другу половину свого життя збиванню коаліції 
князів для звільнення Руської землі від ворожого ярма, відновлення 
сильної й незалежної держави. Не раз і не двічі галицький літописець 
підкреслює заходи Данила, спрямовані на зміцнення війська, 
фортифікування кордонів, міст і замків, на пошуки союзників усередині 
Русі (зближення з Андрієм Ярославичем володимиро-суздальським) і за 
кордоном. Літописець переконливо доводить, що коронація Данила 
папським легатом Опізо в Дорогичині мала для князя єдину й 
прагматичну мету: використати папську курію і католицький Захід для 
боротьби проти Орди. І коли князь переконався в примарності своїх 
надій, зауважує книжник, він без вагань різко й рішуче розірвав 
стосунки з папським престолом. 

Отже, студіювання структури, джерел, ідейних і жанрових 
властивостей Галицько-Волинського літопису привело нас до думки, що 
в більшій своїй частині − аж до початку Літописця Володимира 
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Васильковича (1269 р.) − він складається з окремих світських, 
переважно воїнських повістей, більш-менш вдало з'єднаних між собою і 
оброблених пізнішими укладачами й редакторами. Пощастило з'ясувати 
також, що в складі основних повістей нашого джерела − Початкової, 
про повернення галицького столу, Литовської, Антиординської тощо − 
містяться менші за обсягом повісті, звістки яких зазвичай перебивають 
тексти головних творів. 

Ніхто досі не відповів задовільно на таке очевидне запитання: чому 
Галицько-Волинський літопис так явно і принципово відрізняється від 
традиційних давньоруських літописів з їх порічними статтями й ніколи 
не порушуваною послідовністю подій і хронологією? Це здається 
особливо дивним і незрозумілим, надто коли взяти до уваги загальну 
переконаність істориків і літературознавців минулого й сучасності в 
існуванні у XII ст. літописання в Галицько-Волинській Русі. [...] 

На нашу думку, в Галицько-Волинській Русі ніколи не було 
традиційного літописання, інакше літописець Данила Галицького 
просто продовжив би його. Натомість, як нам здається, з середини 
XII ст. там почали створювати історико-літературні повісті, присвячені 
діянням галицьких князів. Гадаємо, галицьке походження мають і 
щойно згадана насичена живими подробицями драматична повість про 
перетрактації Володимирка з київським послом та наглу смерть князя, 
який посміявся зі святого хреста (кінець 1152 р.), і повість про вигнання 
боярами Володимира Ярославича, блукання його на Заході й нове 
утвердження в Галичі (1188-1189 рр.). 

Отож, як нам здається, можна припускати, що Літописець Данила й 
майже весь Галицько-Волинський літопис стали логічним і природним 
продовженням притаманної лише Галицькій (і, мабуть, Волинській) Русі 
чіткої й плідної історико-літературної традиції − написання особливих 
повістей, своєрідних світських житій князів. Якщо це так, то маємо 
справу з винятковим для всієї давньоруської писемності ХІ-ХІІІ ст. 
феноменом. 

Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь. − К. : Видавничий дім 
“Альтернативи”, 1998. − 336 с. − С. 294-325. 

Україна під татарами і Литвою. Духовна культура 

Темпи культурного розвитку українських земель у XIV − першій 
половині XVI ст. відповідали загальному сповільненому плинові 
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тодішнього суспільного життя. З огляду на це не дивно, що литовські 
часи подеколи розцінюють як втрачені для вітчизняної культури, 
передусім, для письменства, що його стан не може не вражати на тлі 
надбань давньоруської доби. Не випадково М. Грушевський, 
звернувшись до цих часів у своїй “Історії української літератури”, з 
щирим розпачем зауважив, що вони “стеляться перед очима дослідника 
такою порожньою, безплідною пустинею, що він збентежено стає, 
боячись пускатися в позбавлену всяких орієнтаційних знаків пусту 
просторінь... Ні одного місцевого літопису з тих часів! Ні одного 
ліричного викрику! Ні навіть релігійно-моралістичного роздумування 
над тими переворотами, які проходили в житті..!” 

Згодом ця вкрай песимістична оцінка літературного процесу XIV-
середини XVI ст. не раз коригувалася. Зокрема, наголошувалося, що 
брак оригінальних творів письменства компенсується значною 
кількістю перекладів, різноманітних компіляцій, нових редакцій 
Євангелія, творів патристики, агіографії тощо. Гадаємо, однак, що 
йдеться все-таки про речі неспівмірні й треба визнати, що втрати, яких 
зазнала українська культура в окреслений час, подеколи є 
непоправними, як, наприклад, занедбання власної традиції літописання, 
брак котрої у ХІV−ХVІ ст. так і не вдалося надолужити в історичній 
перспективі. І якщо навіть погодитись із думкою про можливість 
подвійної паспортизації літописів ВКЛ (здебільшого званих білорусько-
литовськими), атрибутувавши їх як “спільне надбання білорусів та 
українців”13, це аж ніяк не притлумить того очевидного факту, що до 
свідомості українства вони ввійшли лише завдяки “посередництву 
польських хроністів і лише у XVII ст., коли наступ католицизму на 
“руську” віру активізував національну свідомість тогочасної людності, 
викликавши своєрідну “захисну реакцію” − інтерес до свого коріння, 
свого минулого. Цей пошук власного історичного “я” зрештою привів 
українську духовну еліту до некритичного (а іноді − й суто 
механічного) засвоєння доробку польської і, воднораз, московської 
історичної думки; зрозуміло, що поєднання цих двох цілком різних 
начал у компілятивних українських літописах XVII ст., які лягли в 
основу національної історіографії, аж ніяк не сприяло формуванню 
цілісного історичного самоусвідомлення. 

                                                 
13  Фактично можна стверджувати тільки те, що до їхньої першої редакції, яка постала у 
Смоленську в середині XV ст., доклав рук киянин, котрий, як уже відзначалося, “был 
млад”, коли пішов із життя Скиргайло. 
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Паралельно з цим і далі панували вкрай невиразні уявлення про 
власну минувшину; тож коли Гійом Левассер де Боплан (французький 
військовий інженер, котрий 17 років служив у коронному війську в 
Україні й залишив її перед самою Визвольною війною) захотів 
“дослідити історію русів, щоб узнати дещо про давні часи цих 
місцевостей”, то, “розпитавши кількох найученіших з-поміж них”, 
почув лише “давній переказ”, згідно з яким 2 тис. років тому Чорне 
море “покривало усі ці рівнини” (й тому “всі руїни старовинних замків і 
древніх міст... розташовані на підвищеннях та найвищих горах і жодної 
− на рівнинному місці”)14, згадку про цілковите знищення Києва (за 
винятком Софійського та Михайлівського соборів) “близько 900 років 
тому (!), а також нарікання на “великі й тривалі війни, які спустошували 
їхню землю з краю до краю”, спричинивши загибель бібліотек. 

Втім, опріч воєн і пожеж, був ще один фактор, під впливом якого 
порожніли місцеві бібліотеки. З перенесенням митрополичого осередку 
на північний схід Русі розгорнувся процес, який можна було б 
визначити в сучасних термінах як вивіз культурних цінностей”. 
Практика, започаткована митрополитом Максимом, котрий переїхав до 
Володимира “со всем своим житьєм”, знайшла продовження в 
діяльності його наступників, які, словами Вітовтового окружного 
послання (1415 р.), “всю чєсть церковную києвскоє митрополии ииде 
относили”. Немає сумніву, що значну частку цієї “чєсти”, з огляду на 
високу цінність рукописів, становили книжкові багатства15. 

Внаслідок цього в подальші часи південно- й західноруські 
поціновувачі “писания книжного” нерідко втамовували свою духовну 
спрагу з московських джерел. Відомо, що “найвищий” писар Казимира 
Ягеллончика пан Якуб звертався до свого приятеля, відомого 
московського купця й архітектора Василя Дмитровича Єрмоліна, з 
проханням придбати для нього Пролог, Октоїх, книгу з описом житій 
дванадцяти апостолів і збірник невідомого складу під назвою “Два 
творця” − очевидно, тільки в Москві сподіваючись віднайти “добрыє 

                                                 
14  Очевидно, йдеться про усну традицію, зафіксовану в XIX ст. на Поліссі: нібито колись 
Чорне море сягало Пінська й відступило тільки тоді, коли якийсь київський князь 
розкопав гори. 

15** Ця традиція збереглась і після фактичної ліквідації єдності загальноруської 
митрополії: у заключній редакції кормчої книги Вассіана Патрикеєва (20-і рр. XVI ст.) 
міститься посилання на “Правила” чернігово-брянського єпископа Євфимія, “что вывез 
их из Брянска с собою” у 1464 р., коли відмовився визнавати духовний авторитет 
Григорія Болгарина й емігрував до Москви.  
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списки” цих творів і “доброписцев”, здатних їх кваліфіковано 
скопіювати. Так само через сто років, у 1561 р., коли у віденських 
просвітницьких колах постав задум друкувати книги, адресовані 
“народу русскому литовскому да и русскому московскому”, вільняни 
мусили відрядити свого представника, ієродиякона Ісайю Кам'янчанина 
(уродженця Кам'янця-Подільського), до Москви, щоб дістати там 
Біблію, “Бесіди євангельські” Іоанна Златоуста й “Житіє” Антонія 
Печерського. [...] 

Натомість мешканці західноукраїнських земель тяжіли до іншого 
інтелектуального полюса − Кракова. Підраховано, що в ХV-ХVІ ст. 
близько 800 українців здобули освіту в місцевому університеті − 
навчальному закладі, заснованому в 1364 р. Казимиром Великим і 
згодом реформованому з волі королеви Ядвіги, котра заповіла йому всі 
власні багатства. На пожертви Ядвіги була заснована також литовська 
колегія при Празькому університеті (1397 р.), де, зрозуміло, також 
знайшлося місце для вихідців з України (подеколи вони діставалися й 
до Сорбонни, Падуї, Гейдельберга та Оксфорда). Однак для більшості 
молодих інтелектуалів саме Краків став духовною Меккою, відігравши, 
за виразом Б. Кравціва, “в історії України й першого українського 
Відродження таку ж приблизно роль, як її відіграв протягом 18 сторіччя 
український Петербург”. Звідси, зрештою, прийшло в Україну 
друковане слово: наприкінці XV ст. “мєщанином краковским из немец” 
Швайпольтом Фіолем були видані чотири богослужебні книги: Октоїх, 
Часослов, Тріоді пісна й цвітна (перші два друки побачили світ у 
1491 р.). 

В обставинах цієї події й досі залишається чимало нез’ясованого й 
“краківська загадка” продовжує непокоїти науковців. З огляду на 
особливості мови Фіолевих першодруків поширилась думка, що в 
роботі над ними брали участь наші співвітчизники, а російський 
дослідник Є. Немировський навіть висловив припущення, що 
редакторами чи коректорами цих книг могли бути найвизначніші з-
поміж тодішніх краківських українців − Юрій із Дрогобича й Павло 
Русин із Кросна. 

Перший (знаний також як Юрій Котермак чи Юрій Дрогобич зажив 
слави, головно, як перший уродженець України, що став автором 
друкованої книги − астрологічного календаря під назвою 
“Прогностична оцінка поточного 1483 р.”, котрий з'явився в Римі у 
лютому 1483 р. й був присвячений папі Сіксту IV. [...] Це був тільки 
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один із трактатів ученого дрогобичанина, котрий студіював науки в 
Краківському й Болонському університетах, здобувши звання доктора 
вільних мистецтв16 і доктора медицини. Згодом як професор 
Краківського університету він викладав тут медицину та астрономію й 
був, як гадають, одним із учителів уславленого Миколи Коперника. 
Свою життєву позицію він задекларував у передмові до “Прогностичної 
оцінки...”: 

Я мої книги у світ випускаю з єдиним бажанням: 
Хай буде користь від них роду людському в житті. 
Такої ж високої думки про власне призначення був і зрущений 

німець Павло Процлер з містечка Кросно на Перемишльщині, котрий 
звичайно звав себе Павлом Русином. Вихованець Краківського і 
Грейфсвальдського університетів, він відомий як автор низки 
латиномовних поезій і голова літературного угруповання, що його 
члени славили кроснянина як “окрасу руських мужів ... і гордість 
сарматських неосвічених країв”. 

Павло Русин і Юрій Дрогобич вважаються першими 
представниками гуманістичної течії у вітчизняній культурі; щоправда, 
ці відгуки гуманізму були досить слабкими (а на думку 
М. Грушевського, навіть не сягали “поза учені вершки католицького 
духовенства”). Однак гуманізм був не єдиним інтелектуальним рухом, 
впливів якого зазнала тогочасна українська культура. Паралельно з ним 
і незалежно від нього діяли інші культурні імпульси. 

У ХІV-ХV ст. Русь опинилась у сфері так званого другого 
південнослов'янського впливу (раніше він дефінувався як 
середньоболгарський)17, пов'язаного з культурним розквітом Сербії та 
Болгарії у XIII-XIV ст. У 1390-х рр. його обірвало турецьке загарбання, 
спричинивши, воднораз, масову еміграцію місцевих книжників. Значна 
їх частина знайшла собі притулок на Русі. Згодом до цих емігрантів 
приєдналися представники ортодоксально налаштованого духівництва, 
котрі не підтримали курсу болгарської й сербської православних Церков 
на об'єднання з католицькою, який увінчала Флорентійська унія 1439 р. 

Фахівці вбачають вияви другого південнослов'янського впливу в 
українському іконописі та фресковому живописі ХІV-ХV ст., в 

                                                 
16  Цикл “семи вільних мистецтв” складався з граматики, риторики, діалектики, 
арифметики, геометрії, музики, астрономії. 

17  Сутність першого південнослов'янського впливу визначає знайомство з 
давньоболгарською літературою після прийняття християнства, на зламі Х-ХІ ст. 
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орнаментиці тогочасних рукописів (зокрема славетного Київського 
Псалтиру 1397 р.), їхніх мовних рисах, орфографічних і палеографічних 
особливостях, у літературному репертуарі, який збагатився низкою 
візантійських, сербських і болгарських пам'яток. Серед останніх було 
чимало апокрифів, просякнутих дуалістичними ідеями богомильства; 
паралельно поширювався ісихазм − релігійно-містичне учення, котре в 
середині XIV ст. перетворилося на офіційну доктрину візантійської 
православної Церкви. 

З успіхами ісихазму було пов'язано піднесення духовного 
авторитету грецького Афонського монастиря. Пієтет щодо нього 
відчутний у новій, 1462 р. (так званій 2-ій Касіянівській), редакції 
Києво-Печерського Патерика, де підкреслено зв'язок Антонія 
Печерського зі “Святою Горою”. М. Грушевський пов'язував з 
ісихазмом і саме “особливе заінтересування Печерським Патериком, яке 
помічаємо в XV ст.”, оскільки в Болгарії “під тими ж впливами і в 
аналогічних обставинах теж помічається збільшений інтерес до 
патериків і всяких чуд, візій, демонологічних мотивів; з'являються 
кілька нових перекладів різних типів патериків ... і різні окремі 
переклади і новотвори на подібні теми. Очевидно, і у нас мусило 
зазначитися таке нове зацікавлення ними, тільки − на диво − це не 
виявилося в оригінальній творчості. Печерський Патерик пильно 
перероблявся, доповнювався різними писаннями, які мали якийсь 
зв'язок з описаними в ньому особами й подіями.., різними 
моралістичними додатками, систематизувався, у зв'язку з чим 
скорочувався й доповнювався, але нових оригінальних творів ми тут 
майже не зустрічаємо”; поява в пізніших, XVII ст., редакціях Патерика 
оповіді про “знамєниє” 1463 р., по суті, лише відтінює “брак дальшої 
агіографічної чи якоїсь взагалі самостійної літературної творчості в 
Печерському монастирі” в попередні століття. 

Фахівці, відзначаючи, що цей монастир становив помітний центр 
ісихазму, наголошують, що сама ця доктрина не дістала на теренах Русі 
подальшого розвитку − на думку Дж. Мейєндорфа, тому, що “чисто 
богословських проблем тут, власне, не виникало”; ісихазм розглядався 
передусім як індивідуальна аскетично-подвижницька практика. 

Найвизначнішими речниками цього вчення були митрополити 
Кипріян і Григорій Цамблак − послідовники основоположника 
болгарського ісихазму Феодосія Тирновського. Обидва відомі не лише 
як непересічні церковно-культурні діячі, а й як талановиті письменники. 
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Особливо відзначився на літературній ниві Григорій Цамблак, 
створивши понад 40 проповідей, сказань, панегіричних, агіографічних і 
гімнографічних праць. Очевидно, що ця його діяльність не минула 
безслідно для південноруської книжності. Свого часу М. Грушевський, 
вказавши на вірогідність “впливу Цамблакової творчості на наші 
письменські круги”, поскаржився на “німоту” XV ст., котре “не дає нам 
і тут ніякої вказівки”. Сучасні ж дослідники хіба що не виключають 
можливості введення Цамблаком у літургійну практику на теренах ВКЛ 
так званого болгарського розспіву, розглядаючи це як специфічний 
прояв другого південнослов’янського впливу на музично-співацьке 
мистецтво України та Білорусі. 

Щоправда, подеколи з творчістю Цамблака пов'язують ще й 
поширення в тому ж культурному ареалі емоційно-експресивного стилю 
письменства (так званого “плетения словес”), наявного вже в 
Цамблаковому “Надгробному слові Кипріяну”, виголошеному в Києві у 
1409-1410 рр. У річищі цього літературного стилю розглядаються, 
зокрема, такі пам'ятки, як цитовані вище “Похвала Вітовту”, Мисаїлове 
послання Сіксту IV, “Сказання про перемогу Костянтина Острозького 
під Оршею”; при цьому всі вони, як і твори Цамблака, зараховуються до 
культури Передвідродження. 

Такий підхід до осмислення літературного процесу XV – початку 
XVI ст. видається далеко не беззаперечним, передусім, через 
сумнівність терміна “Передвідродження”, запровадженого відомим 
російським дослідником Д. Лихачовим, котрий об'єднав ним увесь 
комплекс культурних явищ кінця XIV − першої половини XV ст.: “Це не 
Відродження, оскільки воно має ще значною мірою релігійний 
характер... Цей рух ще не протистоїть середньовіччю. Релігійне ще не 
відсувається на другий план, як це було в західноєвропейському 
Відродженні”. На думку вченого, розвиваючись у рамках релігійної 
культури, східнослов'янське Передвідродження не реалізувало свого 
ренесансного потенціалу: православний Схід (з Візантією та Балканами 
включно) не знав ні гуманізму, ні справжнього Відродження. З огляду 
на це чимало фахівців схиляється до думки, що не варто, за браку в 
Східній Європі ренесансних тенденцій, характеризувати як 
Передвідродження явища, котрі цілком вписуються до середньовічної 
культурної моделі. 

Інша річ, що ті руські землі, котрі перебували в складі Корони, 
втягувалися в орбіту загальноєвропейських культурних процесів. Це, 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

159 

зрозуміло, не дає підстав говорити про Ренесанс як певний етап в історії 
української культури18. Йдеться радше про його спорадичні прояви, чи 
спалахи, до яких, зокрема, можна віднести діяльність згаданих вище 
Павла з Кросна та Юрія Дрогобича. До цих імен, лише в останні 
десятиріччя вписаних до анналів вітчизняної історії, нині дедалі частіше 
додають інші, котрі донедавна вважались органічною складовою 
польсько-латинської культури XVI ст.: Георгія Тичинського, Івана 
Туробинського, Станіслава Оріховського та ін. Уродженці східних 
окраїн Польської держави, латиномовні письменники, вони виразно 
декларували власну “руськість”, називаючи себе “русинами” чи, за 
тодішньою традицією, “роксоланами”. Тож цілком умотивованою 
здається позиція тих дослідників, котрі замість того, щоб виробляти 
критерії розмежування їхньої творчої спадщини, розцінюють її як явище 
польсько-українського культурного пограниччя. 

Специфіка творчості цих новолатинських письменників полягала в 
їхній інтегрованості в європейський культурний контекст. Особливо 
показовою щодо цього є постать Станіслава Оріховського (1513-
1566 рр.). Вихованець кількох західноєвропейських університетів, 
знавець давніх мов, виученик Лютера й Меланхтона, він уславився як 
автор палких промов і блискучих памфлетів. Визначний польський 
історик Мартін Кромер, повернувшись із мандрів по Західній Європі, 
писав йому: “Не думай, мій Оріховський, що твоє ім'я невідоме за 
кордоном. В Італії, Іспанії, Франції й Німеччині мені довелося чути 
схвальні відгуки про твої твори, що становлять гордість і захист нашої 
вітчизни. Я не зустрічав там вченого, який би не читав їх і не підносив 
би до небес твоєї дотепності, красномовства та вченості. І я був гордий 
твоєю славою, оскільки вбачаю в тобі свого співвітчизника й друга, і 
тому промінці твоєї слави падають і на мене”. 

                                                 
18  Якщо, звичайно, не тлумачити цей термін не в його загальноцивілізаційиому значенні, а 
лише як “культурно-національне піднесення українських земель”. Дослідники, які 
сповідують такий підхід до даної проблеми, вбачають ознаки Відродження й у відбудові 
Семеном Олельковичем Успенського собору, і в поширенні на теренах України 
середньовічних ворожильних книг (типу “Лопаточника”, за допомогою якого ворожили 
на барянячій лопатці, чи геомантичної “Рафлі”), і в появі згаданих вище нових редакцій 
Києво-Печерського Патерика, що їх “можна трактувати як замилування власною 
старовиною, чим і характерне Відродження у вузькому значенні цього слова” 
(природно, що сама ця “старовина” водночас тлумачиться як “власна античність, якою 
для України була Київська Русь”, а східнослов'янська культурна традиція розглядається 
як “рівноправна з іншими визнаними культурними традиціями християнського світу − 
греко-візантійською і римською”). 
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Будучи “політичним поляком”, Оріховський із гордістю 
наголошував: “Я русич і хвалюся цим, і охоче про це заявляю, 
пам'ятаючи про свій грецький (православний − авт.) рід і руську кров, 
про місце, де я народився й виріс”. Описуючи Русь у листі до 
італійського гуманіста Павла Рамузіо, Оріховський стверджував, що 
вона “подолала скіфську грубість та дикість і тепер, миролюбна, 
спокійна та родюча, з любов'ю вникає в грецьку й латинську 
літературу”. Щоправда, останнє зауваження стосувалося лише молодих 
галичан, котрі здобували освіту в Європі; та, власне, й сама фігура 
Оріховського символізує собою не стільки реальні здобутки української 
культури, скільки її нереалізований потенціал. 

Давно вже стало традицією посилатись на “несприятливі історичні 
умови”, які заважали її поступові за литовських часів; насправді в цей 
період вона могла розвиватися практично без перешкод. І навпаки, 
погіршення умов культурно-релігійного життя наприкінці XVI ст. 
активізувало оригінальне письменство, котре, за висловом С. Єфремова, 
спало, аж доки не постала нагальна потреба захищати свою національну 
індивідуальність; це ж стосується й історичної та філософської думки. 
Творцями та рушіями нової культурної хвилі стали вихідці з Галичини, 
де, за традиційними візіями, українство гнобилося й занепадало. Ці 
моменти, неодноразово відзначені фахівцями, засвідчують хибність 
псевдопатріотичних міфологем і змушують шукати нових шляхів до 
усвідомлення феномену української культури. 

Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. − К. : Видавничий дім 
“Альтернативи, 1998. − 320 с. − С. 282-294. 

Занепад українського життя у XV−XVI ст. 

Всередині й другій половині XVI в. українські землі актом 1569 р. 
майже в цілості включені всклад Польської держави, приведені в тісну 
зв'язь з її політичним і культурним життям, переживали часи глибокого 
занепаду й розстрою свого культурного й національного життя. Так 
само, як і землі білоруські, що хоч не були формально включені тим 
актом 1569 р. в склад Польщі, але після тісної унії Великого князівства 
Литовського з Польщею вповні підпали теж впливам польських або 
спольщених елементів. Взагалі, завдяки дуже тісним і культурним 
зв'язкам, які лучили Білорусь і Україну, в житті українськім і 
білоруськім тих часів − XVI і XVII віку − було дуже багато спільного, і 
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для освітлення тодішніх обставин нам не раз прийдеться користуватися 
подіями й подібностями білоруського життя, тим більше, що факти й 
події в сфері тодішнього культурного життя творилися часто спільно, 
спільними силами українського й білоруського громадянства. Але 
властивим завданням нашим буде − слідити культурне й національне 
життя земель українських і увагу свою звертатимемо головно на факти 
й явища безпосередньо українського життя.  

Акт 1569 р., прилучаючи до Польщі Волинь, Підляшшя, 
Браславщину й Київщину з Задніпров'ям, з формального боку вінчав 
історію відбивання Польщею українських земель, розпочатого два 
століття перед тим. Західна Україна − Галичина, Белзько-Холмське 
Побужжя і Поділля були включені в склад Польської держави вже в 
XIV−XV в., і тоді вже український елемент мусив тут зійти далеко на 
другий план перед своїм побідником − державним елементом 
польським. Маса маєтностей роздана була тут особам польської 
народності або таким, що мали підтримувати державний польський 
елемент. В містах з'явилися в великім числі привілейовані колонії на 
німецькім праві, які також, наслідком своєї католицької віри мали 
підтримувати католицьку державність польську й польщилися скоріше 
чи пізніше. Ще перед офіціальним заведенням польського права й 
устрою (що наступило в 1435 р.) польське право, організація, урядова 
латинська мова і неофіціальна польська широко опанували тутешнє 
життя тому, що були природженими речами для нової, пересадженої на 
український ґрунт польської аристократії, і ті польські адміністратори, 
якими майже виключно обсаджувалися тутешні уряди, в своїм 
урядуванню й суді виходили з привичних норм і практик польського 
права й життя.  

Був спочатку також план заміни місцевої церковної, православної 
ієрархії ієрархією католицькою і з тим мала б покінчитися всяка 
окремішність українського елементу. План сей правительству 
прийшлось залишити з огляду на супротивлення місцевого українського 
громадянства − досить сильного ще тоді боярства. Але православній 
церкві, призвичаєній до становища офіціального, державного, 
прийшлось перейти на становище ледве що тільки терпиме, і їй самій і з 
нею всьому культурному українському життю довелось випити глибоку 
чашу різних гірких кривд. Поруч православної церкви як неофіціальної, 
організується з останньою чвертю XIV ст. офіціальна, державна, 
привілейована церква католицька і всяко тіснить православне життя. В 
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галицькій єпархії, до котрої належала Східна Галичина й Поділля, 
дійшло до того, що право іменувати т. зв. намісника для управи сеї 
єпархії присвоїв собі католицький арцибіскуп львівський, і 
православним тільки ціною величезних заходів і хабарів, розданих на 
королівськім дворі, удалося добитися відновлення православної єрархії 
у галицько-львівській єпархії в 1530-х р.р.  

Українське боярство, хоч підірване конфіскаціями, в першій 
половині XV ст. ще представляло досить значну масу, але 
неорганізовану, відтиснену від всяких впливів, а при тім класові 
інтереси дуже рано збили його з позиції, яку повинно б воно було 
зайняти з огляду на національні інтереси. З поглядів матеріальних, 
класових, зрівняння Галичини з польськими провінціями обіцяло значні 
вигоди шляхті, бо мало зняти з тутешніх шляхтичів, а між ними − і з 
українського панства ті повинності й тягарі, якими була обложена 
шляхта галицька, а не знала шляхта земель польських. Класові інтереси 
таким чином заохочували українське панство йти солідарно з польським 
в головних питаннях шляхетської політики − в змаганнях до зрівняння 
Галичини з нинішніми провінціями Польщі і до нерозривного з тим 
перестрою Галичини на польський взір. Се значно вплинуло на те, що 
українське панство тутешнє не зорієнтувалось окремо, а почало 
розпливатись в загальній шляхетській масі. Відтиснене від впливових 
посад, від держав і надань − від усього того, що в тодішнім житті давало 
силу й засоби, воно ниділо й винародовлювалось. Єдина дорога до 
почестей, впливів і засобів лежала через відречення від своєї 
національності, і багато пускалося на сю дорогу від самого початку. 
Маєтності українські переходили з рукою їх наслідниць у руки їх мужів 
поляків, що обіцяли блискучі вигоди, зв'язки й впливи цілій фамілії. 
Стрічаємо й такі випадки, де від жениха-українця, що сватає панну-
польку, жадають, аби перед шлюбом він перейшов на католицтво, себто 
розірвав свою зв'язь з своєю національністю й він сповняє се. Завдяки 
всьому тому вже під кінець XV ст. в цілій західній Україні в вищій, 
шляхетській верстві український елемент не грав уже ніякої ролі. 
Позістались майже самі дрібні роди, без засобів і значення, і се було 
великою утратою для національного життя тоді, коли шляхта вважалась 
одинокою політично-правосильною, і тільки “нарід шляхетський” 
вважався властиво народом.  

По містах − головних огнищах тодішнього культурного життя − 
український елемент був теж збитий на далекий план. Міста були 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

163 

організовані на німецькім праві, а се оперте на основах строго 
католицької виключності і дуже неприхильне всім некатоликам. 
Православні здебільшого були вповні відтиснені від міської управи, їм 
навіть у цехи був утруднений приступ − то значить, утруднена дорога 
до технічного образовання, до промислу, так само до торгівлі. Се все, − 
не кажучи про різні моральні приниження, − засуджувало міщан-
українців на упадок і заникання.  

Таким чином у всіх тих трьох верствах, що мали якийсь вплив і 
значення політичне, культурне або економічне, серед шляхти, 
міщанства і духовенства − український елемент в Західній Україні був 
відтиснений на далекий план, подавлений, розбитий і засуджений на 
повільну національну смерть. Народна ж українська маса, позбавлена 
всякого голосу й значення в політичнім житті, в сім часі підпала цілому 
ряду економічних і правних ограничень, тяжкому процесові 
закріпачення, що зробило з неї панський робітничий інвентар. В 
тодішнім національнім рахунку вона не грала ніякої ролі.  

В українських землях, що належали перед 1569 р. до Великого 
князівства Литовського, становище українського елементу здавалось 
кращим. Кажу тут про Волинь і пінсько-прип'ятське Полісся, бо східно-
полуднева Україна, слабо колонізована, а з кінцем XV в. до ґрунту 
спустошена, не грала в тім часі ще ніякої ролі. Полишаючи, отже, її на 
боці, я кажу, що в тім волинсько-поліськім поясі український елемент 
стояв краще − особливо на перший погляд. Ще непробитим муром 
стояла тут українська аристократія, князі й пани. Була вона, правда, 
відтиснена від управи держави, що й тут мала бути виключним уділом 
католиків, і замкнена в тісну сферу свого провінціального життя. Все ж 
таки була ся українська аристократія багата, родовита і держала в своїх 
руках всі найважніші посади місцевої адміністрації. Наплив польського  
елементу в сих землях був слабший, бо й Статут забороняв роздавати 
уряди чужоземцям через женячку, хоч се й не додержувалося пильно.  

Але сили й тутешнього українського елементу на ділі були значно 
менші, бо сильно ослаблені, виснажені були самі підстави українського 
культурно-національного життя. Се зараз же виявилося в другій 
половині XVI в., коли наступає тісніше зближення сих земель до 
Польщі − одних через прилучення, других, що зісталися в складі 
Великого князівства Литовського (як Берестейщина й Пінщина) − через 
тіснішу унію, і вони попадають в вир гарячого, нервового тодішнього 
польського життя, партійних відносин, культурної й політичної 
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боротьби. 1569 року Волинь, Браславщина, Київщина стали провінціями 
Польської корони. Члени визначніших місцевих родів, в ролі 
новостворених воєводів і каштелянів засідають в сенаті, інші беруть 
участь в соймованню як депутати своєї землі. По короткім існуванню 
місцевого трибуналу тутешні суди піддано загальному люблінському 
трибуналові як вищій інстанції. Хоч місцеве право й руська урядова 
мова були забезпечені актами прилучення, все-таки навіть в місцевім 
діловодстві вони скоро дають місце мові латинській і польській, праву 
загальнодержавному. Матеріальні інтереси й амбіції, бажання вирватися 
на ширшу арену з тісного провінціального життя втягають і в'яжуть 
тисячними нитками нових горожан Польської корони з польським 
життям. Треба було вміти знайтися в нових обставинах, коли не 
хотілося в них пасти задніх, і українське панство Волині, Побужжя, 
Полісся починає рішуче прощатися зі своєю патріархальною 
старосвітчиною, старається себе, а коли не себе, − хто старший був і 
уважав свою життєву кар'єру скінченою, − то своїх дітей способити до 
нових вимог, втручатися в круг політичних і культурних інтересів, 
якими жила польська шляхта, входили в ближчі зв'язки й зносини з 
репрезентами польських фамілій, впливовими магнатами, з 
королівським двором, з коронним трибуналом. Треба було їздити на 
наради сенату, на сесії сейму, на “роки” трибуналу, пильнуючи своїх 
процесів, котрих кожний порядний пан мав по вуха. Треба було 
з'явитися і на королівськім дворі − попильнувати різних своїх справ і 
інтересів, заручитися протекціями людей, впливових на королівськім 
дворі, слідити за тутешніми відносинами, мати кореспондентів і 
заступників в різних урядах і сферах. Треба було подбати про те, щоб у 
сім новім світі не виглядати ведмедем з поліських пущ. Староруська 
культура, і так, зрештою, занедбана й зведена до убогих обгризків в 
ужитку життя, в сім новім окруженню не надавалася нінащо. Треба було 
натертися польською політурою та латинською, бо тільки латина, повне 
панування над латинською мовою в слові й письмі, давало в тодішнім 
польськім товаристві репутацію культурного, інтелігентного чоловіка.  

В результаті того всього з густішими масами волинського і 
поліського українського панства повторюється з певними відмінами те 
ж, що сталося з розбитими останками боярства галицького, − вони 
асимілюються з польським панством. Одні не розривають іще з своєю 
народністю рішуче, зістаються по імені ще Русинами, задержують те, 
що для того часу було останньою прикметою національності − “руську 
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віру”, але фактично вповні стоять на ґрунті польського життя, інші 
розривають і ту останню зв'язь, що лучила їх з народністю − кидають 
віру “руську”, приймають віру “польську” та пропадають вповні й 
безповоротно для своєї національності.  

Поняття національності − таке елементарно ясне для нас − в 
теперішній своїй формі являється витвором дуже нових часів. В 
давніших часах воно звичайно скрізь підмінювалося поняттями іншими 
− фактами приналежності політичної, класової, релігійної, прикметами 
географічними, культурними. В старій Русі в тій сфері, яку ми тепер 
розуміємо як почуття національне, різницю робила передусім політична 
приналежність − особливо на границі західній, там де стикалася Русь і 
Польща. Новоприйнята і не одомашнена вповні релігія довго не 
становила для суспільства, для народу того, що ми називаємо 
національною прикметою, і католик для православного Українця 
передусім був тільки “християнин”, а не “зловірний і злочестивий”. Але 
в Західній Україні вже тоді дає себе чути різке протиставлення Руси й 
Польщі як двох держав-суперників, традиційних політичних ворогів, а 
пізніше сей політичний антагонізм загострюється ще різницею 
релігійною і культурною. Православна віра за ті століття з віри чужої, 
силоміць накиненої, встигла глибоко ввійти в життя, призвичаїти людей 
до себе, стати вірою батьківською, одною з найвидніших складових 
частей в тій сумі навичок і призвичаєнь, що становить елементарний, 
несвідомий підклад національного почуття, − зробилася “вірою 
руською” в протиставленню до католицької Польщі. Русько-
візантійська культура, що розвивалася в тісній зв'язі з релігійним 
життям Руси, відрізняла все глибше життя українське від життя 
польського, в міру того, як се останнє переходить все більше під 
виключні впливи західної, латинсько-німецької культури, бо ся остання, 
хоч не чужа й Україні, особливо Західній, не мала тут такого 
виключного значення, як у Польщі. І так з часом контраст релігійний і 
культурний покрив собою давнішу політично-етнографічну ворожнечу 
Руси й Польщі.  

Часи йшли. Старої Руської держави не стало. Зрадило її традиціям і 
Велике князівство Литовське, що було проголосило себе спадкоємцем 
тої старої Київської держави й обіцяло стати новою “державою руською 
християнською”. І знаменем української народності на західнім фронті, 
що нас займає тепер, стає “руська віра”. Культурна різниця відзивалася 
також сильно: релігійна різниця властиво, з нашого становища, була 
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тільки складовою частиною того контрасту двох культур, в який все 
більше укладається різниця Руси-України й Польщі. Але церква була 
осередком і огнищем сеї культури, її найвиднішим знаком для своїх і 
чужих, і в очах сучасників покривала собою сю різницю культурну і 
різницю національну. Віра ставала найбільш болючим пунктом в тих 
обмеженнях і приниженнях, які терпів тепер на кожнім місці 
український елемент від переможних польсько-католицьких кругів, і 
силою звичайної реакції ставала для сього приниженого українського 
елементу предметом особливого прив'язання, найбільш дражливим 
місцем, його національним знаменом і гаслом. 

Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ − ХVІІ віці. − 
К. : Дніпросоюз, 1919. − 248 с. − С. 9-18. 

Упадок церковного життя 

Супроти церкви православної, треба сказати, церква католицька 
визначалася взагалі більшою нетолерантністю і виключністю і здавна 
защіпляла своїй католицькій, польській і литовській суспільності 
виключні погляди й зневажливі відносини до православного обряду, 
віри, культури, моральності. Коли ж польською окупацією Західної 
України в другій половині XIV в. українська народність і її “руська 
віра” зустрілися з привілейованою народністю й державною вірою 
польсько-католицькою, релігійна справа стала найдражливішим місцем 
цих відносин. На кожнім місці тутешній Русин мав нагоду почути, що 
він схизматик, майже поганин, мусів боронити свою стару батьківську 
віру від планів заміни її католицькою церквою, а себе від різних 
обов'язків і плат на католицьких духовних. Разом з тим він почув, що 
його народність, мова, культура, письменність уважається чимсь 
нижчим в порівнянні з польсько-латинським елементом, що найбільш − 
тільки згірдливо допускаються представниками нової власти й 
привілейованої народності. Він на кожнім кроці мав уступати місце 
заступникам сеї привілейованої народності, що відсували його від 
всяких почесних, впливових позицій, доходів, наступали на його 
маєткові й інші права, і у всім сім вихідною точкою, найбільш виразною 
була справа релігійна. 

Православна віра під польським режимом не тільки сама підпала 
різним ограниченням. Приналежність до “грецької схизми” обмежувала 
особисті, горожанські права тубільців-Русинів − в містах і селах, в 
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користанню з привілейованого німецького права, в промислових 
заняттях, в шляхетських і міських урядах, в процесах і контрактах. [...] 

Під окликом спільної боротьби з католицтвом шукають православні 
союзників між польськими різновірцями при кінці XVI в., під окликом 
охорони православної віри добувають заграничної помочі проти 
польського уряду, проти польського шляхетського режиму (уже з 
кінцем XV, потім під кінець XVI ст., ще серйознішим стає се в XVII ст.). 
І під тією релігійною поволокою переходить до пізнішої традиції, весь 
сей національний українсько-польський конфлікт, з тушуванням інших 
мотивів − економічних, політичних, національних.  

Центральне значення церкви в національнім житті України сих 
століть по сказанім буде ясно. Буде ясно, чому ми, шукаючи проявів 
національного життя, будемо шукати їх у сфері релігійного життя, і 
факти з сеї сфери будуть нам служити симптомами руху культурного й 
національного. Релігія − се прапор національності в тім часі, боротьба 
віри православної й католицької − се боротьба культури русько-
візантійської й польсько-латинської. Церква − се предмет особливої 
уваги й опіки української суспільності, заразом покажчик її 
національної сили й значення, пульс (живчик) її національного життя, її 
діяльної енергії.  

І от з сього становища незвичайно зловіщим симптомом стає той 
розстрій й упадок церкви й церковного життя, який ми помічаємо на 
Україні, і Білій Русі також, в середині XVI віку. Не було се спеціальним 
явищем українського та білоруського життя: такий же упадок церкви й 
церковного життя бачимо і в Польщі, і в Німеччині перед реформацією 
− тільки там се не мало такого важного національного значення. На 
Україні на се зложилися різні причини. Мав важне значення той факт, 
що православна церква прийшла в залежність від байдужого їй або й 
ворожого католицького правительства, яке присвоїло собі право 
роздавати вищі православні духовні посади по своїй волі й роздавало їх 
за прості грошові оплати чи за всякі послуги, зовсім не церковні, які 
дивилися на свої церковні посади, як на джерела доходів, розхапували 
церковні доходи й маєтності. Вони доводили тим церкву до повного 
розстрою, а заразом отсим своїм цинічно-матеріалістичним, крайнє 
безцеремонним трактуванням церковних справ і засобів знеохочували 
до церкви й її потреб і вимог православне громадянство, коли воно 
бачило сю церкву, представлену такими непрошеними “пастирями”, 
скомпрометовану ними, понижену і упосліджену.  



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

168 

Так, побіч загального упадку церковних інтересів в державі і 
впливу реформаційних кличів проти церковних доходів і маєтностей, 
що ширилися в шляхетських католицьких кругах Польщі й Литви, не 
зіставалося без глибшого впливу саме отеє пониження української, чи 
взагалі православної церкви, скиненої з становища державної, 
правительственної церкви на становище релігії нижчої, якій на кожнім 
місці й правительство й представники офіційної католицької церкви 
давали почувати її нижчість, трактували як результат непросвіщенності, 
некультурності тої Русі, яка держиться сеї церкви. [...] 

В Західній Україні − в коронних землях, уже з другою чвертю 
XV ст. руське письменство рішуче не здавалося ні на що більше, окрім 
церковної служби та побожного християнського повчання. Руське 
письмо, уживане ще в діловодстві поруч переважного латинського в 
другій половині XIV і в початках XV віка, далі виходить з діловодства 
зовсім. В українських землях Великого князівства Литовського, краще 
охоронених від польських впливів, урядова руська мова (білорусько-
українська) держиться в повній силі до самого прилучення до Польщі 
(1569) і напізніше забезпечується правительством при прилученню. Але 
вже в 1570-х рр. на Волині в панських кругах знання і уживання 
руського письма диктується більше національним патріотизмом, як 
практичними, реальними потребами. Наприклад, Василь Загоровський, 
чоловік щиро прив’язаний до своєї народності, в своїм тестаменті 
1577 р., що характеризує гадки і настрої тодішніх патріотів українських, 
уважає потрібним спеціально заохочувати своїх синів, “аби писма свого 
руського и мовенья рускими словы не забачили”. Значить, відчувалося 
вже, що з-під руського письменства, з-під руської книжності усувається 
ґрунт, пропадає потреба того всього в реальнім житті. Без латини й 
польської мови не можна було порушитися в практичнім обіході, без 
руської обійтися було можна навіть в тутешніх сторонах. Ще гірше 
було, що світське письменство і що до змісту самого не давало майже 
нічого цікавого, нічого потрібного сучасному чоловікові, що хотів жити 
й іти з духом і потребами часу. За всім, що треба було знати культурній 
людині, приходилося звертатися до письменства латинського, 
польського − одним словом, “католицького”. Відчувалося банкротство 
не тільки школи, а й самої культури світської супроти сучасних вимог 
життя.  

Се ставило в дуже трудне становище українське громадянство. 
Приступ до латинських шкіл був як не завсігди, то дуже часто 
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загорожений для некатоликів, а свої школи не сягали до наук 
латинських.  

Звичайним типом школи зіставалася давня церковна шкілка, що 
найчастіше вчила тільки читати, а як писати − то церковним 
полууставом, рідше скорописом. Ся школа була тепер розповсюджена 
широко, але давала тільки перші початки, а організованих шкіл вищого 
типу не було − знання, літературне вишколення здобувалося 
самоосвітою, або діставалося від більш освічених одиниць. Такі одиниці 
з начитаністю і певним літературним образованням не переводилися 
весь сей час, але загал духовенства і світської суспільності не 
підносився значно над ті початки, дані школою, і тому критики 
українського життя зауважували злорадно, що воно не має іншої школи, 
іншої науки, крім простого читання, і його духовні − “тільки в читанню 
доктори”. Книжність і особливо книжна творчість, скільки можна 
судити по доступному нам матеріалу, переживала в сих часах період 
застою. Книжний запас зростав як працями місцевих книжників, так іще 
більше напливом перекладів з інших земель − полуднево-слов'янських 
особливо, але глохне й занепадає творчість: літературного руху до 
другої половини XVI ст. не бачимо ніякого. Не бракувало людей з 
богословською начитаністю і літературним приготуванням, які при 
нагоді могли себе з сього боку показати не зле, − але поза чисто 
практичними потребами бракувало, видно, побудок до літературної 
творчості, бракувало того духовного руху, який стихійною силою втягає 
в себе людей та велить кожному сміливішому пробувати своїх сил на 
полі духовної творчості. Так принаймні виглядає з того, що ми тепер 
маємо і знаємо. [...] 

Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ − ХVІІ віці. − 
К. : Дніпросоюз, 1919. − 248 с. − С. 19-32. 

Боплан Гійом.  
Як дівчата залицяються до парубків  

Тут, на відміну від звичаїв і традицій інших народів, дівчина 
першою сватається до парубка, якого собі сподобала. Їхній традиційний 
та незламний забобон майже завжди дівчині в цьому допомагає, та й 
вона більш певна успіху, ніж парубок, коли б наважився першим 
свататися до обраної дівчини. Ось як це виглядає. Закохана дівчина йде 
до хати парубка, якого любить, у той час, коли сподівається застати 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

170 

вдома батька, матір і свого судженого. На порозі вітається словами: 
“Помагай біг”, які значать майже те саме, що наше “Хай благословить 
Господь” і є звичайним їхнім привітанням, коли заходиш до чиєїсь 
господи. Сівши у хаті, дівчина береться вихваляти того, хто припав їй 
до серця. Звертається до нього, називаючи Іван, Федір, Дмитро, Микита, 
одним із тих найбільш розповсюджених тут імен, та й каже: “Бачу з 
твого обличчя, що ти людина добра, будеш дбайливим і любитимеш 
свою жінку. Сподіваюсь, що з тебе вийде добрий господар. Ці твої гарні 
якості змушують мене уклінно просити взяти мене за жінку”. Мовивши 
це, вона звертається з подібними словами до батька й матері парубка, 
покірно прохаючи згоди на їхній шлюб. А якщо ж дістане відмову чи 
одговірку, буцімто парубок ще молодий і не готовий до одруження, то 
дівчина відповідає, що не залишить їхньої хати, поки він її не 
пошлюбить і не візьме собі за жінку. А мовивши це, дівчина вперто 
стоїть на своєму і не виходить з кімнати, поки не дістане того, що 
вимагає. Через кілька тижнів батьки змушені не тільки погодитись, а й 
намовляють сина, щоб той пильніше придивлявся до дівчини, як до 
своєї майбутньої жінки. А парубок, бачачи, як завзято дівчина бажає 
йому добра, відтепер починає дивитись на неї, як на свою майбутню 
володарку. Наполегливо просить у батьків дозволу її покохати. Ось як 
закохані дівчата в цьому краї влаштовують свою долю, змушуючи 
батьків і суджених виконати своє бажання. Як я вже говорив, батьки 
бояться накликати на себе гнів божий чи якесь інше лихо, прогнавши 
дівчину, бо вважають, що, так вчинивши, навіки знеславлять увесь її 
рід, який неодмінно їм за це помститься. [...]  

Боплан Гійом. Як дівчати залицяються до парубків / Боплан Гійом. Опис 
України. Проспер Меріме. Українські козаки та їхні останні гетьмани. 
Богдан Хмельницький. − Львів, 1990. − 304 с. − С. 73. 

Боплан Гійом. Як відбуваються весілля 

Оскільки ми вже розповіли про сватання на Русі, скажемо ще кілька 
слів про тутешні весільні врочистості та їх особливості. 

Весільні обряди такі: запрошені парубки й дівчата від імені 
молодого й молодої просять усіх своїх родичів прийти до них на 
весілля; при цьому кожен має віночок з квітів, який вішає через плече і 
зі списком усіх запрошених відвідують їх у переддень весілля. Молодь 
іде парами, а один парубок з патерицею у руках виголошує запрошення. 
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Не буду докладно описувати страв і скільки м'ясних виробів подають до 
столу, скажу лишень, що молода вбрана за їхнім звичаєм у довгу 
коричневу сукню. Сукня розпирається прутами з китового вуса, а знизу 
має облямівку з тканини напівшовкової і напіввовняної. Голова і 
обличчя молодої відкриті, волосся розсипається по плечах, а на голові 
вінок квітів залежно від пори року. Батько, брат чи якийсь близький 
родич молодої ведуть її до церкви; перед ними ступають музики із 
скрипкою, дудою або цимбалами. Після вінчання один із родичів бере 
молоду за руку і відводить додому під ту саму мелодію. Обійду 
мовчанкою весільні розваги під час весільного обіду; вони дуже дивні, 
нічим не поступаються своєю дивиною звичаям інших народів. Зауважу 
лише, що те, що особливо схиляє їх до нестримного гультяйства, яке від 
природи є у їхніх звичках, пов'язане з тим, що з нагоди шлюбних 
бенкетів та хрестин їхніх дітей пан дозволяє їм варити пиво. Привілей 
цей приводить до того, що пиво є набагато дешевше і в більшій 
кількості, бо в інший час селяни мусять купувати пиво в панських 
броварнях. 

Коли настає час укладати молоду на шлюбне ложе, родички 
молодого відводять її до спальні і там роздягають догола. Докладно 
розглядають її з усіх боків, навіть заглядають у вуха, волосся, на пальці 
ніг та в інші частини тіла, аби пересвідчитись, чи ніде нема крові, голки 
або захованого клаптика бавовни, насиченого червоним сиропом. Якби 
знайшлося щось подібне, зчиниться на весіллі сум'яття і метушня. А 
коли нічого не знаходять, надягають на молоду біленьку й новеньку 
бавовняну сорочку, а потім, завівши її у постіль, потайки вводять 
молодого. Коли молоді опиняються разом, жінки затягають заслону біля 
постелі. Більшість гостей приходить у кімнату, чоловіки танцюють з 
келихами в руках під звуки дудки, а жінки підскакують, плескаючи в 
долоні, аж поки не звершиться шлюбний союз. А коли серед цього 
радісного танку молода якимсь чином висловить задоволення, усі 
присутні враз стрибають з радощів, плещуть у долоні, зчиняють веселий 
галас. Увесь цей час родичі молодого не відходять від ліжка, 
прислухаються, що там відбувається; чекають, коли можна буде 
відслонити запону. Одягають на молоду чисту сорочку, а коли на 
попередній знаходять докази її цнотливості, радісними вигуками 
сповнюють цілу домівку, і вся родина радіє разом з ними19. Тепер 

                                                 
19  Аналогічний звичай був поширений і в багатьох інших народів, зокрема у Східній 
Європі. 
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молоду одягають і зачісують як молодицю, тобто покривають їй голову, 
бо це дозволяється робити лише заміжнім, а дівчата ходять із власним 
заплетеним волоссям і вважали б для себе ганьбою покрити голову.  

Наступного дня відбувається ще кумедніша забава, яка може 
видатись невірогідною для того, хто подібного ніколи не бачив. Крізь 
два рукави сорочки, вивернутої навиворіт, пропихають палицю і носять 
її, наче знамено, вулицями міста, вельми урочисто, як стяг, що 
підтверджує почесне завершення битви, аби кожен переконався у 
цнотливості молодої і в мужській силі молодого. А за ними ступає цілий 
натовп гостей з музикою, вони танцюють і співають ще завзятіше, ніж 
перед тим. Процесія іде через ціле місто, дружби ведуть попід руки 
дружок, збігаються люди і проводжають їх, поки молодята не дійдуть до 
хати молодого. 

Якщо ж навпаки, ознак дівоцтва не виявлять, весілля обривається, 
чоловіки кидають об землю келихами, жінки перестають співати, а 
родичі молодої збентежені та осоромлені. Одне слово, зчиняється 
справжній гармидер: гості б'ють горщики, в яких варилися різні наїдки, 
відбивають вушка в келихах, з яких випивали напої, матері молодої 
натягають на шию кінський хомут, садять її у кутку, перед поглядами 
усіх присутніх, а самі співають їй безперестанку грубих і сороміцьких 
пісень. Частують її з надбитого келиха, дорікаючи за те, що не вміла 
берегти доньку. Висловивши все, що лиш може прийти в голову, гості 
розходяться до своїх домівок, ображені такою неприємною подією. А 
родичі молодої, заховавшись від людей, деякий час сидять вдома, 
присоромлені тим, що трапилось. 

Що ж до молодого, то це вже на його розсуд − жити з дружиною чи 
прогнати її, але коли відважиться на спільне життя, мусить бути готовий 
на всі ті образи, якими його будуть осипати. [...] 

Боплан Гійом. Як відбуваються українські весілля (середина XVII ст.) 
/ Боплан Гійом. Опис України. Проспер Меріме. Українські козаки та їхні 
останні гетьмани. Богдан Хмельницький. − Львів, 1990. − 304 с. − С. 77-78. 

Таємничий дивосвіт українського еросу 

[...] Господарський реманент (жорна, ступа, товкачі...) не міг не 
набути у народній культурі еротичної семантики. Коли, забираючи 
придане молодої, весільний поїзд співає: 
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Тупу, коники, тупу, 
Ми веземо на двір ступу; 
Ступу з товкачами, 
А Ганнусю з паничами, −  
не треба думати, що їм дійсно віддали цю корисну річ. Що саме 

вони везуть − про це виразно свідчить відмова мельнички мельнику 
позичити “ступки обідрати крупки”: 

Моя ступка непорожняя:  
Товче її шляхта подорожняя. 
Орання − теж улюблена народом-аграрієм метафора для 

символічного означення коїтусу (ми зустрічаємо її, до речі, у “Ведах” та 
інших стародавніх текстах). Коли вдова у відомих піснях наймає 
ведмедя, зайця або козака виорати лан, знову ж таки не варто вважати, 
що вони справді цим і займаються. Здається, цілком зрозумілі жіночі 
претензії до ведмедя: 

Ой ти, ведмідь товстоногий.  
Що тобі за дідько, 
Що плуг гарний і чересло, 
А ти ореш мілко? 
А у одній з коломийок співається: 
Не орано, не сіяно. 
Не буде родити. 
Не дай хлопцям принадоньки − 
Не будуть ходити. 
І коли кум пропонує: 
Дай мені, кума, дай,  
Хіба тобі шкода?  
Виорю я тобі  
Восени города, − 
кумі менш за все можна це розглядати як ділову пропозицію або 

обіцянку “гуманітарної допомоги”. Втім, “родзинка” подібних текстів 
саме у мерехтінні смислів, у двозначності, двоплановості, грі слів − 
хоча, зрозуміло, еротичний підтекст значно сильніший, вагоміший, ніж 
те, що лежить на поверхні. 

Багатство еротичної фантазії українців, здається, просто 
невичерпне: адже майже все може нагадувати коїтус: 

Ой ти гудз − я петелька.  
Ти пощупав − я раденька. 
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*** 
Ой грай, та доладу, 
 А я в батька штани вкраду.  
Не кому ж я, тобі дам,  
Щоб доладу мені грав. 
Останній текст може бути (хоч і не обов'язково) звертанням до 

музики, однак не про ту музику тут йдеться. “Грати” − постійний 
синонім злягання. Тому наймання вдовою дударика, запрошення 
“пограти на дуду” або на бандуру (“Сам сидить на постелі, а бандура аж 
під стелю”) − це досить специфічне “музикування”. Пісні типу 
“Чоловіче, мій дударю...” могли спокійно друкуватися за радянських 
часів саме тому, що нікому й на думку не спадало, що, крім прямого 
значення, тут є ще й переносне. Однак шкода, що навіть такий знавець 
української мови і культури, як Андрій Содомора, цитуючи відомі 
рядки: 

Заграй мені, дударику, на дуду,  
Нехай своє горе-лихо забуду, − 
не здогадується, що, крім поверхневого елегійного плану, тут є ще 

й еротично-жартівливий. 
[...] і пісенний фольклор, і атрибутика, і розмови, і дії учасників як 

сватання, так і весілля перенасичені еротикою. Найтиповіше порівняння 
дівиці з куницею, на слід якої натрапили “мисливці”-свати − це не 
тільки образ дівчини, а й характерна для весільної поезії назва жіночого 
статевого органу: вираз “положили догори куною” не потребує 
коментарів. Коли у коморній пісні сповіщається, що соболь грає з 
куною − це стільки ж молодий і молода, скільки fallos та vagina. А що 
таке, скажімо, макогін, який де-інде виносили сватачам на знак незгоди 
дівчини йти заміж, як не фалічний символ (про жениха-невдаху казали, 
що він “облизав макогін” або “піймав облизня”)? А що, як не образ 
ерегованого прутня − довга свічка, встромлена у букет квітів, або стара 
шабля чи дерев'яна її подоба, встромлена у окраєць хліба і прикрашена 
квітами та двома свічками − “меч”, який носить світилка, а потім, коли 
треба йти до комори, − свашка? Невипадково бояри охороняли цю 
світилочку (дивилися, щоб ніхто не вкрав чи не зламав “меч”; потім 
ставили його в головах біля шлюбного ложа). 

Насичений еротичними елементами і процес приготування 
короваю: адже це − магічне дійство, яке повинно сприяти, по-перше, 
успішному статевому акту (власне дефлорації) і заплідненню молодої 
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(саме тому, принаймні на Харківщині, коровай місив чоловік вказівним 
пальцем; у пусту діжу встромляли ніж і т.п.), а, по-друге, це було 
сакральним “замішуванням” і “випіканням” нової родини (тому 
коровайницями не могли бути вдови, розлучені, бездітні, нещасливі у 
шлюбі). У слов'янській весільній обрядовості діжа, тісто і сам коровай 
уподібнюються жіночому статевому органу. Недарма і зараз у 
слобожанських селах примічають: як репне коровай, значить і молода 
“вже репнута” − не дівка (втім, репнутий коровай віщує і нещасливе 
подружнє життя). І свічки, гілки калини, колоски, що встромляли у 
коровай, калач або лежень, а також шишки [...], якими прикрашали це 
обрядове печиво, гільце, яке встромляли у круглий хліб або ставили у 
глечик (ринка, макітра − стійкі метафори-порівняння для означення 
жіночого статевого органу) − все це символічна імітація коїтусу. 
Демонстративна сексуальність коровайниць: 

Коровайниці, добриє жони,  
Позадирали ноги, − 
безумовно, мала провокативний характер по відношенню до 

молодих, чию сексуальність ще треба було пробудити: не всі дівчата і 
хлопці встигали “пограти” під час ночівель на вечорницях у 
“притулу”20, набути певного досвіду статевого життя; та й бувало, що 
між собою молоді люди були ледь знайомі (коли їх долю вирішували 
батьки). Це пробудження сексуальної енергії досягало апогею ввечері у 
неділю у хаті молодого, коли ані дітей, ані дівчат на весіллі вже не було. 
У передкоморних піснях часто відтворюються діалоги матері і дівчини, 
у яких мати заспокоює дівчину, що офіцер (козак), який лізе на дівча і 
“ножик виймає”, − “не заріже”, “боже думає”. Однак, крім пісень 
“психотерапевтичного” плану, звучало достатньо і текстів 
імперативного характеру, іноді нарочито брутальних [...]. 

Коли ж молоді, нарешті, залишалися самі у коморі, “група 
підтримки” у хаті (а то й надворі, просто під дверима комори, як було 
колись і в Давній Греції) співала безсоромні епіталами, у яких за 
допомогою образів рослинного та тваринного світів відтворювався 
процес злягання): 

                                                 
20 *Притула − “це гра така парубоча та дівоча. Він вилазить на неї і стулюють тоді вони 
животи з животами... <...>...Усе він здержується, щоб не пробить таки, а тіко трошки так 
собі вмочить у неї, і плоть як сходить з його, не впускать у неї... <...> І так усі грають в 
іграшку оцю, і всі так здавної знають, що грать у неї можна, поки не поберуться собі... 
(Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини. 
Зібрав М. Грушевський]. Обробив З. Кузеля. − Львів, 1906 − (МУРЕ, т. 8). − С. 96−97). 
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[...] 
Гусак гуску кличе. 
Крізь тин колосочок тиче... 
Хв. Вовк21 слушно зауважує, що у цих піснях є “очевидні ознаки 

безперечного фалічного культу, що виявлені в наївних формах, без 
якого-будь прикриття, але й без цинізму чи п'яної розпусності”. Таким 
чином, те, що відбувалося у коморі, вписувалося у загальноприродний 
ритм, споріднювалося з великою енергією бажання, яка властива усьому 
живому. 

Післякоморні, а також перезв'янські (від “перезва”, тобто 
“перегук” − упорядн.) пісні (молоді вже, як правило, нема, гуляють 
лише старші люди) − це, кажучи по-сучасному, “крута” еротика. Однак 
розкутість перезв'ян, оргіястичність того, що відбувається у понеділок, 
врешті решт має (як майже все у народній культурі) певний практичний 
і магічний сенс: молодим повинна передатися ця могутня, шалена, 
життєдайна енергетика еросу, нестримність почуттів, аби дійсно, як 
сказано у Біблії, “приліпилися” вони один до одного та стали як “єдина 
плоть”. 

[...] Не знаю, як в кого, а у мене язик не повернеться назвати 
весільну сороміцьку поезію “чорнухою” та “порнухою”, хоча є тут і 
зразки чорного гумору (небагато, до речі), і, звичайно, найвідвертішої 
еротики. Межа між порнографією і еротикою часто дуже тонка, але все-
таки є; ерос панує і там і там, однак у першому випадку втілення його 
не претендує на художність, а у другому претендує. Весільні сороміцькі 
пісні − це художні твори, і часто такого рівня, що ховати їх у архіви − 
просто гріх. 

Так звана “обсценна” (матірна) лексика у XX ст. стала, на жаль, для 
багатьох наших співвітчизників другою рідною мовою (а для деяких і 
першою). Однак старі люди неодноразово казали мені, що навіть 
50 років тому в українському селі ці слова сприймалися як чужі і ніколи 
не були побутовою говіркою, навіть серед чоловіків. Недарма Хв. Вовк, 
подаючи перелік українських лайливих слів, робить примітку до всім 
нам відомих висловів: “московська лайка”. У хаті взагалі не можна було 
лаятись, а як хто почне, його одразу спинять однією фразою: “Мовчи, бо 
піч у хаті!” Не можна було лаятися і коло води: “воно тобі верне”. 
Зрозуміло, присутність дітей, жінок, старих людей стримувала 
нецензурну лайку.  

                                                 
21  Федір (Хведір) Кіндратович Вовк (1847−1918) – український антрополог, етнограф і 
археолог. 
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Українські сороміцькі пісні / упоряд., передмова, примітки М. М. Красикова ; 
Худож.-оформлювач Л. Д. Киркач. − Харків : Фоліо, 2003. − 287 с. − 
(Перлини української культури). − С. 3-16. 

Про Великодні обряди 

[...] Перш ніж завершити цю розповідь, скажу ще кілька слів про 
великодні обряди. У страсну суботу вони йдуть у храм, який називають 
церквою, аби взяти участь у релігійних торжествах, які полягають у 
тому, що фігурку Господа нашого Христа кладуть у гріб, а потім з 
великими урочистостями звідти виймають. Після цього обряду всі вони 
− чоловіки, жінки, парубки і дівчата − стають навколішки перед 
єпископом (якого називають владикою) і подають йому яйце, 
зафарбоване в червоний або жовтий колір, із словами “Христос 
воскрес!” А єпископ бере яйце, відповідає “Воістину воскрес!” і 
христосується з жінками та дівчатами. Таким чином протягом якихось 
двох годин він збирає понад 5−6 тисяч яєць, а крім того, має ще й 
приємність цілувати найвродливіших молодиць і дівчат, які є у церкві. 
Звісно, йому було б не з руки та й неприємно цілувати старих жінок, але 
він спритно і швидко дає собі раду: коли якесь обличчя йому не 
подобається, він простягає для цілування руку. [...] 

Протягом наступного тижня на вулицю треба неодмінно виходити з 
певною кількістю крашанок, щоб частувати ними всіх зустрічних 
знайомих і промовляти до них ті самі слова, які говорили владиці чи 
своєму господинові. Зустрінутий друг чи подруга відповідають вам 
тими самими словами, обнімаються і цілуються. Той чи та, кого 
привітали, мусить дати одну крашанку, знову розпочавши ту саму 
церемонію.  

Ознайомтесь ще з однією витівкою, яка проходить спозаранку у 
світлий понеділок. Парубки групами простують вулицями і, коли 
стрінуть дівчат, то хапають їх та силоміць тягнуть до колодязя. А там 
обливають їх п’ятьма-шістьма відрами води. Дівчата ніби скупані, мокрі 
з голови до п'ят. Проте ця забава дозволена лише до полудня. 

На другий день, у вівторок, черга за дівчатами, але хлопцям вони 
відплачують більш лукаво. Кілька дівчат ховається у якійсь хаті з 
глеками, повними води. На вулиці залишають малу дівчинку, яка 
умовним вигуком повідомляє їх, що бачить парубка. В ту саму хвилину 
всі дівчата вибігають на вулицю і з криком та вереском ловлять 
парубка. На допомогу їм біжать інші дівчата; поки дві-три 
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найкремезніші тримають хлопця за руки, інші виливають йому за шию 
усі глеки води. І відпускають його лише тоді, коли він мокрий, як хлющ. 
Ось так пустують парубки і дівчата у великодні дні.  

Боплан Гійом. Як відбуваються українські весілля (середина XVII ст.) 
/ Боплан Гійом. Опис України. Проспер Меріме. Українські козаки та їхні 
останні гетьмани. Богдан Хмельницький. − Львів, 1990. − 304 с. − С. 78-80. 

Про два ментальні стереотипи української шляхти 

Коли мова заходить про українську культуру, то часовий відтинок 
між кінцем XVI − серединою XVII ст. ледь не автоматично асоціюється 
з метафорою “відродження” і новими явищами мало не в усіх сферах 
культурної активності. [...]  

Поза увагою залишається очевидний факт: текстові чи матеріальні 
об'єкти культури (писемні пам'ятки, твори мистецтва тощо) 
репрезентують тільки горішній поверх тогочасного культуротворення. 
[...] Але ж поза ним існував іще один, і набагато об'ємніший шар “буття 
в культурі”: побутова свідомість ординарних людей, форми їхньої 
соціальної реакції та стереотипи мислення. [...] 

Конкретним доказом існування цілком реальної прірви між 
творцями-інтелектуалами й очікуваними “споживачами” їхньої 
культурної продукції можуть бути, серед іншого, спостереження 
дослідників над украй скромною сферою цього “споживання”. Скажімо, 
аналіз маргіналій та фізичного стану книг Київського Пустинно-
Миколаївського монастиря показує, що впродовж замалим не двох 
століть існування його книгозбірні, яка на середину XVIII ст. 
нараховувала 840 томів, нею користувалося всього близько 16 осіб; 
більшість цих книг, схоже, не дочекалася свого читача взагалі, − і то не 
лише світські західноєвропейські та польські друки (що можна було би 
пояснити специфікою читацького кола), але й православна патристика. 

Не вдаючися до детальнішого розгляду оцінкових суджень про 
культуру “часу перемін”, наважуся висловити думку, що звичний для 
нас цілісний і панорамний образ тієї доби, нібито виписаний її рукою, 
насправді змонтували ми самі з яскравіших камінців − мистецьких і 
розумових досягнень елітарного типу. Коли ж ми звернемося не до 
“високих” сфер культури − письменства, малярства, архітектури тощо, а 
до культури як способу соціального буття людини в його повсякденних 
проявах, то, побоююся, наша впевненість у тріумфальному поступі 
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перемін захитається. 
Із багатьох аспектів, що можуть прояснити стереотипні, зазвичай 

автоматизовані для їхніх носіїв моделі поведінки, для цього тексту 
вибрано сприйняття пересічним обивателем-шляхтичем кінця XVI − 
середини XVII століття “людини доброї” і “людини злої”. На мою 
думку, ця антитеза, щільно пов'язана з загальноприйнятою системою 
оцінок, може стати індикатором змін (якщо ті насправді відбувалися) у 
свідомості ширшого загалу. Варто застерегти, що мова піде про суто 
побутовий, а не етично-імперативний аспект протиставлення “доброго” 
та “злого”. Бо коли йдеться про абсолютну етичну норму, то в її основі, 
звісно, лежали незмінні християнські уявлення про благочестя й 
гріховність. Ідеал благочестя і відповідні зразки моральної досконалості 
зводилися до ідеї Страху Божого як Гаранта Добра, тобто несодіяння 
гріха, ототожнюваного зі Злом. Ці вищі категорії моралі не втрачали 
свого імперативного статусу від того, що не завжди адекватно 
реалізувалися у стосунках із сусідом. Тож паралельно з 
благочестям/гріхом існував нижчий оцінковий поверх − зі своїми 
власними лейтмотивами вартостей, пристосованими до соціальних 
контактів, побутових ситуацій, конфліктів тощо. Саме вони й будуть 
предметом мого розгляду. [...] 

Порівнюючи “сортування” вчинків на “добрі” і “злі”, автор цих 
рядків якраз і ставив за мету по можливості зрозуміти, що мали на увазі 
його герої під “нормативним порядком”, “розшифрувати” автоматичну, 
не обдумувану ними мотивацію своїх реакцій. За “інструмент виміру” 
використано оцінкові висловлювання учасників побутових конфліктів − 
свідків, ініціаторів чи потерпілих у бійках, сварках тощо. Вибірку 
інформації здійснено головно за судовими матеріалами, передовсім 
скаргами, які найповніше передають гаму негативних емоцій на все, що 
генерально окреслювалося як “злі вчинки”. Залучений матеріал свідомо 
обмежено україномовними текстами, оскільки чужа мова (польська чи 
латинська) накладала б неминучий відбиток сторонньої семіотичної 
системи. [...]  

У ставленні до калік, жебраків і бездомних простежуються дві 
вельми суперечливі позиції. З погляду християнської моралі одним з 
обов'язків благочесної людини, актом прояву любові до ближнього є 
“голодного накормити, прагнучого напоити, нагого приод�ти, приняти 
в дом гостя, приходня и убогого”. Однак на побутові прояви такого 
милосердя до бездомних і убогих натрапляємо не часто: до них 
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ставляться швидше насторожено, що, втім, не є якоюсь суто 
українською прикметою. Ще на схилі західноєвропейського 
Середньовіччя збільшення числа волоцюг і жебраків перетворилося на 
гостру соціальну проблему. Пауперизм (таку назву отримало це явище в 
науковій літературі) підштовхнув до радикальних змін у трактуванні 
християнської заповіді любові до ближнього: благополучне суспільство 
почало сприймати знедолених (“волоцюг”, “нероб”, “нахабних 
жебраків”) як злісних дармоїдів, ворожий антисоціальний елемент; 
одночасно окреслилася тенденція відрізняти “своїх” жебраків і калік від 
“чужих”, “прийшлих”, “волоцюг”. [...] 

Вороже ставлення до бездомних − це “нормальна” реакція 
середньовічного суспільства, орієнтованого на незмінний соціальний 
порядок. Там, де будь-яка мобільність підозріла, кожен мігрант є 
“чужим” уже тому, що він непричетний до звичного кола зв'язків у 
родині, корпорації, місці мешкання. Такі люди опиняються в становищі, 
за термінологією соціологів, “позакастовому”, викликаючи погорду як 
парії, покидьки. Показове у цьому плані норвезьке середньовічне право, 
за яким кожний норвежець міг перетворити волоцюгу на свого раба, 
коли не знаходилося родичів, котрі б його викупили. 

Комплекс ворожості до бездомних волоцюг властивий і русько-
литовському праву. Воно зобов'язувало міського жителя Великого 
князівства Литовського повідомляти владі про кожного прибульця, що 
зупинився у його домі, а неоповіщеного належало “поймавши, в пута 
железные на две недели оковати и до роботы приставити” (розд. XII, 
арт. 24). Бездомних осіб, котрі “без службы живучи и ниякою роботою 
не бавятся”, Статут рекомендує за третім нагадуванням “дубцы бьючы, 
вон з мест и местечок выганяти” (там само). А ось вельми промовистий 
перелік запитань, що їх стабільне суспільство ставить перед прийшлою 
людиною, − Ян Бережницький запитує в якогось волоцюги, що 
несподівано з'явився у малому містечку: “Чий, скул, докул, одкол и 
докол, и пошто, и щим єдет?” (1628 р.). Ці самі запитання до бездомних 
передбачає і Статут: “Хто и откуль есть, кому служить и в которую 
сторону берется?” (розд. XII, арт. 24). 

З численних судових заяв і матеріалів слідств можна переконатися, 
що “люди похожалые, люди волочачі, голтяи” з погляду обивателя − це 
завжди потенційні крадії і правопорушники. З небезпекою опинитися за 
межею усталених соціальних зв'язків пов'язане одне з 
найсимволічніших покарань Античності, Середньовіччя і 
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ранньомодерного часу − вигнання з землі, яке бере початок в архаїчній 
процедурі “позбавлення миру” (такий ізгой-злочинець, поставлений 
поза законом людей, у давньогерманському праві ототожнювався з 
вовком, що мало підкреслити загальну ворожість до нього). Вигнання з 
землі під назвою “поток” відоме “Руській Правді” як покарання за 
особливо тяжкі за тодішніми уявленнями злочини: умисне вбивство без 
сварки (“без всякоя свады”), крадіжку коня, підпал двору. Під назвою 
“виволання” (пізніше “баніція”) воно добре відоме й русько-
литовському праву. На рівні побутової свідомості вигнання 
ототожнювалося з церковною анафемою. [...] 

Не можна оминути ставлення шляхти до поєдинків, котрі досить 
часто практикувалися в магнатському середовищі, а також були 
звичними у військових колективах. Однак серед рядової (“мирної”) 
шляхти [...] дуелі не викликали схвалення і в цілому сприймалися 
негативно. Сприяла цьому й інспірована зусиллями Церкви сеймова 
ухвала 1588 р. про заборону дуелей під загрозою піврічного ув'язнення 
та чималого грошового штрафу, введена як відповідний артикул і до 
Статуту 1588 р. (розд. XI, арт. 14). В Україні (як, втім, і в Польщі, Литві 
та Білорусі) шляхта не вважала за сором скаржитися до суду про 
виклики “на руку” чи спроби розпочати поєдинок фактично. 
Характерний приклад “статечного” ставлення до дуелі подає скарга 
Богуша Ліпленського, котрому Ольбрахт Річицький, шляхтич з Білорусі, 
перебуваючи в 1592 р. в Луцьку, де мешкав Ліпленський, прислав 
“цедулу по-руску... вызываючи на руку на поєдинок”. Однак 
“статечний” Ліпленський, не ганяючись за славою дуелянта й 
“огледаючись на право посполитоє и на закас Єго Королевское 
Милости..., се на поєдинок ставати не будучи повинним”, на виклик не 
з'явився. Особливо характерною є осудлива інтонація тієї частини заяви, 
де Ліпленський оповідає, як задирака чекав на нього із секундантом “на 
моєм власном полю, житом засіяним, и на конях се преєждчаючи”. 

Отже, престижна модель поведінки “чоловіка спокойного, 
статечного” брала гору над “своевольством” навіть у тих випадках, коли 
йшлося про такі фундаментальні кореляти шляхетської свідомості, як 
захист честі. А цитована вище простодушна згадка про витолочене 
жито, яке занепокоїло господаря навіть у момент загрози його честі, 
можливо, виводить нас на ще глибший шар хліборобських цінностей. 
[...] 

Торкнувшись шляхетської честі, що була одним із предикатів 
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“доброго”, не можна обійти увагою тих моментів, коли йшлося про 
зазіхання на цю честь, оскільки такі дії ототожнювалися зі “злими 
учинками”. Можна виділити три різновиди акцій, кваліфікованих як 
образа честі (“ображенье почстивости”): тілесні (“выбитьє члонку”), 
знакові (“торгненьє се рукою” без завдання тілесних ушкоджень) і 
словесні (“соромотити словы”, “лжити”). З тлумаченням першого 
різновиду немає проблем, бо закон стояв на варті фізичної 
недоторканості кожної вільної особи, і шляхтич відрізнявся від 
представників інших станів хіба тим, що штрафи за його тілесні 
ушкодження платилися вищі, підкреслюючи більшу вартість 
благороднонародженого в очах суспільства. 

Набагато цікавішим для розуміння тогочасних стереотипів 
сприйняття є питання про групу злочинів, наслідком яких був не стільки 
фактичний, скільки “знаковий” збиток, символічний “знак безчестя”, як, 
наприклад, удар неоголеною зброєю, згадуваний ще в “Руській Правді”. 
Такі дії кваліфікувалися як образа честі лише стосовно тієї частини 
суспільства, за котрою визнавали особливу соціальну цінність. 
Приміром, давньогерманське право чітко окреслює коло 
правопорушень, пов'язаних із символічним замахом на честь: 
обстригання бороди або волосся (для мужчин) і доторкання до плеча, 
руки, голови (для жінок); вкидання у воду; загородження вільного 
проїзду; вхід без дозволу в дім скривдженого; образа словом. 
Застосовуючи цей перелік до практики княжої Русі, а далі русько-
литовського права, знайдемо безсумнівні аналогії, що підтверджують 
архаїчність звичаїв, обрядів і ритуалів, на підставі яких оформилася 
відповідна система заборон. 

Найтяжчим серед знакових злочинів проти честі вважалося 
зазіхання на вуса чи бороду − ознаку фізичного змужніння. 
Коментатори статті “Руської Правди” про відповідне покарання (“А кто 
порветь бороду...”) знаходять її аналоги в Алеманській, Саксонській, 
Бургундській, Фризькій правдах; тут-таки вказується на особливе місце 
такого правопорушення у давньому сербському праві. За 
старогерманськими правдами, борода інколи оцінюється в половину 
волосся на голові; одна зі смоленських угод із німцями відрізняє розмір 
штрафу за бороду простої людини і боярина. Вистриганням волосся як 
ганебним знаком каралася, згідно з “Саксонським Зерцалом”, дрібна 
крадіжка. 

Не забуто про бороду і волосся й у Литовських Статутах, де 
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зазіхання на них урівнюється з ляпасом: “А хто бы поличок кому дал 
або бороду, або волосы рвал, таковый за то 12 рублев грошей платити и 
у везенью 3 недели седети маеть” (розд. XI, арт. 27). За ці самі дії, 
спрямовані проти офіційної особи − возного, передбачалося 12-тижневе 
ув'язнення та, відповідно, вищий штраф (розд. IV, арт. 11). 

Обрізання бороди як знак безчестя супроводжує руський побут з 
часів Київської держави аж до Нової доби. Порівняймо: у 1174 р. 
Мстислав Ростиславич наказав обстригти на знак зневаги голову та 
бороду послові Андрія Суздальського; у 1579 р. Гієронім Крупський, 
захопивши противника, тут же його “уполичковал..., бороду шаблею 
рукою своєю урезал”; у жартівливій скарзі 1630 р. до луцьких судових 
книг неіснуючий шляхтич Морморкович жаліється на кривдника за те, 
що той його побив, “а єсче счонагоршая, наиболший жал и деспект єго 
− ус єму урвал”; 1733 р. під час побутової сварки “на бесіді” 
конотопської попаді зі священиком села Попівки той назвав 
співбесідницю негарним словом, а вона, не забарившись, “єго за бороду 
порвала”. 

Символом “честі” жінки був головний убір, тому всяке зазіхання на 
нього оцінювалося як знак безчестя. Такий прецедент передбачався, 
наприклад, в угоді Новгорода з німцями 1189 року. Не змінилося 
ставлення до нього і в часи, яким присвячено цю статтю. Щоб опукліше 
показати характер аргументації скривдженої сторони, процитую одну зі 
скарг. Потерпіла, звернувшись до Житомирського замкового суду 
(1629 p.), спершу оповідає про лайки і погрози на свою адресу, а далі 
продовжує так: “А потом мене так стращоную, жалобную з воза торгал 
и завицє, на моей голове будучоє, сторгнул и злупил, обнажил, яко якую 
безецную”. Варто нагадати, що і в простонародних уявленнях “світити 
волоссям” вважалося для порядної заміжньої жінки великою ганьбою, а 
зірвати з неї очіпок − тяжкою образою. Уже в набагато пізніші часи, 
накладаючи на голову молодої очіпок, примовляли: “Щоб ти його не 
скидала і закону не теряла”. Зрештою, не шукаючи далеких прикладів, 
можу послатися на власну бабусю, колгоспницю з півдня України, яка 
вважала за непристойне “світити головою” навіть на власному подвір'ї. 

Очевидно, з архаїчними уявленнями про погану смерть пов'язаний 
такий знак безчестя, як кидання у воду, засвідчений ще 
старогерманськими правдами. Литовський Статут не фіксує цих 
випадків серед окремих різновидів правопорушення, але в побуті 
натрапляємо на них часто. “Тут вас всих, яко псов, с того манастыра 
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будем волочити и в той воде топити”, − погрожують ченцям Луцького 
братського монастиря недруги у 1627 році. “Під лід води пити” 
саджають козаки тих, кого вважають зрадниками, як, наприклад, 
королівського посланця Глубоцького чи київського уніатського 
намісника Грековича. [...] 

До дій, кваліфікованих як збезчещення (“деспект”), належало 
побиття із застосуванням образливої для шляхетської честі, себто не 
бойової, зброї. [...] 

Врешті, найуживанішим засобом збезчещення була словесна 
образа. Судові акти рясніють штампами, що фіксували такі випадки: 
“Мене самого словы невчтивими зсоромотил..., которых, дей, єсми слов 
и таковоє соромоты не толко от их милости Панов Рад, але и от жадного 
человека никгды не слыхал” (1563 р.); “Соромотил словы неуцтивыми... 
словы фукливыми торгал” (1578 р.); “Шпетне мя соромотил” (1591 р.); 
“Словы усчипливыми и плюгавими, гонорови его шкодячими, фукали” 
(1592 р.) [...].  

Як видно з цього переліку, неприємне відчуття від лайки 
найчастіше окреслювалося як “соромота”, і це викликає безпосередні 
асоціації зі штрафом за “сором” в “Руській Правді”. Щоправда, вона 
передбачала покарання за дії, а не слова, які шкодять честі, натомість 
штрафи за словесну образу відомі вже з церковних уставів Володимира 
та Ярослава. Словесні образи кваліфікуються як правопорушення і в 
Литовських Статутах, однак це завжди жорстко пов'язувалося з 
наклепницькими заявами, що потребують доказу (розд. III, арт. 27, 28; 
розд. XIV, арт. 10, 11). Тобто в очах закону правопорушенням був не 
самий факт лайки, а брехливість її буквального змісту. Репертуар лайок, 
за якими стояло автоматизоване неприйняття всього “злого”, не був у 
XVI-XVІІ ст. аж надто вигадливим, а семантика − надто заплутаною і 
прихованою. Про “задній план” таких популярних лайок, як 
“Корчемник!”, “Грач!”, “Здрайця!”, “Потварця!”, “Нецнота!” вже 
йшлося вище. Доповнивши цей ряд “катами”, “скурвими синами” і 
“псами”, отримаємо основний інвентар інвектив тогочасного шляхтича 
(та й не лише його). 

Яковенко Наталя. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в 
Україні XVI-XVIІ ст. − Київ : Критика, 2002. − 416 с. − С. 106-136. 
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Освіта від упадку Києва до половини XVI ст. 

[...] Татарська навала, на погляд деяких істориків, привела 
Наддніпрянську Україну до повного запустіння, так що, мовляв, не 
може бути мови не тільки про дальший розвиток освітньої справи, а 
навіть про будь-яке культурне життя в безлюдній пустелі. Однак уже р. 
1882 В. Антонович своєю розвідкою “Кіевъ, его судьба и значеніе съ 
XIV по XVI ст. “переконливо довів, що загальноприйнята думка про 
запустіння Київської Русі від XIII по XVI ст. “є не більше, як історичне 
марево”. 

Отож правильнішу позицію щодо цього питання займають ті 
історики, які гадають, що татарська навала, безперечно, затримала 
успіхи нашої освіти, але не тому, що татари ніби вороже ставилися до 
церкви і школи, а тому, що під час татарських наїздів гинули в огні 
пожеж церкви та бібліотеки і школи при них. Проте школа 
продовжувала своє існування і надалі, як це видно, наприклад, з 
життєпису св. Степана Мокрицького, де вказується, що у Києві в 
XIV ст. були школи. Хоча татарська навала не зруйнувала нашого 
шкільництва, як і не знищила нашої літератури, однак потягнула за 
собою підупад культурного життя на Наддніпрянщині. [...] 

Щодо освітньої справи в Галичині та на Волині до часу прилучення 
першої до Польщі (1387), а другої − до Литви (1377), то можна 
твердити, що Галицько-Волинська держава зберігала культурно-
національну традицію Київської Русі, а рівночасно все більше 
зближалася з західною культурою. Живучи в тісних зносинах із 
західними сусідами, галицько-волинські князі завели латинську мову в 
дипломатичних зносинах, а саме населення толерантно ставилося до 
католицтва і католицької віри. [...] 

Литовська держава, що протягом мало не двох сторіч була 
державою і українського народу, не вносила значних змін у його 
культурно-національне життя, і це з тої причини, що литовська культура 
стояла нижче української. Отож литовські князі та магнати підпали під 
вплив освіченіших українців, що дали їм свою мову, літературу, віру і 
взагалі культуру. Українська мова стає мовою управи, законодавства та 
суду. У статуті литовськім прямо узаконювалося: “Писар земський мав 
по-руському, літерами і словами, всі листи й позви писати, а не іншою 
мовою і словами”. [...] 

Але не довго тішився український народ вільним культурним 
життям Вже в половині ХV ст. повстала боротьба українського народу 
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проти литовських князів на ґрунті церковних справ, а водночас і освіти: 
литовські князі, прийнявши згодом католицьку віру, присвоїли собі 
право “подавання”, себто право призначати осіб на посади 
православних єпископів і архімандритів. Уділяючи ті посади за гроші, 
як те робили також польські королі на українських землях, литовські 
князі часто призначали на посади єпископів і архімандритів зовсім 
невідповідних осіб, тому православна церква втрачала авторитет в очах 
вірних. Згодом було заведено шляхом звичаю т. зв “патронат”, що 
надавав право магнатам і панам розпоряджатися духовними посадами і 
церковним майном у своїх маєтностях. Малопридатне до своїх 
пастирських обов'язків православне духовенство не дуже ретельно 
ставилося також і до своїх учительських обов'язків, та й самі литовські 
князі були малозацікавлені в розвиткові українського шкільництва. 

До того саме на той час припадав майже цілковитий розрив у 
зносинах українців з Візантією. Втративши свою самостійність, Візантія 
сама звернулася до Заходу, де почали квітнути пишним цвітом наука й 
мистецтво. Правда, для українського громадянства відкривалася тепер 
можливість вступати через Польщу в безпосередній зв'язок із 
європейською культурою. Так, вже р. 1397 польська королева Ядвіга, 
маючи на думці культурно зміцнити майбутню унію між Польщею та 
Литвою, заснувала своїм коштом при Празькім університеті (відкрито 
його 1348 р.) спеціальний інтернат для студентів з литовських та інших 
сусідніх земель, а р 1409 такий самий інтернат утворено при 
Краківськім університеті. Українські магнати почали посилати своїх 
синів до Краківського університету (заснований 1364 р.) та інших 
польських шкіл. 

Захоплення польською культурою, презирство до своєї рідної мови 
й віри були звичайним наслідком навчання українського панства в 
чужій школі. Серед синів заможного міщанства також є чимало осіб, що 
набули вищу освіту в чужих школах. [...] Проте українське незаможне 
міщанство і селянство міцно трималося своєї віри, бо вбачали в ній 
запоруку збереження своєї національності, вчили своїх дітей у 
церковних школах або у мандрівних дяків. [...] 

Назву мандрівних отримали ті вчителі, які не мали свого постійного 
осідку, а переходили з села до села, з хутора до хутора і там учили дітей 
читати, писати й співати. Головною причиною появи у нас мандрівних 
учителів (такі учителі були і в Німеччині), треба думати, було те, що в 
Україні по хуторах не було церков, а отже і шкіл. Отож мандрівні 
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учителі виконували велику культурну місію, організовували пересувні 
школи. [...] 

Школа в той час зберігала церковний характер, як і вся наша 
тодішня література. [...] 

Освітню справу на українських землях за вказаний тут період − від 
половини XIII до половини XVI ст. − можна було б стисло 
охарактеризувати так: вищі верстви українського громадянства, 
спонукані привілеями шляхетського стану, почали швидко і помітно 
підпадати під вплив польської культури та користуватися польською 
мовою, залишаючи рідну мову та церковну школу лише для 
простолюддя. Цей розрив вищих верств українського громадянства з 
його основним ядром спричинився до ослаблення розвитку української 
культури, що особливо виявилося як у відсутності середньої і вищої 
української школи, так і в занепаді оригінальної літературної творчості. 
[...] 

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Підготував Ю. Вільчинський. –  
2-ге вид. − Львів : Афіша, 2001. − 664 с. − С. 41-47. 

Свято української культури.  
Нарис з історії початків українського друкарства 

І 

[...] Року 1574-го лютого 15 (а по н. ст. 25) надруковано першу 
книжку на українській землі, − це був “Апостол” львівський. І ця дата − 
15 лютого 1574 р.− стала величною датою в історії української 
культури. [...] 

Друкарство в історії культури кожного народу має величезне 
значення, і по силі цього друкарства ми звичайно судимо й про силу 
культури його. І коли й ми хочемо довідатися про нашу давню 
українську культуру, мусимо поглянути на історію нашого друкарства, 
− а вона переконує нас, що наша давня українська культура була 
найвищою серед цілого православного слов'янського світу. 

Українці рано зрозуміли велику силу друкованого слова, і тому 
рано приступили до друкарства. Найперші книжки для українців 
видрукувано було дуже давно, ще в р. 1491-ім, але видрукувано їх не на 
рідній українській землі, а в Кракові. Але треба сказати, що Краків 
тогочасний мало був схожий на Краків теперішній: в той час у Кракові 
жило багато українців, і вони мали там навіть свою православну церкву; 
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та й українські поселення в той час кінчалися десь недалеко під 
Краковом. 

Найпершим друкарем українських книжок був німець Швайпольт 
Фіоль. [...] Друкарство йшло до нас з Німеччини і найвправнішими 
друкарями були тоді німці. 

І доля судила нам, українцям, щоб серед цілого слов'янського світу 
ми перші розпочали друкарство, − випередили нас тільки чехи, бо вони 
були найближчими до Німеччини, прабатьківщини друкарства, а тому й 
мають вони першу друковану книжку ще з 1478 року, цебто на 12 років 
скоріше від нас. Доля судила нам, українцям, розпочати своє друкарство 
на 72 роки раніше Москви, разом з тим судила вона нам першим почати 
друкарство на Польській землі, бо українські книжки вийшли ще року 
1491-го. [...] 

Першими друками нашими були богослужбові книжки. [...] Через 
те, що ці книжки − це найстарші друки серед цілого слов'янського світу, 
тому претендують на них всі православні народи, рахуючи їх своїми; 
але рішає тут мова, − складачі цих книжок були українці і наробили 
чимало помилок, але як раз “помилок” українських. [...] І. Франко 
думає, що ці книжки друкувалися “заходами і накладом князя 
Константина Острожського”, і таким чином честь найперших 
друкованих книжок серед цілого слов'янського світу припадає 
волинякам. 

Сумна була доля найпершого друкаря українських книжок, гірка 
була доля й цих перших українських видань: Фіоля арештувала 
краківська інквізиція, звідки він насилу вийшов живим, а українські 
книжки понищено... 

По невдачі в Кракові Фіоль покинув це місто і перейшов на 
Угорщину, до вільного королівського міста Левочі; тут, здається, і 
помер він року 1525-го. 

II 
По Фіолі припинилося на довгий час українське друкарство, − 

українці задовольняли свої культурні потреби писаними книжками. 
Жили ми тоді спільним культурним життям з братнім білоруським 
народом, бо належали (виключаючи Галичини) до Великого Князівства 
Литовського; мову нашу тоді дуже шановано, стародавніх прав наших 
ніколи не займано; а що було справді так, про це добре свідчить хоча б 
давній герб Литовського Князівства: з лівого боку погоня, а з правого − 
український трезуб; про теж саме виразно свідчать також тисячі 
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урядових актів, писаних нашою мовою. Складом своїм і культурою це 
справді була Українсько-Білоруська Держава. 

Отже дальші кроки для заведення друкарства робить уже нарід 
білоруський, а саме мешканець Полоцька, доктор Юрко (Георгій, 
католики назвали його Франциском) Скорина. Скорина вибирається до 
чеської Праги, закладає тут свою “руську” друкарню, і в роки 1517 − 
1519 видає окремими книжками свою славну “Біблію Руську”, славну не 
тільки тим, що це була найперша друкована (але не повна) Біблія на 
Сході слов'янства, але ще більше тим, що Скорина видавав її в 
перекладі на тодішню “руську” мову, спільну білорусам і українцям. 
Отже, Скорина перший у нас друкованим словом доводив, що Святе 
Письмо треба читати рідною мовою. Видання Скорини стояли цілком 
нарівні з найкращими західними друками і широко розійшлися по 
цілому православному світі. 

Пізніше Скорина переніс свою друкарню до Вільни, і тут 
видрукував р. 1525-го ще дві книжки − Псалтиря та “Малу подорожню 
книжицю”; таким чином Скорина започаткував друкарство вже на 
православній східній землі. Але гірка була доля й Скорини, − 
матеріальні злидні примусили його покинути друкарство, бо на це треба 
було великих грошей, − і друкарство знову занепало й по Скорині... 

Вже значно пізніше почалося було друкарство на Мінщині, в 
Слуцькім повіті в містечку Несвіжу, де р. 1562-го Семен Будний видав 
дві книжки, але на цих двох книжках і кінчилося тут друкарство. 
Несвіжські друки цікаві тим, що вони цілком наслідують друки 
Скорини, − можливо, що сюди попала частина друкарні Скорини, або 
Семен Будний відлив собі букви на зразок Скорининих. 

Як бачимо, прежде друкарство ніяк не прищіплювалось у нас на 
завсіди, − світло воно починалося, але хутко вривалося; правда, так 
само було в той час і в інших народів. Друкарство тоді вимагало 
великих грошей, друкована книжка аж до XVIII-го віку була в нас все 
дорожчою від книжки писаної; от тому це друкарство на початку 
постійно потрібувало якогось багатого мецената, щоб дав добрі гроші 
на книжку; такі меценати були в нас, але вони давали кошти на 1 чи 
2 книжки, а далі справа й вривалася... Друкарство на початку було в нас 
же панською ласкою, а ця ласка мінлива, як година на весні... 

І тільки пізніше, коли саме друкарство почало давати добрий зиск, 
тільки з того часу повстає в нас вже постійне друкарство, − воно стало 
на свій твердий ґрунт, і з того часу існує аж до сьогодні. Почав у нас 
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таке постійне друкарство знову таки чужинець, − москвитин Іван 
Хведорович. 

III 
Дуже цікаве життя Івана Хведоровича (в себе вдома його звали 

Хведорів, а в нас він сам постійно писався Хведорович). З походження 
був він москвитин, − був дияконом Миколи, Гостунського чудотворця, 
церкви в Москві. Від природи це була людина дуже розумна та жвава; 
довідавшися про друкарство, Хведорів зрозумів його силу, навчився 
його, скільки було можна, і віддав друкарству ціле життя своє. 

Думка про друкарство повстала в Москві ще р. 1551-го, − тоді 
відбувався т. зв. Стоглавий Собор, що звернув пильну увагу на те, як 
сильно псували богослужбові книжки тодішні писарі. Треба було якось 
зарадити цьому лихові, і цар Іван Грозний разом з митрополитом 
Макарієм порішили закласти друкарню в Москві. [...] 

Але невдачним був початок московського друкарства. Першу 
друковану книжку випустив Іван Хведорович, що став управителем 
державної друкарні, 1 березня 1564 року, − це був “Апостол”. 
Захвилювалися виходом його перш над усе “начальники, 
священноначальники і учителі”, − їм завидно стало, яку теплу ласку 
виявляв цар до якогось там диякона, і вони, щоб припинити це, зробили 
те саме, що колись пророблено було в Кракові Фіолю, і Хведоровича 
обвинили в єретичестві... Захвилювалися також і писарі, − бо ж 
Хведорович своїми друками віднімав їм хліб, − і спалили царську 
друкарню... 

Що було робити нашому ідеалістові-друкареві? Підказав йому 
Петро Мстиславець: не чекати, аж поки справді не присікається якийсь 
духовний суд за єретичество, а тихенько втікати собі на Литву, куди 
втікло вже чимало людей, що їм тісно було на Московщині, а там, чутки 
були, друкарство має вже родючий ґрунт. Послухався цеї ради 
Хведорович, взяв свою сем'ю, взяв трохи видрукуваних книжок, а також 
деякі речі друкарські (матриці для буков, кліше для гравюр), та й 
подався з Мстиславцем на Литву, до столичного міста Вільни. До 
Вільни прибули наші емігранти десь на початку 1566-го року; тоді як 
раз був там Сойм, і до Вільни з’їхалося багато українсько-білоруського 
панства. Хведорович познайомився тут з Віленським каштеляном, 
гетьманом Литовським Григорієм Ходкевичем. Православний, гетьман 
Ходкевич дуже привітливо прийняв наших друкарів і відразу 
запропонував їм закласти друкарню у нього в родиннім його місті 
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Заблудові. Хведорович з Мстиславцем з радістю стали до роботи, 
організували друкарню, і р. 1569-го 17 березня випустили велику 
книжку на 399 аркушів: “Євангеліє Учительноє”. Вдячний Ходкевич, в 
подяку за працю, подарував Хведоровичу “весь (село) немалую на 
упокоєніє”. 

Містечко Заблудів лежить тепер на мішаній українсько-білоруській 
полосі; але в XVI віці тут переважало, здається, населення українське, а 
тому маємо підставу початок українського друкарства відносити й на 
1569 рік. Але звичайно цей рік у нас часом відкидається тому, що 
Заблудів не знаходиться тепер на чисто українській землі. [...] 

Обставини склалися не на добре, − 1 липня 1569-го року Литву 
силою приєднано до Польщі, гетьман Ходкевич був великим 
противником цього з'єднання, а тому по люблінській унії він уже охолов 
до друкарства, бо було йому тоді не до того. Старий гетьман почав 
занепадати на силах, і вже не міг заопікуватися друкарством; він 
порадив Хведоровичу кинути книжки та взятися за плуга, − 
господарювати в подарованім йому селі. Довго боровся з своїми 
думками друкар-ідеаліст; він в Заблудові від доброго гетьмана “всякими 
потребами тілесними, пищею і одеждою удоволен бих”. Але не захотів 
він міняти друкарського станка на плуга, не захотів понехаяти “сімян 
духовних”, і по довгій внутрішній боротьбі постановив покинути 
Заблудів з його тілесними добрами... “І когда убо-на уєдиненії в себе 
прихождах − пише про це Хведорович, − і множицею слезами моїми 
постелю мою омочах, вся сія размишляя в сердци своєм, да бих не 
сокрил в землі таланта, от Бога дарованного мі... І тужащу мі духом, 
понудихся іти оттуду”... Куди ж було йти? Де шукати кращого ґрунту 
для друкарської справи? Куди ж, як не в Львів, де вже починало свою 
історичну працю Львівське Ставропигіяльне Братство. 

І знову турбує друкар-непосіда свою сім’ю, бере частину (може й 
велику) видрукуваних в Заблудові книжок разом з деякими 
друкарськими приладдями і мандрує до Львова. Це було десь зимою 
1572-го року. Дорога була дуже важка, як раз тоді лютувала якась 
смертоносна пошесть. Натерпівся в дорозі добре наш ідеаліст, і не раз 
згадав собі спокійний Заблудів... [...]  

І ото по таких трудах десь в кінці 1572 року прибув Хведорович до 
Львова. Не знав бідолаха, що невесела доля чекає його найбільше якраз 
у Львові... Прибувши до Львова, Хведорович зараз же заходився 
уряджувати собі друкарню і книгарню коло неї. З книгарнею справа 
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була легка, − підріс уже син його Іван, − батько вчив його переплетства, 
− от цей син і зайнявся книгарнею; взагалі, Хведорович перший 
заснував у Львові книгарню “руських” книжок. Доходи з цеї книгарні й 
приносили нашему друкареві такі-сякі засоби до життя; зазначу тут, що 
в старовину не було спочатку окремих книгарень, − книжки продавали 
звичайно друкарі або переплетники з своїх майстерень, або продавали їх 
і всякі інші крамарі. 

Але нелегка була справа з друкарнею, бо на неї потрібно було 
великих грошей. Відразу ж кинувся Хведорович по старій своїй звичці 
до грошовитого панства, бажаючи зацікавити його своєю культурною 
працею; але панство не зрозуміло його... “І обнищах многащи богатих і 
благородних в мирі, − розказує про це сам Хведорович, − помощі прося 
от них, і метаніє сотворяя, коліном касаяся, і припадая на лици земном, 
сердечно каплющими слезами моїми ноги їх омивах, і сіє не єдиною, ні 
дващі, но і многащі сотворях... І в церкві священнику в слух повідати 
повеліх... Не іспросих умиленними глаголи, ні умолих многослезним 
риданієм, не ісходатайствовах нікоєя милости ієрейскими чинми... І 
плакахся прегоркими слезами, єже не обрітох милующого, ниже 
помагающого, не точію же в русском народі, но ниже в греках милости 
обрітох”... Такі були успіхи Хведоровича серед львівського панства, − 
Хведорович ішов протоптаною дорогою давнього друкарства, шукав 
собі щедрого мецената, але такого у Львові не знайшов. [...] 

Хведорович проживав у Львові на Краківськім Підзамчі і швидко 
зацікавив своїм ремеслом сусідів-підзамчан, міщан ремісників. Ось ці 
міщани й допомогли Хведоровичу відкрити друкарню. [...] 

На Підзамчі жив з своїм сином Сашком (чи Сачком) Сідляр Сеньґо 
(чи Семен); це була не аби яка людина, бо він цікавився розвитком 
рідної культури і був в якихсь зносинах з князем Андрієм Курбським; 
знаємо, що князь Курбський присилав цьому Семену Сідляреві, “як 
особі впливовій між своїми”, свої переклади. От цей Сенько Сідляр з 
сином своїм Сашиком і стали для Хведоровича первозванними 
апостолами, бо першими увірували в його культурну працю, − і 
матеріально допомогли йому. Сенько позичив Хведоровичу 700 злотих 
польських, а до того віддав йому в науку ще й сина свого Сашка. От цей 
Сашко Сідляр, мешканець Підзамча Львівського, і став першим 
українцем-друкарем, якого ім’я зберегла нам історія, − львівські акти р. 
1586-го звуть, його: honestus Saczko impressor ruthenus. 

Хведорович заснував собі потрібну друкарню, і жваво взявся до 
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роботи; 25 лютого 1573 року він почав складати, а 15 лютого 1574 року 
закінчив найпершу українську книжку вже на українській землі. І от ця 
дата, день виходу в світ львівського Апостола, стала величною датою в 
історії української культури. 

IV 
Але не довго пробув і в Львові наш непосіда-друкар. Закінчивши 

друк першої книжки у Львові, він повіз її на Волинь, князю Костянтину 
Остріжському. Князь тепло прийняв нашого друкаря і відразу 
запропонував йому переходити до нього на службу. Хведорович охоче 
погодився, і вже десь в березні місяці 1574-го року став служебником 
князя Остріжського. [...] 

Хведорович, вернувшись з Острога до Львова, почав зараз же 
ліквідувати свої справи, і вже 6 травня 1574-го року зоставив свою 
друкарню, разом з книжками та інструментами, Сеньку Сідляру, бо не 
мав з чого виплатити йому боргу в 700 злотих. Сина свого, поки що, 
залишив Хведорович у Львові, − він мав тут оправляти, − бо був 
переплетником, − та продавати батькові книжки. І Хведорович переїхав 
на нову свою батьківщину, на Волинь, до князя Остріжського.  

По найстаріших осередках українського культурного життя − по 
Київщині та Галичині − перше місце займає Волинь. Входячи разом з 
Київщиною ще з ХІV-го віку в склад Великого Князівства Литовського, 
Волинь, що була територіально ближчою до Заходу, мала собі повну 
змогу культурного розвою, і з бігом часу витворила в себе міцний 
український елемент. Литва національного гніту, як державної політики, 
ніколи не знала, і урядовою мовою на Волині, як і в цілій Литовській 
Державі, була “руська” мова, що в основі своїй була мовою 
українською. 

Після акту 1569-го року (Люблінська унія) Волинь увійшла в склад 
Польського королівства. Насильне латинство й полонізація посунули на 
Волинь зараз же по Люблінській унії, − і примусили місцевий 
український елемент міцно взятися до оборони своєї віри й народності. 

Західний вплив, що йшов до нас через Польщу, найперше (по 
Галичині) відбивався на Волині, а це дало змогу їй в культурнім 
відношенні стояти високо. Нові реформаційні ідеї; що сунули з Заходу, 
теж найперше й найбільше відбилися на Волині; і справді, − аж до 
половини ХVІІ-го віку Волинь була тереном, де різні релігійні змагання 
кипіли найсильніше. 

На терені самої Волині повстає декілька культурних центрів, що в 
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них жваво провадилась українська культурна праця; такими центрами в 
давнину були: Остріг, Володимир, Луцьк, Ковель, Дермань, Крем'янець, 
Почаїв, Рохманів, Четвертня, Пересопниця, Дворець, Хорошів і т. п. 

Серед цих волинських центрів найвидатнішим був Остріг, де 
повстало тоді нове велике огнище української культури − славна 
Академія Остріжська, під проводом могучого оборонця українського 
народу, князя Костянтина Остріжського, що згуртував коло себе 
найкращі тодішні наукові сили. [...] 

В той час Волинь культурою своєю значно перевищала Галичину, 
що під латинським натиском рік за роком все втрачала свої споконвічні 
українські ознаки. 

Але з тих саме причин, що і в Галичині, до певного часу друкарство 
не ширилося по Волині; і тільки коли загострилася й тут релігійна 
боротьба, схватилися за друкарство й на Волині, як і в Галичині. 

Розпочав на Волині друкарство той саме муж, що започаткував 
його й у Львові, − московський емігрант Іван Хведорович. До 
численних московських емігрантів на Волині прибув ще один, диякон-
друкар, прибув емігрант, що розпочав нову сторінку культурного життя 
не тільки Волині, але й цілої України. 

V 
Князь Остріжський рано взяв собі думку видрукувати повну Біблію 

в доброму тексті. Про це писав він царю Івану Грозному на Москву, 
просячи прислати йому добрих рукописів; і р. 1573-го Грозний передав 
князю Остріжському через литовського посла Михайла Гарабурду 
список т. зв. Геннадієвої Біблії. 

Отже, список Біблії був, прибув і друкар. Князь Остріжський почав 
потроху стягувати до Острога вчених людей, щоб зайнятися виданням 
Біблії. Але коли стали перевіряти прислану з Москви Біблію, то 
виявилося, що вона дуже неточна, і що друкувати її без поправок не 
можна. Князь вирішив шукати нових списків на. Сході, − в Сербії, 
Царгороді та на Афоні. Час ішов, а друкар Хведорович лишався без 
праці. 

Але князь скоро знайшов і для Хведоровича відповідне заняття, 
поки розпочнеться друк, − 2 березня 1575 р. він призначив нашого 
диякона “справцею” (управителем) свого Дерманського монастиря. 
Певне, князь віддав нашому друкареві цього манастиря просто “на 
прокормленіє”, як давав йому Ходкевич село “на упокоєніє”. 
Управляючи монастирем, Хведорович разом з тим улаштовував і нову 
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друкарню в Острозі, вже четверту на своєму житті. Разом з тим він 
часто навідувався до Львова по різних справах, − і по справах 
Остріжської друкарні, і по своїх власних, − бо син його, Іван 
переплетник, продавав книжки у Львові. 

Після довгого шукання нарешті роздобули таки всі потрібні 
біблійні рукописи і Академія почала їх переглядати. Десь в кінці  
1676-го року Хведорович кидає Дерманський монастир, переїжджає до 
Острога і остаточно уряджує друкарню, а через рік, в середині 1577 р. 
друкарня Остріжська почала функціонувати. Містилася вона в самім 
замку, поруч з Академією. Першою книжкою почали складати давно 
викохану Біблію. Але справа не йшла хутко, − Академія затримувала 
текст, довго його виправляла, бо доводилося все перевіряти з 
оригіналами. Тому й Хведорович мав час на урядження своїх справ у 
Львові; син його в цей час оженився у Львові з Тетяною 
Антипорківною; невістка продала свою частину львівського майна за… 
7 злотих і переїхала з чоловіком до Острога. 

Тимчасом вирішили розпочати склад нової книжки, − Нового Завіту 
з Псалтирем, бо Біблію все виправляли. Наприкінці 1580 р. Новий Завіт 
закінчили і випустили в світ, − і ця книжка була “першим овощем” не 
тільки Остріжської друкарні, але й взагалі волинського друкарства. 

Накінець настала й давно бажана година, − 12 серпня 1581-го року 
вийшла на світ Остріжська Біблія. 

Славна, повік незабутня Остріжська Біблія була вінцем культурної 
праці на Волині за XVI-й вік. Це була велетенська праця і своїм 
розміром, − 622 листи великого формату, і своїм змістом. Це була 
найперша повна друкована Біблія не тільки на Сході, але й серед цілого 
слов'янського православного світу. Велика честь випала як раз Волині: 
це на її землі, це її коштами побачила світ найбільш поважана книжка 
всеї нашої давнини. Остріжська Біблія − це найцінніша перлина цілої 
української культури. Біблія ця розійшлася по всім слов'янськім світі, і 
скрізь мала правдиву велику пошану. І коли потім, більш як через 
80 років, в р. 1663-м спромоглася на друковану Біблію й Москва, то 
вона просто передрукувала нашу Остріжську Біблію, поробивши лише 
деякі правописні зміни. Остріжська Біблія лягла в основу і всіх дальших 
видань Біблії, і сьогодні Волинь може з гордістю сказати цілому 
православному світові, що добрий текст Біблії приготовила першою 
вона. 

Остріжська Біблія була лебединою піснею Івана Хведоровича, − 
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більше по ній він нічого не друкував. Та й що більшого міг дати він по 
такій величній пам'ятці? Рік 1581 і 1582-й Хведорович пробув ще в 
Острозі; здається, князь доручив Хведоровичу і продаж надрукованої 
Біблії, і значну частину примірників друкар наш перевіз до Львова. Єсть 
підстави думати, що Хведорович посварився з старим князем 
Остріжським, і р. 1583-го перебрався до Львова, де жив продажем 
книжок і заходжувався урядити собі нову друкарню, бо свою друкарню 
він ще р. 1579 заставив жидові Львівському Ізраїлю Якубовичу за 
411 злотих. Але урядити друкарні Хведоровичу вже не довелося. Знову 
Хведорович жив на Підзамчі і пильнував розплутатися з різних боргів, 
яких мав на своїй шиї доволі, − бо все хотів урядити своє власне 
друкарство. [...] 

В різних клопотах наспів листопад місяць 1583 року; не знаємо, з 
якої причини, але Хведорович в цей час “впаде в болізнь ко смерти”, − 
він смертельно захворів; хвороба збільшувалася, і 6 (16) грудня 1583 р. 
Хведорович навіки закрив свої стомлені очі... 

Боржники дуже занепокоїлися, − і перед самою смертю і по смерті 
друкаря все накладали арешти на його майно... Наклав арешт і князь 
Остріжський, − ознака, що він мав з друкарем якісь матеріальні 
порахунки, хоч Хведорович до самої смерті носив титло “друкаря князя 
Остріжського”. 

Так закінчив своє життя славний друкар Іван Хведорович, фундатор 
друкарства московського та українського. Ціле життя своє він [...] 
пильнував сіяти “сімена духовная”, все боявся закопати даних Богом 
талантів... Ціле життя своє кипів і горів він, без вагання служачи раз 
обраній великій ідеї, − допомагати людству культурно розвиватися. 

Друзі та приятели, міщане з Підзамча львівського, поховали 
друкаря на цвинтарі коло св. Онуфриївської церкви, і на могилу його 
поставили скромного пам'ятника з таким написом: “Іоан Өедоровичь 
друкарь москвитинъ, который своимъ тщаніемъ друкованіє занедбалоє 
обновилъ, представися въ Лвовѣ року 1583 декемвр. 6. Упокоенія, 
воскресенія из мертвых чаю. І. Ө. друкарь книгъ пред тим невиданыхъ”. 

Року 1585-го владика Галицький Гедеон Балабан та львівське 
братство викупили в жида Якубовича заставлену друкарню вже за 
1500 злотих, і вона стала основою славної потім Львівської 
Ставропигіяльної друкарні, що існує й до нашого часу. 

Але не така була доля могили цього славного мужа. Кладовище при 
св. Онуфриївській церкві, десь в кінці ХVIII-го віку, перестало існувати, 
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але ніхто не зазначив місця вічного покою Хведоровича; тоді як раз 
перестилали долівку в церкві, і для цього й забрали плиту в могили і 
разом з другим камінням поклали в долівку, і більше як піввіку люди 
топтали чобітьми пам’ятника хоч великого мужа, але для господарів св. 
Онуфриївського монастиря тільки “схизматика”... Року 1883-го, коли 
цілий слов'янський світ святкував 300-літню річницю великого друкаря, 
в св. Онуфриївскій церкві перестилали долівку, і лом робітника поклав 
край “схизматицькій” плиті: розбив її на кусочки... [...] 

Славний друкар, покинувши Московщину, обрав собі Україну за 
батьківщину, і невпинно сіяв по ній “сімена духовная − свише дар 
сходящ”; землі нашій випала велика честь, але вміймо ж і достойно 
пошанувати пам'ять своїх великих людей. 

Огієнко І. Свято української культури. Нарис з історії початків українського 
друкарства. − Варшава, 1924. − 34 с. 

З післяслова до Львівського видання “Апостола” 
(про друкування книг у Львові (1574 р.)) 

“Апостол” − перша друкована книга в Україні. Видана в лютому 
1574 р. Іваном Федоровим у Львові. Відрізняється від московського 
видання “Апостола” (1564 р.) гравюрним оформленням (зокрема, 
містить герби міста Львова і гетьмана Ходкевича, друкарський знак І. 
Федорова). До українського видання додано післямову, автором якої є І. 
Федоров. 

[...] І коли я поселився в славнозвісному місті Львові і став ходити 
по слідах, протоптаних одним богообраним мужем, я почав собі 
проказувати таку молитву. [...] 

І помолившись, я почав присвячене Богові діло своє до 
налагодження навертати, щоб боговдохновенні догмати поширювати. І 
пообходив багатих і благородних серед мирян, помочі просячи від них, і 
падав на коліна перед ними, і припадав лицем до землі, і сльозами 
своїми, які серце моє викликало, ноги їх обмивав, і це не раз, і не два, 
але багато разів робив я. 

І просив священика, щоб він у церкви всіх голосно оповістив про 
це. І не випросив я нічого благаючими словами, не вимолив своїми 
слізними риданнями. [...] 

Але знайшовся дехто з нижчого духовенства і з простих мирян, що 
подали мені допомогу. [...] 
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А почалася книга, названа “Апостол”, друкуватися в Богом 
береженому місті Львові, в якій діяння апостольські, і послання соборні, 
і послання святого апостола Павла після втілення Господа Бога нашого 
Ісуса Христа (після народження І. X.) року 1573, лютого в 25 день, і 
завершилася (друкуванням) року 74-го того, того ж місяця в 15 день. 
Просимо ж вас, всі раби благословенного Бога нашого, любов'ю духа 
Господа нашого Ісуса Христа, що віддав себе [на розп'яття] за наші 
гріхи. Якщо доведеться кому-небудь [із вас] [коли-небудь] у цю корисну 
для душі апостольську книгу заглянути, то перш за все першопричині 
всього доброго, що є на світі, − творцеві життя нашого Богові подяку 
хай складе, а також його милості панові Григорієві Олександровичу 
Ходкевичу, вічної пам'яті і поселення та сукупного життя з святими 
рівнопрестольними, що від віку догодили Богові, одержати хай просить. 
А потім синам його милості Великого князівства Литовського, старості 
могилівському, а також його милості панові Олександрові Григоровичу 
Ходкевичу, старості городенському, державцеві мінському, хай просить 
спасіння душі і багаторічного здоров'я. Тому що вони спричинилися до 
такої користі. 

А для нас же непотрібних, що дерзнули почати [видання книги 
“Апостол”], прощення і позбавлення гріхів хай просить. Хай же і ви 
благословіння і прощення гріхів сподобитеся і як щось з огріхами [з 
помилками] знайдете [в цій книзі], то ради Бога виправляйте, 
благословіть [нашу працю], а не проклинайте, бо ж це писав не дух 
святий і не ангел, але рука грішна і тлінна, як і інші непокарані. 

Видрукував я цю корисну для душі книгу “Апостол” в 
славнозвісному місті Львові на славу всемогутньої і живоначальної 
тройці отця і сина і святого духа, амінь. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. − 448 с. − 
С. 111−112. 
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Розділ IV 
ЧЕТВЕРТИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ:  
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДОБА 

 

Традиції та побут 

Норми поведінки 
За Хмельниччини, Руїни, а згодом у роки відносної стабілізації в 

Українській державі відбулася помітна трансформація поглядів на 
важливі проблеми життя. Хоча в актах старшинської адміністрації чи 
рішеннях судових інстанцій при з'ясуванні якихось конкретних питань і 
покликалися на “давні”, “стародавні”, “звиклі” права, звичаї тощо, 
представники кожного стану або соціальної групи вкладали в ці терміни 
своє розуміння. Наприклад, українські шляхтичі й старшини під 
колишніми правами розуміли юридичний статус польських панів до 
1648 р., що базувався, головно, на Литовському і Саксонському 
Статутах. Тим часом посполиті й рядові козаки ототожнювали їх із 
нормами поведінки, котрі ствердилися на Запорожжі, в патріархальних 
общинах, на слободах і т. ін. Вони заперечували кріпосницькі 
взаємовідносини між людьми і в більшості випадків спиралися не на 
писані закони, а на встановлені й випробувані часом звичаї. 

“Новий порядок”, зрозуміло, не міг відразу виробити відповідні 
права, хоча життя й вимагало цього. Адже повністю змінилася 
політична влада, і всі суспільні групи та інститути в широкому 
розумінні виявилися підпорядкованими козацтву. Безперечно те, що ідеї 
військового стану надовго заполонили свідомість найширших верств 
населення. На зміну колишнім польським “хлопам” прийшли відносно 
вільні виробники, а заможного пана заступив дрібний власник 
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(“володілець”) землі. Деякі радикально налаштовані державці, коли й не 
на ділі, то на словах відстоювали “мужицькі” інтереси. 

Це будило думку, й у свідомості кожного члена тогочасного 
суспільства відбулася певна трансформація понять “справедливість”, 
“моральність”, “доброта” і т. ін. У перебігу визвольних змагань 
повстанець із посполитих чи козак зі зброєю в руках, що карають 
“дідича”, сприймалися природніше, ніж селянин, який виконує на свого 
державця “звикле послушенство”. Досить типовим явищем стали 
шлюби вільних людей із колишнім кріпаком чи кріпачкою, що раніше 
неминуче призвело б до закріпачення перших. Зміна моральних 
критеріїв диктувала відповідну поведінку, яка часто-густо породжувала 
конфлікти між загально визначеними перед 1648 р. переконаннями й 
чинним законодавством. Тому населенню доводилося визнавати 
обов'язковою одну частину традиційних етично-правових норм, 
необхідних для існування суспільства (підтримуючи її примусово), 
другу скасовувати, а третю віддавати на розсуд індивідуума. Внаслідок 
цього зв'язок правил поведінки з мораллю досить чітко простежувався в 
реальному житті. Щоправда, при цьому слід пам'ятати: юридичні 
положення вироблялися конкретними особами або групами осіб, які на 
той час перебували біля керма влади, і їхня думка досить часто не 
збігалася з моральними оцінками громадської більшості. Звідси 
випливало несприйняття основною масою жителів інтересів 
представників панівної верхівки. Незалежність (соціальна, економічна, 
моральна тощо) одного наштовхувалася на волю (свободу) інших. 
Проте норми поведінки визначалися не інтересами (ідеалами) того чи 
іншого стану, а боротьбою між ними за засоби задоволення потреб, від 
результатів якої залежав розподіл останніх і співвідношення великих 
груп людей. 

Апріорі можна припускати: суперечності та зіткнення протилежних 
думок і поглядів у бутті мали б вести до пошуку компромісів і 
примирення суперечливих домагань (старшини, шляхти, селян, 
рядового козацтва і т. ін.). Однак цього не відбувалося. Правила 
поведінки не могли уникнути впливу (переваги) окремих політичних 
сил і віднайти точку опори поза різними інтересами, до яких вони самі й 
належали, з яких черпали свою чинність. Ця неузгодженість (несталість) 
випливала не з нетотожності індивідуального сприйняття “добра”, 
“зла”, “справедливості” тощо, а зі складності людської природи та умов 
співіснування. Щоправда, загальний розвиток культури (зокрема й 
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правової) нерідко призводив до взаємозалежності деяких “уподобань”, 
але не усував суперечностей взагалі. Більше того: чим вищим ставав 
рівень загальної культури, тим глибше й різноманітніше вони 
виявлялися (старе і нове, особа й державна влада і т. ін.). Порівняймо, 
для прикладу, другу половину XVII і XVIII ст., коли вже остаточно 
утвердилася кріпосна залежність селянства, козацтво як стан зникло, а 
старшина перетворилася в дворянство. Змінилося співвідношення сил − 
еволюціонував і характер норм поведінки, які вже не могли забезпечити 
інтереси всіх, а перетворилися в “права і привілеї” небагатьох − 
можновладців! Держава у формі гетьманського (царського) правління, 
не в змозі бути гарантом їхньої міцної опори, відводила їм 
несамостійну, “прислужницьку роль: інакше вони втратили б для 
верховної влади будь-який сенс. 

Ведучи мову про суспільну значущість і етичну цінність тогочасних 
норм поведінки, слід зазначити: для останньої чверті XVII – 60-х рр. 
XVIII ст. стало особливо помітним намагання старшинської 
адміністрації створити на міцному правовому ґрунті розвинуту 
централізовану систему підпорядкування. Проте цьому перешкоджали 
кілька обставин: нестабільна, часом просто трагічна політична ситуація 
в Україні, відносно часта змінюваність (виборність) посадових осіб, а 
також дрібний землевласник (“володілець”) з притаманними йому 
індивідуалістичними тенденціями. Безпосередній виробник, який 
насамперед прагнув забезпечити власні інтереси, не був зацікавленим у 
підтриманні централізованого державного ладу. 

Логічно було б припускати, що хистке політичне становище 
Лівобережжя та Слобожанщини вимагало суворих покарань винних у 
різного роду правопорушеннях. Справді, за звичкою інколи карали, як у 
часи польського панування”. Проте в цілому “новий порядок” був 
“м'якшим” і поблажливішим. Значною мірою це обумовлювалося 
дорожнечею робочих рук (у Визвольній війні загинули десятки тисяч 
людей, а покалічено було ще більше) і відносно високою вартістю 
грошей. Наприклад, день праці, житло тощо подеколи коштували всього 
кілька копійок. Велика кількість смертних вироків та тілесних покарань, 
що призводили до каліцтва, ставали занадто невигідними для молодої 
Української держави. За цих умов будь-яка особа, крім хіба що 
“отъявного злодея”, в разі порушення нею норм поведінки могла 
сподіватися на поблажливість. Значну роль відігравали також глибока 
релігійність і природна незлобливість “малоросів” до тих, хто скоїв 
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злочин. Коли останні щиро каялися в своїй провині, їх нерідко взагалі 
прощали. Гарантом належної поведінки правопорушників у 
подальшому могли виступити громада, представники місцевого 
духівництва, інші члени суспільства. Траплялося, що якась особа 
(особи), врятувавши злочинця від тяжкого покарання чи навіть смертної 
кари, забирала його до себе в “услужіння” на кілька років. Так чинили, 
зокрема, монастирі, які мали неабиякий вплив на громадян, панівні кола 
та судових урядовців. 

Формування й поширення великої земельної власності та 
збільшення господарств поступово змінювали не лише співвідношення 
між групами населення в економічному плані, а й руйнували 
патріархальні традиції: покарання дедалі частіше переслідувало 
утилітарні інтереси панівних верств. Чим далі в минуле відходили події 
Визвольної війни, тим жорстокіше карали злочинців. Особливо виразно 
це видно, коли порівняти в цьому аспекті гетьманування 
Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Мазепи та І. Скоропадського. 
Відомий дослідник права і судочинства Орест Левицький зазначав, що в 
другій половині XVIII ст. українське правосуддя вже немилосердно 
вішало “розбійників” за ті провини, за які ще зовсім недавно відтинали 
тільки руку або ногу, відрізали носа або вухо. Нестерпними 
катуваннями примушували виказувати спільників. На вироках, що їх 
виголошували в українському суді, чимраз більше позначалися види 
покарань, які застосовували в Польщі й Росії. 

Звичаї та побут 
Вище вже йшлося про те, що тогочасне життя людей багато в чому 

визначали звичаї. Вони виникали й усталювалися в перебігу еволюції 
господарсько-побутових стосунків людей і спиралися на 
загальновживані “давні” норми поведінки, випрацьовані за різних 
обставин. Показовими з цього погляду є вже згадувані неписані “права і 
звичаї” Війська Запорозького. Вони не були офіційно санкціоновані 
державною владою, проте фактично регулювали все внутрішнє життя 
січовиків. Сукупність цих і їм подібних правил, обов'язкових до 
виконання нарівні із законом (їх порушення тягло за собою покарання, 
схоже на вирок законодавчих органів), становила звичаєве право. Його 
повнота перебувала в прямому взаємозв'язку з паралельно діючим у 
країні (чи окремому регіоні) законодавством, що не встигало або не 
могло з тих чи тих причин охопити якусь сферу суспільного співжиття. 
Тому поширення законодавства відповідно звужувало на місцях функції 
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звичаїв. Коли останні не суперечили інтересам соціальної еліти, їм 
зазвичай надавалася сила закону. 

Найдовше і в найбільш традиційній формі вони проіснували на 
Запорожжі, де населення дотримувалося “подлуг старожитных и 
старейших обычаев”. Уся тамтешня військово-адміністративна система, 
а також суди спиралися на загальновироблені норми звичаєвого права. 
Ними керувалися всі − від курінних отаманів до центрального 
військового суду. Д. Яворницький, щоправда, із властивою йому 
звичкою перебільшувати, зазначив, що писаних законів від запорожців 
годі було й чекати у зв'язку з відносно нетривалою історією Січі й 
частими воєнними походами, через які козаки просто не “встигали” 
займатися влаштуванням внутрішніх порядків. Звичаї Війська 
Запорозького, безперечно, доповнювалися “пришлими” елементами 
звичаєвих норм інших районів України і, в свою чергу, позначалися на 
них, впливали на соціальну свідомість жителів Лівобережжя, 
Правобережжя, Слобожанщини, Півдня тощо. 

Звичаї безпосередньо виявлялися в окремих вчинках людей, їхніх 
уявленнях про “правду” та “справедливість” у тому розумінні, яке 
панувало серед даного населення й на певному етапі суспільного 
розвитку. Реакція на явища, події в житті була лише показником 
бачення конкретної особи (осіб) і не могла сама по собі бути ґрунтом 
для нормування тотожних їм відносин. Звідси випливає, що творцем 
звичаїв ставав у цілому “народ” (у вузькому розумінні слова), а не 
окремі його одиниці або ті його представники, які втілювали “загальні” 
погляди. Воднораз було б невірно думати, що звичаї виникали тільки в 
народі як єдиній етнічній спільності. Вони формувалися і в окремих 
регіонах, областях, місцевостях тощо, які мали свою соціально-
економічну та політичну структуру. При цьому повторюваність вчинків 
місцевих жителів переростала в закономірність − звичку діяти 
відповідним чином за подібних обставин, а сукупність такого роду дій 
поступово формувала переконання: в цьому випадку слід поводитися 
саме так, а не інакше. Серед типових прикладів цього: прилюдне 
водіння злодія по поселенню з украденою річчю на шиї; сплата 
“перейму” (винагороди) хазяїном худоби, яка відбилася від стада, особі, 
котра її спіймала, а потім повернула назад; виставляння позивачем 
“могоричу” свідкам − так зване свідочне; спалення жінки, звинуваченої 
в лихому чаклунстві й т. ін. 

Вища судова інстанція на Запорожжі − кошовий суд − під час 
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розгляду майже всіх справ керувалася нормами регіональних звичаїв і 
міркуваннями “здорового глузду”. Оголошувані нею вироки фактично 
не підлягали оскарженню, ніхто не міг ні скасувати їх, ні змінити. 
Характерною рисою судочинства на Січі стало те, що судові рішення, 
надто у формі найсуворіших покарань, наприклад, “страти на горло”, 
виконувалися досить швидко. Обумовлювалося це, головно, 
невідкладними вимогами воєнного стану, необхідністю терміново 
виступати в похід, а то й звичайною гарячністю та наполегливістю 
“козацького духу”. Особливо “не жалували” низовики зрадників 
інтересів Війська Запорозького. 

Певна жорстокість кримінально-правових норм, що були чинними 
на Січі, в цілому не відлякувала людей. Навпаки, їхній побут і звичаї 
поширювалися в інші райони країни. Більшості українців імпонували 
козацька волелюбність і незалежність поглядів, ідея рівноправності всіх 
членів суспільства, лицарство і готовність до самопожертви на благо 
своєї Батьківщини в боротьбі з іноземними поневолювачами. 

Функціонували в Україні й так звані церковні звичаї. Під ними 
розуміли сукупність правил поведінки, які не набули законодавчого 
затвердження, але яких обов'язково дотримувалися люди, “побоюючись 
кари і гніву господнього”. У християнській Церкві “традиції”, що 
підтримувалися повсюдно, також не мали “офіційних письмових 
підстав. Фактично переказ чи звичай ставали єдиним керівним 
чинником під час вирішення тих церковно-практичних питань, про які 
нічого не говорилося в Новому Завіті (наприклад, поведінки в церкві під 
час богослужіння, займанщини, застосовуваної монастирем, “звиклого 
послушенства” підданих духовних осіб тощо). 

Ці норми протягом тривалого часу підтримувалися лише завдяки 
силі “звички”, що відігравала велику роль у релігійній практиці. 
Наприклад, на Великдень, щойно починали дзвонити до заутрені, всі 
мешканці села чи міста, не змовляючись, збиралися й рухалися до 
церкви: хто пішки, а хто на возах. Удома майже ніхто не залишався, 
навіть малі діти. Кому бракувало місця в храмі, той спинявся під його 
стінами у дворі й, скинувши шапку, стояв і слухав службу Божу до 
кінця. 

Патріархальні середньовічні риси зберігав сімейний побут, який 
багато в чому також ґрунтувався на звичаях. Великим святом для 
родини ставало народження дитини, особливо хлопчика. Для 
незаможної сім'ї його поява означала додаткові робочі руки в 
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господарстві, а для старшинської чи шляхетської − велику надію на 
продовження родинної справи (зокрема служби в уряді), 
нерозпорошення в майбутньому нажитого майна, земельної власності 
тощо. Відразу після народження бабка-повитуха за дорученням батьків 
запрошувала найближчих родичів і друзів відсвяткувати цю подію. У 
зв'язку з цим вона розносила традиційні хліб та узвар або (замість 
останнього) сушені фрукти і ягоди. Поважні особи на родини нерідко 
кликали гостей через листи. За таких обставин їм, окрім хліба та узвару, 
передавалося ще й вино, різні солодощі. Коли приходили гості 
посполитського чи козацького звання”, то на урочисту вечірку вони 
зазвичай приносили з собою не лише подарунки, а й харчі − “на зубок”. 
В елітному товаристві останнє вважалося ознакою поганого тону. 
Панство дарувало значні кошти, вишуканий посуд, прикраси. 

Батьки прагнули якомога довше не женити сина, а дочку, навпаки, 
пошвидше видати заміж. Непоодинокими були ранні шлюби, коли 
дівчат віддавали чоловікам неповнолітніми. Так, у 1718 р., під час 
перебування в Москві, гетьман І. Скоропадський через політичні 
міркування був змушений видати свою 15-річну доньку Уляну заміж за 
сина улюбленця Петра І, таємного радника П. Толстого − Петра. 

Під час укладання шлюбів вдавалися до характерних обрядів. 
Попередньо домовившись, батьки хлопця засилали в домівку дівчини 
двох старостів − чоловіків (поважних і досвідчених родичів або 
найближчих сусідів). Ті повинні були мати при собі спеціально 
випечений хліб і своєрідні ціпки − ознаки повноважень. Після урочистої 
промови сватів дівчина, за згодою батька й матері, погоджувалася на 
шлюб чи відмовляла. У першому випадку вона підносила на дерев'яній 
тарілці кожному зі сватів рушник, який власноручно вишивала 
протягом тривалого часу. Обговоривши всі умови майбутньої спілки 
молодих, “обмінявши” належним чином хліб і перев'язавши плече 
рушником, старости поверталися в дім парубка й усе розповідали там за 
чаркою “оковитої”. Незабаром батьки нареченої й нареченого 
призначали день весілля, який найчастіше припадав на неділю. Перед 
тим, у суботу, молода запрошувала до себе “дружок”, а надвечір 
приходив наречений з “боярами” (товаришами) та родичами. “Дружки” 
сиділи за святково прибраним столом з одного боку, “бояри” − з 
другого. Рідним молодої молодий підносив усілякі подарунки. 
Відбувалася довготривала вечеря з весільними піснями, музикою й 
танцями. 
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Наступного дня, після вінчання, молодята зі своїм “почетом” 
вирушали кожен до себе додому, щоб по обіді та після батьківського 
благословіння знову з'єднатися в оселі нареченої. Теща зустрічала зятя 
горщиком з вівсом, що було відгомоном стародавніх родових стосунків. 
Під час урочистого святкування ділили коровай, обмінювалися 
символічними дарунками (хлібом, хустками, бубликами тощо). 
Головував за столом весільний староста. Обід супроводжувався 
веселими вигуками, жартами, піснями й танцями. Після його 
завершення молоду дружину з посагом та її обранця відвозили на візку 
в помешкання чоловіка. Подолавши біля воріт лантух підпаленої 
соломи − символ випробування на міцність − молодята заходили в 
будинок. Починалося подружнє життя. 

Залежно від заможності родин урочистості, пов'язані зі шлюбом, 
могли тривати кілька днів, а то й цілий тиждень. У середовищі 
державців “зговір” був дуже ґрунтовним: обговорювалися питання про 
посаг, підраховувалися витрати на весілля, вибиралися гості й т. ін. 
Серед подарунків часто фігурували гроші, коштовності, а саме дійство 
супроводжувалося стріляниною, феєрверками, тривалим очікуванням 
найбільш іменитих запрошених. У кінці XVII-XVIII ст. українські 
старшини і шляхтичі прагнули брати шлюб із представницями 
російської знаті, отримуючи в посаг за ними велику кількість кріпаків. 
Зокрема, останній гетьман Лівобережної України К. Розумовський 
одружився з аристократкою К. Наришкіною. Одержаний за панянками 
посаг міг сягати десятків тисяч карбованців, сотень десятин землі. 

Поховання небіжчика, так само, як весілля чи родини, в окремих 
регіонах мало свою специфіку, оригінальне соціальне “забарвлення”. 
Наприклад, передчасна смерть парубка чи дівчини обумовлювала те, що 
їх “проводи на той світ” супроводжувалися деякими елементами 
весільної обрядовості. Цим батьки ніби прагнули “компенсувати” своїм 
дітям те, чого їм не “достало” в житті. Зокрема, померлим замолоду 
пов'язували хустки на руки, перевдягали у відповідний одяг. 
Нехрещених немовлят також ховали за особливим ритуалом, якщо ті 
помирали природною смертю. 

Нерідко в народі відзначали “першу борозну” і початок сівби. На 
Слобожанщині побутує згадка про те, що перед виїздом у поле для 
оранки всі члени родини селянина, козака, а подеколи й міщанина 
збиралися в хаті, запалювали свічки перед образами і молилися Богові. 
Опісля свяченою водою кропили волів та коней, щоб ті були 
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“благополушні”. Під час виїзду, а також у полі під час оранки співали 
напівжартівливих пісень. Часто день “першої борозни” завершувався 
святковим обідом або вечерею. Траплялося, перед посівом просили 
священика “посвятити” зерно, щоб краще проростало. 

Особливо яскраво народні звичаї виявлялися у свята, під час розваг. 
Серед зими найбільшими вважали дні Андрія Первозванного, святих 
Варвари та Миколая, Свят-Вечір, Різдво Христове, Щедрий вечір, 
Водохреще та інші; навесні − Стрітення, Масляну, Обретіння, “Сорок 
святих”, “Теплого Олекси”, Великий піст, Вербну неділю, Чистий 
четвер, Великдень; влітку − день св. Юрія, Миколи-Чудотворця, Зелені 
свята, свято Івана Купали, Петра та Павла; восени − пророка Іллі, 
Маковія, Першу, Другу та Третю Пречисту, св. Покрова. 

Пам'ять про кожен із цих днів та досвід, як саме їх належить 
відзначати, передавалися літніми людьми молодим, із покоління в 
покоління. Багато народних традицій дійшло й до наших днів у вигляді 
релігійних свят, повір'їв тощо. 

У чоловіків існували й досить грубі “розваги”, зокрема “кулачні 
бої”. Щоправда, до них негативно ставилася місцева влада. А в 1765 р. 
Друга малоросійська колегія навіть направила до Глухова команду 
солдатів, щоб розігнати їх учасників. 

Зовнішній вигляд і їжа 
Яскраво вираженими національними ознаками відзначалися 

вбрання та харчування українців. Посполиті й рядові козаки найчастіше 
шили одяг із полотна, сукна, а також овечої шкури, обробленої 
кустарним способом. Заможні верстви, зрозуміло, носили речі, 
виготовлені з коштовніших матеріалів: шовку, китайки, парчі, оксамиту, 
тонкого полотна тощо. Взимку перші здебільшого вдягались у кожухи; 
шляхта і старшина − в шуби з хутра зайців, лисиць, ведмедів, білок і 
т. ін. У народі побутувала приказка: “Настала завірюха − треба кожуха”. 
Кожухи носили як жінки, так і чоловіки. Один з іноземців, мандруючи 
Україною в 70-х рр. XVII ст., зазначив у своєму нотатнику, що її жителі 
носять улітку опанчу (верхній одяг) із білого сукна, а взимку 
вдягаються в баранячі кожушки, які сягають від шиї аж до п'ят. Зимове 
вбрання вишивалося на плечах червоними, жовтими, “гнідими” та 
інших кольорів візерунками й мало дуже гарний вигляд. За 
спостереженням того ж очевидця, саме такий кожух був основним 
вбранням козаків, а також селян. Серед місцевого панства, яке дедалі 
помітніше тяглося за російською аристократією, значного поширення 
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набули шуби з хутра соболів, песців тощо. Неодноразово десятки 
високоякісних шкурок Петро І дарував І. Мазепі, І. Скоропадському, 
іншим старшинам Гетьманщини та Слобожанщини. Одержувала такого 
роду подарунки від царів та їхніх сановників і козацька верхівка 
Запорожжя. Можновладці нерідко оздоблювали верхній одяг золотим 
шиттям. 

Важливою частиною чоловічого й жіночого вбрання залишалася 
сорочка. Зокрема, на Лівобережжі в чоловіків вона переважно мала 
вузький червоний комірець, що зав'язувався спереду тоненькою 
мотузкою (шнурком). Жінки традиційно носили плахту (різновид 
спідниці) із запаскою (шматок вовняної тканини, що обгортався навколо 
стану), чоловіки центрального регіону та південних місцевостей − 
шаровари. У містах носили спідниці з шнурівкою; поверх них 
пов'язували фартух або запаску. Діти з бідних родин доношували 
перешитий на них одяг батьків. 

Багато відомостей про вбрання старшин, шляхтичів, козаків 
міститься в мемуарній літературі та історичних творах останньої чверті 
XVII - XVIII ст., наприклад, у “Щоденних записках” Якова Марковича, 
“Діаруші” Миколи Ханенка, “Щоденнику” гетьманського сина Петра 
Апостола тощо. Читаючи їх, натрапляємо на згадки про короткополі та 
довгополі каптани з домашнього тонкого сукна із стоячим коміром, 
блакитні златоглаві кунтуші на соболях, атласні шлафроки (домашні 
халати), оздоблені коштовним камінням і сріблом паски тощо. 

Принципове значення мала хустка. Дівчатам зазвичай належало 
ходити без них, але непогода чи спека примушували їх покривати 
голову. Щоправда, на Лівобережжі влітку дівчата лише обмотували 
голову хусткою, залишаючи тім'я відкритим, щоб було “видко” волосся. 
Набагато рідше користувалися хустками на правому березі Дніпра, а на 
Півдні, навпаки, так замотувалися від нестерпного сонця, що залишали 
незапнутими тільки очі. Цікаво зазначити: в Україні вишивали хустки 
білого кольору, на що звертали увагу чужинці. 

У свята й урочисті дні дівчата заплітали навколо голови дві коси, 
прикрашали їх квітами та кольоровими стрічками, а також одягали 
війки. Заміжні жінки носили очіпки (чіпці) з пов'язаними на них 
намітками або серпанками. Чоловіки в теплу погоду покривали голову 
солом’яними брилями або легкими шапками з повсті, а в мороз − 
смушевими із зав’язками або ж круглими головними уборами 
(“кучмами”). 
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Залежно від сезону, носили різне взуття: чоботи, валянки, “ходаки”, 
постоли, черевики. Влітку посполиті часто ходили босоніж. 

У різний час у різних регіонах починалися “пострижини”. В 
східних областях − найчастіше на другому році життя, на Полтавщині й 
Київщині − на третьому. У наші дні подекуди на Лівобережжі та в Києві 
батьки вперше стрижуть своїх дітей, коли тим виповнюється рік. 

Добре відомі в Україні “оселедці” або “чуприни” носили переважно 
“старші козаки, бо то була прикмета “справжнього” запорожця. Козаки, 
які ще жодного разу не ходили у воєнний похід, тобто “не нюхали 
пороху”, не мали морального права “заводити” такі чуби. Городове 
козацтво (чоловіки) традиційно стриглося “під макітру” незалежно від 
віку. Таку “зачіску” зображено на відомих портретах славнозвісного 
українського мислителя, письменника і поета, вихідця з козацької 
родини на Полтавщині Григорія Сковороди (1722-1794 рр.). 

Якщо “пострижини” вважалися обрядом переходу хлопчика з 
грудного віку в юнацький, то перше гоління − переходом від юнацтва 
до змужніння. Попервах голили щоки та підборіддя, а вуса залишали як 
ознаку зрілості. 

Слід зазначити, що на зовнішній вигляд можновладців дедалі 
помітніше впливала мода аристократів Франції, Німеччини, Англії та 
деяких інших країн. Цьому сприяла наявність в Україні та Росії досить 
значної кількості іноземців (при дворах вельмож, у війську, в 
адміністрації тощо), а також те, що багато представників національної 
еліти виїздили за кордон для навчання, в службових справах, на 
імміграцію і т. ін. 

Характер харчування “малоросів” обумовлювався не тільки 
смаками окремої особи, а й її матеріальними статками, релігійністю, 
частково, особливостями місцевості, де вона мешкала. Загалом же 
українська кухня відзначалася достатньою різноманітністю. На столах 
простого люду переважала груба рослинна їжа з городу, ланів, саду, 
лісу: столовий буряк, капуста, огірки, цибуля, яблука, груші, ягоди, 
гриби, горіхи тощо. Картопля з'явилася в Росії десь на початку 
XVIII ст., а в Україні її поширення припало на другу половину століття. 
У Києві (на Подолі й у Кловській долині) були великі сади шовковиці, 
щоправда, переважно для технічних потреб − виробництва шовкових 
тканин. Можновладці могли дозволити собі вживати привезені з 
далеких країн продукти: чай, каву, імбир. “Щоденні записки” 
Я. Марковича зафіксували “присилку його авторові в квітні 1730 р. 
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50 кущів персика. Отже, вже на той час ця теплолюбива культура була 
добре відома в Гетьманщині. 

До столу готували різноманітні юшки (наприклад, “козацьку 
тетерю” − відвар із риби на квасі, приправлений борошном і пшоном), 
куліш (зварене круто пшоно, що заправлялося шкварками і смаженою 
цибулею), галушки, локшину, гречані пампушки з часником, кисіль і 
багато іншого. Окрім того, заможні верстви частіше, бідні − рідше 
(переважно у великі свята) вживали м'ясні страви: тушкованих чи 
смажених качок, гусей, індиків, різними способами приготовлені 
свинину, баранину, телятину, конину, м'ясо впольованих звірів тощо. 
Їли сири, а їжу здобрювали смальцем, маслом, олією, іншими жирами. 
Найбільш уживаною була риба: варена, копчена, солона, печена. 
Посполиті й рядові козаки часто-густо їли рибу, виловлену в місцевих 
водоймах (щуку, карася, лина, ляща, сома, плотицю), старшини, 
шляхтичі, вище духівництво нерідко ласували осетриною, фореллю, 
вугрями і т. ін. “Головою” ж усьому був смачний духмяний хліб, який 
не черствів, траплялося, по кілька тижнів. 

Пили українці “варенуху”, пиво, горілку, “мед” (“медовуху”), 
всілякі вина, в тому числі й заморські. Останні нерідко надсилалися 
найвищим посадовим особам Лівобережжя та Слобожанщини з 
царського двору у вигляді “особливої милості”. Я. Маркович називає 
такі види спиртних напоїв, що їх він уживав особисто: горілки − проста 
і подвійна; настоянки та наливки − слив'янка, вишнівка, ганусова, 
дулівка, полинівка, алембикова, рожана, царгородська, персикова, 
карбунколова, цинамонова; вина − угорське, волоське, бургонське, 
кіпрійське, пиво − коропське. І це ще далеко не повний перелік. 

У другій половині 30-х рр. на державному рівні провадилася 
боротьба за припинення продажу самогону в корчмах. У кінці 60-х рр. 
Сенат видав окремий указ про заснування в Ніжині “водошного завода” 
греком Єфимом Полідором з дозволом тому виготовляти різну горілку 
“с фруктов и из виноградных ягод”. 

Звичайно, сніданок, обід чи вечеря, скажімо, працівника на 
підприємстві або селянина в полі помітно відрізнялися від того, що і як 
вони їли вдома. За домашніх умов стіл зазвичай застелявся 
скатертиною, посуд відзначався розмаїттям: тарілки, судки, чарки, 
чашки, ложки (металеві чи дерев'яні), солонки тощо. Окремі страви 
готувалися тільки в певні дні року, свята (наприклад, кутя), інші − 
майже щодня. Зокрема, в Слобідській Україні в день св. Юрія 
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(сімнадцятий тиждень після Різдва) дівчата й хлопці виходили в поле, 
гуляли, а з харчів на обід брали в основному сало, яйця, цибулю. 
Важливим “атрибутом” Щедрого вечора, інакше − свята Меланки 
(напередодні Нового року), на Наддніпрянщині були пироги з м'ясом і 
смажені на свинячому смальці млинці, а на Півдні − бублики. Багато 
горілки пили на Різдво. У так звані пісні дні (середа, п’ятниця), а 
особливо під час Великого посту вважалося за “страшний” гріх вживати 
жирні страви, м'ясо. У “м'ясопустну неділю” (останній тиждень перед 
Великим постом) за стародавнім звичаєм готувався холодець зі 
свинячих ніжок (тому й день мав ще назву “ніжкові заговіни”). 

Багато спільного з українцями в зовнішньому вигляді, характері 
харчування мали росіяни і білоруси. 

Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Гетьманська Україна. − К. : Видавничий дім 
“Альтернативи”, 1999. − 304 с. − С. 114−134. 

Своєрідність культурного розвитку 

Мовні особливості и нові явища в літературі 
Однією з найяскравіших ознак формування будь-якої нації є 

розвиток її мовної “стихії”. Зрозуміло, що мовні процеси зазвичай 
невіддільні від становлення культури. Що стосується українців, то їхня 
культура обумовлювалася характером господарських занять тих часів, 
регіональними природно-географічними умовами і традиціями. 
Літературну мову збагачували переклади творів Святого Письма, 
написаних книжною церковнослов'янською мовою. 

У перекладі вони вже значно наближалися до народної української 
мови. Джерела другої половини XVII ст. зафіксували в Україні 
існування різних говірок, котрі територіально можна поділити на 
південно-західні, північні та південно-східні. Між собою вони постійно 
взаємодіяли і взаємозбагачувалися. Характерним для населення 
українських земель, що ввійшли до складу Російської держави, стає 
звуження сфери вживання польської мови, яку витісняла російська. 

У XVIII ст. українська писемно-літературна мова вже не 
відповідала потребам часу. Протягом століття в ній увиразнювалася 
народно-розмовна основа. Прикладом цього можуть служити відомі 
літописи Самовидця і Величка, створення яких завершилося на початку 
XVIII ст. Їхнє письмо близьке до розмовної мови й містить багато 
народних фразеологізмів, прислів'їв, приказок, уривків пісень. Через те, 
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що вони писалися в перехідний період, в них мають місце окремі 
полонізми і церковнослов'янізми. Про власне мову, зокрема літопису 
Самовидця, може дати певне уявлення уривок тексту, в якому йдеться 
про трагічний початок Північної війни (1700 р.): “Того ж року король 
полский Август Вторій зачал войну з королем шведским Каролюсом, 
войском своїм потягнул под Ригу, опроч войска короного и литовского 
где стояли усе літо. А о Воздвиженії честного креста по указу его 
царского величества гетман запорожский Іван Мазепа послал своего 
войска иа помоч королеві полскому часть з розних полков... Тая война 
зачалась зразу щасливо, бо городов войска царские, с козаками, с 
полковником полтавским и иних полков частю наперед прислани, 
побрали, и самий Ругодев (Нарву − авт.) облегли, але за злою радою 
німецкою не доставали, тим убезпечаючи царское величество, же 
подъдадуть город доброволне, и тая зрада от тих же офіцеров иімцов, 
зостаючих у войску московском [послідовала, же], доставане города 
пойшло упроволоку...” 

В наведеному уривку звертають на себе увагу часте вживання 
“чисто” українських слів і виразів (із сучасного погляду); ототожнення 
термінів “запорозький” і український”, коли йдеться про гетьмана (тим 
часом відомо, що І. Мазепу обирали не на Січі); глибока релігійність 
літописця − вираз-символ “честний крест”; застосування понять 
“московський” і “царський” замість “російський” (поряд маємо: 
“литовський”, “польський” − для визначення національної 
приналежності). 

Петро І реформою 1708 р. офіційно замінив церковнослов'янський 
шрифт цивільним як у Росії, так і в Гетьманщині. У XVIII ст. в Україні 

спостерігалися вимова “ѣ” як “і” (лѣтери, попѣд), тверде вимовляння 
приголосних перед “є” (щасливе, бенкетах) та низка інших 
народнорозмовних особливостей. Остаточне завершення переходу від 
старої української мови до нової, літературної, на думку більшості 
фахівців, сталося наприкінці століття. Красномовним доказом цього є 
вихід у світ славнозвісного твору Івана Котляревського (1769-1838 рр.) 
“Енеїда”, написаного на народній основі. Чільну роль у процесі 
витіснення старої мови й заміни її новою відіграла національна школа. 

Літературні твори, як і раніше, поширювалися в рукописах. Проте 
спостерігався поступовий відхід від суто церковно-релігійної ідеології: 
форма і зміст дедалі більше набували світських рис, повніше 
відображали тогочасні суспільну свідомість і буття через художні 
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образи. Середньовічні традиції цього різновиду мистецтва практично 
вичерпали себе. В останній чверті XVII – 60-х рр. XVIII ст. на 
Наддніпрянщині проти попереднього періоду значно зменшилася роль 
братств (а саме з них вийшло чимало видатних українських 
письменників, вчених, діячів освіти та книгодрукування, митців і т. ін.), 
занепали полемічна й житійна тематика, ораторсько-проповідницька 
проза, релігійно-моралістичне віршування. Запанував відомий у Європі 
стилістичний напрям бароко (від італ. barоссо − вигадливий, химерний). 
Приблизно з середини XVIII ст. літератори України розпочали активний 
пошук нових жанрів. 

Проте окремі з них і далі залишалися на естетичних засадах 
класицизму. Зокрема, Феофан Прокопович (1681-1736 рр.) ще на 
початку XVIII ст. у своїх підручниках з поетики та риторики досить 
гостро критикував окремі положення бароко. Цікаво, що народився він 
у Києві в не дуже заможній купецькій сім'ї й попервах носив ім'я 
Елезар. Навчався в Києво-Могилянській колегії, а перейшовши в уніати 
під іменем Єлисея, завершив освіту в римській єзуїтській колегії. У 
1704 р. повернувся до Києва, де вступив у місцеве братство й знову 
прийняв православ'я, вже під ім'ям Феофана. Кілька років викладав різні 
дисципліни в Київській академії. З 1711 р. − її ректор і одночасно ігумен 
Братського монастиря. У 1716 р. запрошений до Росії, де виступав 
проповідником-публіцистом, був єпископом і головним помічником 
Петра І в духовних справах держави. З 1720 р. обраний архієпископом 
новгородським і членом Синоду. Твори писав українською, латинською, 
російською та польською мовами. Зберігся примірник його 
“Панегирікоса, или слова похвалного...” (1709 р.), присвяченого 
перемозі Петра І в Полтавській битві. Твір було написано українською 
мовою, а потім виправлено на російську вимову і правопис. У 
трагікомедії “Володимир про князя-хрестителя Русі (1705 р.) 
спостерігаємо деяку реформацію шкільної драми й наближення сюжету 
до реального життя з використанням форм західного зразка. 

Окрім згаданих стилів, у літературі виявлялися також елементи 
ренесансу, сентименталізму, критичного реалізму тощо. Одночасно 
розвивався так званий паломницький жанр. Зразком його можуть 
вважатися подорожні записки в 4-х томах Василя Барського 
(Григоровича-Барського, 1701-1747 рр.), видані свого часу під назвою 

“Путешествіе к святым мѣстам, в Европѣ, Азіи и Африкѣ 
находящимся”. 
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Деякі давні традиції прози увібрали в себе літописи й мемуари. В 
них певною мірою “сухий” виклад конкретних фактів про історичні 
події (Руїну, Північну війну, боротьбу старшинських угруповань) і 
персоналії (Б. Хмельницького, І. Виговського, І. Самойловича, І. Мазепу 
та ін.) місцями змінюється неабияким “ліричним піднесенням”. Тоді 
сюжет набуває вигляду “справжнього” художнього твору, з яскраво 
переданими тогочасними легендами, чутками, що вже не мали під 
собою міцного ґрунту достовірності. Скажімо, для літопису С. Величка, 
на думку літературознавця О. Дорошкевича, характерні високий 
суспільний настрій і щирий ліризм, дуже близька до народної, цілком 
образна мова. Оригінальним зразком української літератури цього часу 

є, безперечно, опис Г. Грабянки Дѣйствія презѣльной и от начала 
поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмелницкого...” (1710 р.). 
Автор добре знав те, про що писав, бо з 1686 р. “козакував”, у 1730 р. 
став галицьким полковником, брав участь у багатьох походах і битвах. 
Загинув він близько 1738 р., отримавши смертельне поранення в сутичці 
з татарами в Криму. 

Наприкінці XVII ст. в Україні зародився театр. Драматичні твори 
переважно писалися в Києво-Могилянській колегії (академії), а потім 
поширювалися у великих містах, “переходили” до Московщини. 
Умовно їх можна поділити на такі основні типи: шкільна драма, комічні 
сценки, ляльковий театр. На початку XVIII ст. формуються теоретичні 
засади театру, які вже передбачали опанування тем з історії, побуту 
місцевого населення, наближення до реалій життя, без надмірних 
алегорій у художніх образах, зображення типових персонажів. 
Наприклад, Т. Трофимович у своїй п'єсі “Милость божія, Україну от 
неудобносимих обид лядських через Богдана Зіновія Хмельницького ... 
свободившая...” (1728 р.), змальовуючи події Визвольної війни, 
поступово переходить від духовної схоластики до зображення 
справжнього буття. 

Найяскравіше відхід від церковнослов'янської і наближення до 
розмовної мови виявився в текстах інтерлюдій − невеличких комічних 
сценок для розваги публіки. Найпоширенішими в них були “північні” 
говірки Гетьманщини, зокрема Чернігівщини. 

Різного змісту вірші − побутові, гумористичні, панегіричні, інтимні, 
дидактичні, історичні, філософські − також відображували через 
авторське сприйняття важливі суспільні проблеми, минуле українців, 
ідеали “правди”, “справедливості”, щирість у стосунках між чоловіком і 
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жінкою тощо. Так, збірник поезій Климентія Зиновіїва, який жив у 
другій половині XVII − першій третині XVIII ст., спрямований проти 
людських вад: жадоби, лицемірства, здирства. Він насичений 
народними виразами. І це природно, адже автор протягом тривалого 
часу записував українські прислів'я та приказки. В “Сатиричній коляді” 
(1764 р.) йдеться про зловживання в суді, хабарництво, знущання панів. 

Аналізуючи суть і значущість “малоросійської” історичної поезії, 
відомий російський критик В. Бєлінський наголосив: “Малороссия была 
органически-политическим телом, где всякая отдельная личность 
сознавала себя, жила и дышала в своей общественной стихии, и потому 
знала хорошо дела своей родины, столь близкие к ее сердцу и душе. 
Народная поэзия Малороссии была верным зеркалом ее исторической 
жизни. И как много поэзии в этой поэзии”. Утім, таке, на перший 
погляд, цілком позитивне сприйняття загалом української поезії не 
завадило Бєлінському вкрай негативно поставитись до окремих її 
представників, зокрема Тараса Шевченка. 

Видатним явищем у житті України літературної другої половини 
XVIII ст. стала творчість Григорія Сковороди, який був “голосом 
демократичної інтелігенції”, що вийшла з козацького стану. 
Немилосердно картаючи ченців, державницьку еліту, він у своїх творах 
виявив глибоку любов до Батьківщини, побуту її населення, накреслив 
шляхи до майбутнього українського “відродження”. 

Своєрідний стиль і характерні типи виробила усна народна 
творчість − думи, пісні, казки. У XVIII ст. вона широко проникає в 
писемну діяльність. 

Усі означені вище явища мали неабияке значення не тільки для 
України, а й для сусідньої Московії. Щоправда, деякі російські вчені, 
загалом не заперечуючи тодішнього культурного впливу українців, 
усупереч об'єктивним даним не “хочуть бачити в цьому процесі 
національного підґрунтя, а підкреслюють лише привнесене “ззовні”. 

Так історик О. Пресняков у книжці нарисів про російських 
самодержців наполягає на тому, що після об'єднавчого акту 1654 р. 
“малоросы принесли в Москву новые литературные вкусы и новый 
литературный стиль, выросший на западном, латино-польском корню”. 

“Брама мудрості й ученості” 
Гетьманщина, а згодом і Слобожанщина поступово перетворилися 

в регіони з високим загальним рівнем освіти й науки. Велику роль у їх 
розвитку відігравало православне духівництво, Церква. Київ став одним 
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із провідних осередків підготовки відповідних кадрів не лише для 
України, Росії чи Білорусії, а й для Західної Європи. 

Петро І у 1698 р. зазначив у розмові з патріархом: “Священики у 
нас грамоти мало знають... Якби їх... у науку послати до Києва у 
школи...” Зрозуміло, що через деспотичну систему правління, всілякі 
обмеження в різних галузях науки і культури освіта простолюду в 
Московії була набагато нижчою. Це дало привід Вольтерові в 1760 р. 
написати про Росію так: “Звичаї там такі ж важкі, як і клімат; заздрість 
до чужинців − крайня, деспотизм − безмірний, суспільство − нікчемне”. 

Саме українці − представники духівництва − організували у Москві 
Слов'яно-греко-латинську академію (на зразок Києво-Могилянської) і 
згодом постійно поповнювали її професорсько-викладацький склад. 
Тоді, на думку О. Преснякова “малорусские силы потянули к Москве, 
которая овладела − хотя и с большим трудом − их киевским центром. 
Это было крупным шагом в политике, подготовившей перерождение 
Московского царства в монархию всероссийскую”. 

У 1679 р. вихованець Києво-Могилянської колегії, виходець із 
Білорусії Симеон Полоцький (1629-1680 рр.) видав у Москві “Букварь 
языка славенска”, за яким протягом тривалого часу навчалися діти і в 
школах Києва. Будучи наставником царських нащадків, він мав великий 
вплив у Російській державі. “Граматика” українського письменника-
полеміста і філолога Мелетія Смотрицького (бл. 1578-1633 рр. в другій 
половині ХVІІ-ХVШ ст. залишалася найпопулярнішим підручником, 
який для Михайла Ломоносова, за його ж словами, став “вратами 
учености”. 

З останньої чверті XVII ст. помітно активізувався процес навчання, 
зросла кількість учнів і студентів. Так, на першому етапі Визвольної 
війни в Києво-Могилянській колегії здобувало освіту небагато юнаків. 
У 1685/86 навчальному році їхня кількість досягла 240, а на початку 
XVIII ст. − вже 1 тис. чоловік. Поступово розширюючись, колегія (з 
1701 р. − академія) концентрувала найкращі наукові та викладацькі 
кадри. Наприклад, Ф. Прокоповича автор одного з тогочасних літописів 
оцінив так: “Сей премудрый родом был з Украины, обучался в Риме и 
инде, был префектом и ректором в Києве, проповеди его удивительны; 
жесток был”. У риториці Прокоповичу не поступався архімандрит 
києво-печерський Роман Копа: “...Крепко в разговорах красно-глаголив 
бяше”. На жаль, протягом XVIII ст., із заснуванням Академії наук у 
Санкт-Петербурзі (1724 р.) і Московського університету (1755 р.), роль 
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київського вищого навчального закладу підупала. У 80-х рр. тут було 
запроваджено обов'язкове викладання російською мовою, академію 
фактично перетворили у вищу духовну школу. 

Погіршився стан і початкової освіти. Зокрема, на кінець XVIII ст. 
майже припинили свою діяльність так звані дяківські школи. 
Зосередження керівництва процесом навчання в руках старшини і 
шляхти, що стрімко зросійщувалися й щораз далі відривалися від 
народу та національної культури, мало вкрай негативні наслідки для 
українців. Утім, до середини століття Гетьманщина, як порівняти з 
іншими регіонами Російської імперії, ще зберегла значні пріоритети. 
Навіть на початку XX ст. Г. Петровський у своїй промові в IV-ій 
Державній думі звертав увагу депутатів на цей факт і наводив дані, 
згідно з якими на Лівобережжі в 1740 і 1748 рр. налічувалося понад 
1 тис. шкіл. І якщо в ці роки одна сільська школа з українською мовою 
викладання припадала на 746 душ, то в 1876 р. − вже на 6730. 
Коментарі, як мовиться, зайві! 

Царський уряд проігнорував неодноразові клопотання старшини 
про відкриття національного університету в Гетьманщині, проект 
заснування якого виник ще в 1760 р. Планувалося побудувати його в 
Батурині. 

На Слобожанщині школи відкривали в перебігу колонізації тієї чи 
іншої місцевості. Їх, власне, організовував сам народ для задоволення 
своїх потреб у навчанні. На межі XVIII і XIX ст. тамтешня система 
освіти увійшла в конфлікт із загальноросійською, і за тих суспільно-
політичних обставин перемогла, зрозуміло, остання. 

У 1721 р. в Бєлгороді було засновано семінарію, яку 1727 р. 
перевели до Харкова й перетворили в колегіум (на кшталт київського). 
В ньому викладали теологію, гуманітарні науки, основи математики, 
фізики, медицини тощо. З середини XVIII ст. більше уваги надавалося 
світським дисциплінам. Переважну частину його професорів становили 
вихованці Києво-Могилянської академії. Викладав тут і Г. Сковорода. З 
Харківського колегіуму вийшли такі видатні діячі науки і культури, як 
М. Гнєдич і Г. Базилевич. 

Думається, було б цікаво простежити на конкретних прикладах, як 
саме долали щаблі духовного зростання окремі представники 
державницької еліти. Так, уже згадуваний вище Яків Маркович здобув 
освіту в Києво-Могилянській академії, користувався неабиякою 
прихильністю Ф. Прокоповича. Останній сподівався, що Маркович, 
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маючи великі здібності в богослов'ї, посяде згодом високий духовний 
сан. 

Проте юнака приваблювали насамперед світська кар'єра, великі 
прибутки, господарська діяльність. Він добре знав латинь, польську, 
німецьку, французьку, українську, російську мови, ймовірно, єврейське 
письмо, бо дід його − Марко Аврамович− був вихрестом, а згодом 
поріднився з багатою старшинською родиною. В середині 20-х рр. 
XVIII ст. Марковичі мали велику, як на той час, бібліотеку (близько 
350 книжок), в якій були 21 богословська праця, 12 − з філософії, 10 − 
на історичну тематику, 5 − з медицини. Яків Андрійович розумівся на 
політиці, космографії, цікавився історією, регулярно виписував 
французькі й німецькі часописи, “Санкт-Петербургские ведомости”, 
відвідував театр. [...] 

Одну з найкращих у Російській державі приватних бібліотек, де 
було чимало книг з історії України, мав Григорій Андрійович Полетика 
(1725-1784 рр.). Народившись у сім'ї козацького старшини в Ромнах і 
здобувши освіту в Києво-Могилянській академії, він із 1746 р. працював 
перекладачем в Академії наук у Петербурзі, з 1748 по 1764 р. засідав у 
Синоді, протягом 1764-1773 рр. обіймав посаду головного інспектора 
шляхетського кадетського корпусу. Г. Полетика написав багато статей 
про адміністративне управління, зокрема “Записку, как Малороссия во 
время владения польского разделена была и образе ее управления”, 
склав словник шістьома мовами: грецькою, латинською, французькою, 
російською, німецькою і англійською. З-під його пера вийшов “Сборник 
прав и привилегий малороссийского шляхетства”. Г. Полетика є 
ймовірним дописувачем “Исторіи Русов или Малой Россіи”. 
Користуючись великим авторитетом серед еліти Гетьманщини, він як 
депутат від шляхетства Лубенського полку відстоював права та привілеї 
козацької старшини в Комісії зі складання Нового уложення”, виступав 
за збереження залишків автономії України в складі Російської імперії. 

Наведені факти переконливо свідчать про високий інтелект і рівень 
знань у представників української верхівки. 

Тодішньому поширенню освіти неабияк сприяла активізація 
книгодрукування. Так, за 1656-1683 рр. під керівництвом лише одного 
архімандрита Києво-Печерської лаври Інокентія Гізеля (бл. 1600-
1683 рр.) видрукувано 77 книжок різних жанрів. Протягом 1697-1708 рр. 
побачили світ ще 40 видань. З 1675 р. розпочала свою видавничу 
діяльність друкарня в Новгороді-Сіверському. Виданий Уперше в 
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1674 р. “Синопсис, или краткое собрание из различных летописцев” − 
фактично короткий нарис історії України та Росії від найдавніших часів 
до останньої чверті XVII ст. − перевидавався аж до 1836 р. 

Періодичні війни, в яких брали участь українці, хвороби і епідемії 
та боротьба з ними обумовили необхідність поліпшення медичної 
справи. Спеціалізовані заклади відповідного профілю з'явилися на 
початку XVIII ст. Зокрема, в Лубнах у 1707 р. розпочала 
функціонування польова аптека. Поступово зростала кількість фахівців-
медиків. Наприклад, брат Г. Полетики − Іван Андрійович (1722-
1783 рр.) − у 1754 р. захистив при Лейденському університеті 
докторську дисертацію про спадкові хвороби. В 1755 р. його обрано 
професором Кільського університету. З 1763 р. він очолював 
Васильківський карантин і брав участь у роботі Київського 
карантинного шпиталю. Одним із перших вітчизняних фізіологів став 
Матвій Самсонович Крутень (1737-1770 рр.), який у 1765 р. захистив 
при Лейденському університеті докторську дисертацію “Про жування”, 
в якій докладно описав порожнини рота, нервові регуляції травлення. 

Певні здобутки спостерігалися і в точних науках. Так, великим 
попитом у навчальних закладах користувалася “Арифметика” 
Л. Магницького (1703 р.), підручник “Скорочення змішаної 
математики” (механіка, катоптрика, діоптрика, астрономія, сферична 
тригонометрія, математична географія й хронологія) І. Фальковського 
та ін. 

У галузі архітектури визначними пам'ятками тієї доби вважаються 
Преображенський собор в Ізюмі на Харківщині (1684 р.), Юр'ївський 
собор Видубицького монастиря в Києві (1696-1701 рр.), 
Преображенський собор Мгарського монастиря під Лубнами на 
Полтавщині (1684-1692 рр.), Здвиженський собор (1689-1692 рр.) у 
Полтаві. Серед кращих витворів світської архітектури слід назвати 
будинок полкової канцелярії в Чернігові (90-ті рр. XVII ст.) − унікальну 
пам'ятку суспільно-політичного устрою Гетьманщини. Попервах 
споруда належала чернігівському полковникові Я. Лизогубу. 

Традиції народного будівництва й форми нової на той час 
фортифікації своєрідно перепліталися в козацьких поселеннях на 
Запорожжі. На українських землях, поряд із місцевими першокласними 
майстрами, працювали будівничі з Росії, Польщі, Литви, Білорусії тощо. 
Під час спорудження монастирів, соборів, житлових будівель 
обов'язково враховувалися фактори ймовірного нападу ворога й 
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необхідності захиститися від нього. В архітектурі українців часто-густо 
використовувалися не лише традиції багатовікової вітчизняної, а й 
кращі надбання загальноєвропейської культури. 

Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Гетьманська Україна. − К. : Видавничий дім 
“Альтернативи”, 1999. − 304 с. − С. 135−149. 

Київ середини XVII ст. 

Київ ... був одним із найдавніших міст Європи; ще нині це 
засвідчують пам'ятки старовини, висота й ширина міських укріплень, 
глибина оборонних ровів, руїни його храмів, численні старовинні 
гробниці колишніх князів. З цих храмів залишилося лише два на згадку 
про минулі часи − Софійський та Михайлівський. Решта лежить у 
руїнах, як от собор Святого Василя, стіни якого заввишки 5 чи 6 стіп, 
зроблені з алебастру, зберігають грецькі написи понад тисяча 
чотирьохсотлітньої давності. Вони майже стерлися у своїй ветхості. В 
руїнах храмів ще донині збереглися гробниці багатьох князів. 

Софійський та Михайлівський храми відбудовані на давній взірець. 
Перший з них мас гарний фасад і милує око, звідки б не розглядав 
собор; стіни його оздоблені постатями та малюнками а історії, виконані 
мозаїкою, тобто з дрібненьких різнобарвних камінців, які сяють, наче 
скло, й укладені так майстерно, що важко розрізнити, чи це витвір 
живопису, чи ткацтва. Склепіння зроблене з глиняних горщиків, 
наповнених гіпсом і ним скріплених між собою. У храмі зберігаються 
гробниці кількох князів, тут є резиденція архімандрита. 

Це давнє місто розмістилося на плато, що займає верх гори; з 
одного боку вона панує над навколишньою рівниною, а з другого − 
здіймається над Борисфеном, який омиває її підніжжя своєю течією. 
Між горою і Борисфеном лежить новий Київ − тепер слабо заселене 
місто що має не більше 5 чи 6 тисяч мешканців. Уздовж за течією місто 

тягнеться на 4 тисячі кроків, а від Борисфена до гори сягає на 3 тисячі 
кроків. Місто захищене глибоким оборонним ровом завширшки 25 стіп і 
має трикутну форму, довкола нього зведена дерев'яна оборонна стіна з 
дерев'яними вежами: міський замок височить на верхів’ї гори22, він 
панує над нижнім містом (Подолом), однак лежить нижче давнього 
Києва. 

Католики в цьому місті мають чотири храми: Кафедральний, 
                                                 
22  Замкова гора, або Киселівка. 
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Домініканський на ринковій площі, Бернардинський під горою і 
Єзуїтський, зведений недавно між Бернардинським собором і рікою. 
Православні мають близько десяти храмів, вони їх називають церквами; 
одна з них стоїть біля магістрату. При ній є Університет або Академія23. 
Вони цей храм називають Братською церквою; ще один храм 
побудований біля підніжжя замку і, якщо пам'ять мені не зраджує, 
названий цей храм церквою Святого Миколая; інші ж церкви 
порозкидані по цілому місту, і тепер не пригадую точно їхніх назв. 

Місто має три гарні вулиці, а всі інші нерівні, покручені, поплутані, 
як у лабіринті; воно ніби поділене на два міста − перше називається 
єпископським і включає Кафедральний собор: друге − міщанське, у 
ньому є три інші храми − католицькі й православні. [...] 

Житла будуються на московський кшталт, усі на одному рівні, 
досить низькі, рідко коли перевищують один поверх. Використовуються 
тут світильники, зроблені із просмолених скалок; ті скалки такі дешеві, 
що за два динари можна купити більше, ніж потрібно навіть на 
найдовшу зимову ніч. [...] 

За півмилі нижче Києва видно село Печерськ24*, У якому є великий 
монастир – резиденція митрополита чи патріарха. Біля підніжжя гори, 
неподалік від монастиря, є багато печер, схожих на шахтні, заповнених 
численними тілами, що зберігаються тут уже понад півтори тисячі років 
на зразок єгипетських мумій. Кажуть, що перші християни-пустельники 
вирили ці підземні сховища, аби потайки молитися своєму богові, і тут 
спокійно переховувались під час переслідувань язичників. [...] 

У цих місцях спочивають також тіла багатьох інших визначних 
людей, зокрема дванадцяти будівничих які зводили тутешню церкву; їх 
бережуть як цінну реліквію, показуючи відвідувачам. Я також 
неодноразово це бачив, перебуваючи на зимовій квартирі в Києві, коли 
мав час пізнати особливості цього краю. [...] 

В цьому монастирі є багато ченців і, як ми вже говорили, проживає 
тут патріарх усієї Русі, який підлягає лише Константинопольському 
патріархові. 

Перед цим монастирем стоїть ще один монастир, у якому проживає 
близько ста черниць; вони займаються швацтвом і вишивають хустки 

                                                 
23  Києво-Могилянський колегіум офіційно отримав права академії (вищого навчального 
закладу) щойно в 1701 р. 

24  *У часи Боплана с. Печерськ належало до Київського повіту. У ХVШ ст. − частина 
Києва. 
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гарними візерунками. Продають ці хустки відвідувачам. [...] 
Поміж Києвом і Печерськом, на горі, що стоїть проти ріки, височіє 

монастир руських ченців; вигляд його дуже величний і називається він 
монастирем Святого Миколая. 

 Боплан Гійом. Опис України і ріки Борисфен, званої в народі Ніпр чи Дніпр, 
од Києво до моря, в яке ця ріка впадає / Опис України. Проспер Меріме. 
Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. − Львів, 
1990. − 304 с. − С. 22-32 

Перенесення культурної роботи до Києва 

Проголосивши на початку другого десятиліття XVII в. релігійну 
справу українську своєю справою, заявивши солідарність свою з 
православним духовенством і тою суспільністю, яка в обороні тої 
справи виступала, козачина − її верхні верстви особливо, мусили війти з 
часом все глибше й дальше в те культурно-релігійне й національне 
життя, яке на протязі як раз того другого десятиліття все ясніше 
розгоралося в найближчим, східноукраїнськім центрі Києві.  

Ці два явища йшли разом, тісно переплітаючися між собою своїми 
впливами.  

Київ здавна стояв в досить тісних зв’язках з козачиною. Ще в 
1580 р. кияни в своїх жалях на воєводську управу звертаються до 
козацької старшини. Тепер в міру того як козачіли ближчі околиці 
Києва, як козацькі гнізда все тіснішою й густішою сіткою обхоплювали 
його з усіх боків, зв’язки козаччини з Києвом ставали все тісніші. Через 
те не могло зіставатися без впливу на козацькі круги те національне 
культурно-релігійне життя, яке починало саме розвиватися в Києві. А з 
другого боку маючи під рукою, напоготові козацьку силу, певні її 
помочі і солідарності, київські духовні круги знаходили в тім заохоту до 
все нових, дальших і сміливіших кроків в розвою національного 
культурно-релігійного життя, в його обороні, в забезпеченні йому 
тривких підвалин дальшого існування.  

Старий Терехтемирівський монастир на півдорозі між Києвом і 
Черкасами (крайньою стражницею волості, за котрою зачиналося вже 
повне і необмежене панування козаччини) був немов стацією в сих 
зносинах. Півофіціальна резиденція козацька на волості, де відбувалися 
козацькі ради, де містився козацький арсенал, і заразом монастир, 
відновлений запорожцями, їх одинока патрональна святиня на довгий 
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час, служив Терехтимирів немов сполучником політичних, чисто 
козацьких інтересів з релігійно-національною справою, яку козаччина 
взяла тепер за свою. На чолі його стояла тоді (в 1616-1620 р.) людина, 
що дуже незамітно перейшла в наших джерелах, але хто зна чи не 
заважила багато в тодішніх відносинах. Був се архімандрит Єзекіїль 
Курцевич, з волинських князів Курцевичів, отже чоловік свій між 
українським панством, а заразом людина світова, освічена, бувала − 
вихованець падуанського університету, в каталогах котрого записав він 
під р. 1600 своє ім’я по українськи, один одинокий з усіх. Під його 
рукою Терехтемирівський монастир виходить на поважну й цікаву 
позицію політичну. Сюди заїздили київські духовні, сам митрополит 
навіть, щоб бути присутніми на козацькій раді, впливати на її наради і 
бути в курсі козацької політики; терехтимирівські монахи були 
експозитурою київських кругів в самім серці козаччини. Одним з 
симптомів зросту козаччини на волості був також рух в 
Терехтемирівській околиці, помітний в сім часі. Літом 1618 р. земський 
писар київський Сущанський-Проскура заносив скаргу на “игумена и 

всѣхъ чернцовъ монастиря Терехтемировскаго и всѣхъ фундаторовъ 
албо надавцовъ тогожъ монастыря то єсть гетмана, полковниковъ, 

сотниковъ, атаманью и всѣхъ козаковъ (войска) запорозского”, що вони 
захопили “моцно кгвалтомъ”, наславши козаків і міщан 
терехтемирівських на сусідню маєтність Проскур село Григорів і 
привернули його до Терехтемирівського монастиря. Также захопили 
козаки коло того ж самого часу й віддали Терехтемирівському 
монастиреві іншу сусідню маєтність шл. Олизара − село Підсуче. 
Козацька резиденція і козацький монастир ширилися і росли і 
відігравали важну ролю, як посередники між новим, відродженим 
Києвом і козаччиною з її новим курсом національної політики.  

Київ в першім і другім десятилітті XVII в. ставав усе замітнішим 
центром українського релігійного і національного життя, й пульсація 
великої релігійно-національної боротьби відчувалася тут все сильніше і 
голосніше. Завдяки козацькому реваншу, завдяки зросту колонізації з 
кінцем XVI в., він перестав бути, дедалі то більше, самітним замком на 
українськім пограниччі, воєнним форпостом, виставленим на всяку 
тривогу й небезпеку. В нім розвивалося суспільне й культурне життя, а 
з тим усе більше сунулися сюди елементи тодішньої польської 
офіціальної культури і будили ті прояви й явища, в яких виливалася 
тодішня національна українська опозиція асиміляційним змаганням 
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державної культури. [...] 
З’являються й просвітні інституції українські. Печерський 

архімандрит Єлисей Плетенецький, наступник на ігуменстві славного 
Никифора Тура, що оружною силою відборонив від унії Печерський 
монастир, − умів ужити козацьку силу не тільки на привернення 
печерських маєтностей, конфіскованих королем, але під ослоною 
козацької опіки розпочав незвичайно живу й плідну культурну роботу. 
Величезні засоби, зібрані і старанно збереженні поколіннями 
печерських старців і ігуменів, по довгих віках застою й інерції знайшли 
собі благородний ужиток в службі культурним і національним потребам 
свого народу. [...]  

Плетенецький відкрив нову добу в житті сеї твердині українського 
аскетизму й зробив з Печерського монастиря першорядну культурну 
силу. [...] Сим заслужив він собі на вічну пам’ять в історії українського 
життя, і приходиться незвичайно жалкувати, що ми так мало знаємо 
ближче про нього і про його культурну роботу в Києві. [...] Знаємо, що 
Єлисей Михайлович Плетенецький був шляхетного [...], з дрібної 
шляхетської родини, що носила ім’я від свого родового гнізда Плетенич 
недалеко Золочева, в землі Львівській. Рід був нічим не визначний і 
звівся в початках XVII в. Будучий архімандрит родився коло р. 1550. 
Він вибрав для себе. духовну кар’єру. В початках 1590-х років, маючи 
сорок літ, став він архімандритом пинського ліщинського монастиря, і в 
сім титулі брав участь в православнім соборі берестейськім. 
Правдоподібно тут звернув він на себе увагу рішучою опозицією унїї, і 
се три роки пізніше (1599) дало йому вибір на печерську архімандрію − 
одну з найвизначніших православних позицій в тім часі, і на соймі 
1605 р. православним удалося добитися від правительства затвердження 
його на сім уряді. На сій позиції пробув він повних двадцять п’ять літ, 
до своєї смерті в 1621 р. [...]  

Печерський архімандрит купує друкарню, заложену в Стрятині 
Гедеоном Балабаном в розгарі його боротьби з львівським братством, і 
потім закинену; перевозить її до Києва, розширює і збільшує. [...] 

Правдоподібно се мало місце десь коло р. 1615. При кінці 1616 або 
в 1617 р. вийшла вже перша книжка з нової печерської друкарні − 
Часословець. [...] Книга виходила за книгою. За п’ятнадцять літ від 
виходу Часословця (1617-1631) печерська друкарня випустила кілька 
десятків книжок: нам звісно звиш 30 друків, між ними цілий ряд видань 
монументальних розмірів і знов таких що були показними результатами 
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праці згромаджених тут літературних сил. Се було більше ніж скільки 
дали всі інші друкарні України за весь час від свого заложення і до того 
часу (1631 року). Для потреб друкарні Плетенецький заложив фабрику 
паперу в монастирській маєтності в Радомишлі. [...] 

Збирається і цілий ряд літературних і наукових сил, що з 
Печерської лаври роблять ряд теологічної академії. [...] 

Як першорядні сили сього печерського кружка звісні нам 
насамперед сам Копистенський, далі Тарасій Земка, Памва Беринда, 
Лаврентій Зизаній, а в близьких зносинах стояв і перший ректор 
київської братської школи (потім ігумен Михайлівського монастиря) 
Йов Борецький, що теж може не без посередництва Плетенецького 
опинився в Києві.  

Копистенського, братанича звісного перемиського владики, ми 
стрічаємо в Києві вперше на поч. 1616 р., коли він вписується до нового 
братства київського разом з Тарасієм Левковичом Земкою. Над 
виданням печерського Анфологіона він працює в тих літах разом з 
Борецьким і Памвою Бериндою. Крім своїх заслуг, які положив він як 
наступник Плетенецького на архімандрії печерській і гідний 
контінуатор його культурної роботи, Копистенський прославив себе як 
визначний богослов, полеміст, історик церковний і проповідник. [...]  

Памва Беринда прославив своє ім’я своїм словарем − “Лексиконъ 
словяноросскій и именъ тлъкованіє…” [...] Словар сей надовго зістався 
найбільшим і найповнышим, і по смерты Беринди передрукований був 
ще в р. 1653. [...] 

Третім таким дуже діяльним, хоч і менше замітним учасником 
видавничої печерської колегії був Тарасій Левкович Земка, ігумен 
братського богоявленського монастиря і проповідник печерський, як він 
підписав себе на передмові Бериндиного лексикона. [...] 

Лаврентий Зизаній, бувший дидаскал львівської братської школи, 
один з найбільш рухливих і многосторонніх людей свого часу, автор 
букваря, граматики, словаря, катехізиса, педагог, полеміст, проповідник, 
перекладчик і редактор, в Києві з’являється десь коло р. 1620, прибувши 
з сусіднього Корця, де був священиком від р. 1612. [...] 

Іван, в чернецтві Йов Борецький, теж бувший дидаскал львівський, 
з сього кружка найраніше з’являється у Києві: мабуть вже в р. 1611 був 
він тут священиком Воскресенської церкви, а з заснуванням братської 
школи був її першим ректором, потім ігуменом михайлівським і 
митрополитом, і через се тільки почасти міг брати участь в працях 
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печерського кружка. [...] 
Поруч сих видніших діячів бачимо цілий ряд другорядних 

літератів, як Олександр Митура, [...] брати Памви Беринди Лукаш і 
Стефан (автор віршів на честь Плетенецького), Філотей Кизаревич 
Йосиф Кирилович, й ін. Здебільшого були се галичани − напевно знаємо 
як галичан Борецького, Копистенського, Зизанія, братів Бериндів; 
додати до них ще Кас. Саковича, ректора братської школи в р. 1620-
1624, і дещо пізнішого Кальнофойського. Було се перше “нашествіє 
галичан” на Київ, що під покровом і протекцією гетьмана козацького, 
також галичанина, заходилися культурними засобами Західної України 
відродити на київськім ґрунті заглушене культурно-національне життя й 
привернути старій столиці України її давну національну і культурну 
ролю й значення. 

Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ − ХVІІ віці. − 
К. : Дніпросоюз, 1919. − 248 с. − С. 208-221. 

Доба бароко 

Цей не зовсім точний, дещо метафоричний термін прийнявся у нас 
за останні роки, обіймаючи Козацьку Добу нашої історії повніше, 
глибше та ляпідарніше, ніж який-будь термін інший. Особливо є цей 
термін на місці спеціально в історії нашої культури, віддаючи 
найістотніше − стиль культури Козацької Доби − в цілому, а мистецтва 
зокрема. 

І Гуманізм, і попереднє Відродження, і пізніша Реформація 
приходить на західну половину української еліпси не лише з певним, 
цілком натуральним запізненням, але й ніби “всуміш”, дещо 
дивовижним комплексом, понадто ускладненим бурхливими подіями 
західноєвропейської Тридцятилітньої Війни (1618-1648), війни 
“релігійної” і тому найбільш жорстокої і страшної. [...] 

В суспільнім житті − Братства (“держава в державі”, як нотує 
польський хроніст), в літературі й культурі − Києво-Могилянська 
Академія, врешті в архітектурі − “українське (козацьке) бароко”. Всі ці 
явища, враз з своєрідним мілітарним явищем “козацтва”, є, без сумніву, 
явищем одного стилю, який найповніше і найстисліше віддає саме 
поняття “бароко”, що стало синонімом неспокою, поривності, 
потужності і ніби недокінченості, незавершеності, намаги поєднати 
протилежності, навіть − “зударення”. 
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Скомплікована суміш запізнених Ренесансу й Реформації зустріла 
на терені нашої Батьківщини величезні поклади культури ще Київської 
Держави Середньовіччя, отже київський “візантинізм”, ще культурно 
живий і духовно живучий, хоч джерело його − Царгород − вже давно 
перед тим згасло (1453). [...] 

Історія взагалі, а історія культури зокрема − то є процес, в якім 
кожна подія чи явище має за собою свою генетичну лінію. Насіння 
наступної доби вже посіяне в добі попередній. Якою б “несподіванкою”, 
ба й “чудом” нашої історії не видавалося явище Козацтва для нас, чи, 
тим більше, для чужинця, − Козацтво не було “випадком”, не впало з 
неба історії раптом на терени Батьківщини, де, здавалося, політична 
історія народу-господаря закінчилася, бо на арені її забракло 
історіотворчих сил нації. 

Справді, на перший погляд, є то чудом нашої історії: 
обезголовлений національний організм − власним внутрішнім зусиллям 
− вирощує собі голову. Провідна верства − здрібнілі князі й боярство, 
пізніше навіть єпископат − втягається механізмом польської 
державності, недостачі якого зручно компенсувала месіяністична ідея 
латинської “воюючої Церкви” та “ширення західної культури” на 
“диких”, мовляв, теренах. І от, на зміну відумерлій аристократії 
“несподівано”, бо в історично-короткім часі, з'являється аристократія 
нова, з'являється “чудом”, бо ніби з “нічого” зроджена. 

Козацтво було свого роду “варязтвом”, з тією різницею, що не 
з'явилося ззовні, а було зроджене з лона обезголовленого національного 
тулубу. 

Та в дійсності це історичне чудо нашої нації було логічним 
наслідком цілком реальних процесів, що їх лабораторією була саме 
західна половина всеукраїнської еліпси − терени ще свіжих руїн 
Галицько-Волинської Держави, терени князівства Волинського, 
твердині міст, як Холм, Луцьк, Острог, Берестя, Львів. “Литва”, цебто 
литовська династія, якби справді “розорала”, а подих європейського 
заходу ті терени − засіяв. 

Вже з кінця XV ст. з'являються перші відомості про козаків (слово 
походження, правдоподібно, тюркського і дуже давнього, сенс якого 
приблизно відповідає слову “вартовий”). Але в початках своїх козацтво 
має характер виключно мілітарний, як форма пограничної самооборони 
і охорони народу на загрожених татарським Кримом і Туреччиною 
рубежах національної території. І порівняно довгого шляху і трудних 
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етапів було потрібно, щоб козацтво набрало того провідницько-
аристократичного значення, яке у всій своїй величі появило допіру 
XVII ст. Отже, період кристалізації козацтва, як стану, тривав коло 
півтора століття. І коли початок організації Козацтва − Запорозька Січ 
(1552 р.) − в'яжеться з ім'ям оспіваного в думах князя Дмитра 
Вишневецького, отже представника ще традиційної аристократії, то вже 
Козацтво, як виразна й організована національно-політична сила, з якою 
мусить рахуватися чужинний світ, зв'язане з ім'ям Петра Конашевича-
Сагайдачного (1619-1622), незначного шляхтича з галицької 
Самбірщини і − що найприкметніше для нас − абсольвента Острозької 
Академії, де професорував Даміян Наливайко-старший − брат 
трагічного ватажка одного з попередніх козацьких повстань− Северина 
(|11.IV.1597). 

В цім випадку “культура” ніби справді попереджує “політику”, бо 
політичну кристалізацію козацтва не можна собі уявити без утворених 
на західній зразок колегіумів в Острозі (1580), у Львові (біля 1590), 
врешті в Києві (1615). Сюди саме гетьман Сагайдачний переносить − по 
стількох роках бездержавного існування − свій осідок, як осередку не 
лише культурного, а й культурно-політичного (1620), властиво, як до 
відновленої столиці. 

Ці культурні етапи Острог-Львів-Київ, зв'язані з постанням 
міщанських на “магдебурзькім праві” опертих братств, найбільш 
характеризують підготовку і визрівання нової провідної верстви 
України і найвиразніш показують нам історичну лабораторію, в якій 
сформувалося козацтво до рівня тих завдань, що перед ним поставила 
історія. Ці культурні осередки, що пізніше виформували − за великого 
митрополита Петра Могили (1596-1647) − згодом таку славну Києво-
Могилянську школу (академію) і відновили Київ, як культурний центр 
Батьківщини, − вони, властиво, приготували (а почасти й зродили) 
дійових осіб доби бароко. Ці осередки стали школою, де нація 
сформувала й вишколила свій інтелект. [...] 

Гуманізм приніс з собою проблему вартості людини та інтерес до 
освіти не лише в церковнім, а й “ренесансовім” значенні цього слова. 
Реформація, помимо взагалі динамізуючого свого впливу, понадто 
“антикатолицького”, підкреслила в свідомості сучасників значення 
народності − звідсіль також переклади книг св. Письма на мову, 
зближену до живої “для ліпшого вирозумлення люду християнського 
посполитого” (Пересопницька Євангелія 1556-61рр. і інші). 
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З'являються перші наші друки (в Кракові − 1491 р., в Празі − 
1517 р.), згодом по друкарнях місцевих (Заблудів − 1569 р., Львів − 
1573 р., Острог − 1581 р„ Київ, Почаїв і по багатьох менших містах, як 
Крилос, Стратин і інші). І − найважніше: постають школи 
університетського типу, взоровані на Празькій і Краківській. 

Впливи з Заходу зробили те, що Русь, зіпхнута ворожою 
адміністрацією до степеня “грецької схизми”, духовенство якої було, 
мовляв, “тільки в читанні − докторами”, ця Русь вже не хотіла 
зоставатися “дурною Руссю” в очах тріумфуючої Польщі, цієї “оргії 
блискучої й привабної, хоч затруєної паразитизмом, зародками 
виродження й упадку, цього буйного й гойного шляхетського пиру, 
овіяного чаром артизму й поезії” (М. Грушевський). Всупереч 
репетуванню “рідної” темноти − “на що латинську школу заводите? У 
нас її досі не бувало, а люди проте спасались”, всупереч навіть такому 
визначному явищу нашого бароко, як пристрасно-фанатична 
літературна діяльність Івана Вишенського (1629 р. на Афоні), що її 
провідною думкою було “краще ані аза не знати, аби тільки Христа 
дотиснутися”, − суспільство рішуче пішло не так за захованням вже 
досить вивітрілих “староруських” традицій, як за голосом інстинкту 
національного самозбереження. Хоч це й вело шляхом “злакомлення на 
латинську й світову мудрість... доходження Арістотеля й Платона”, як 
голосом старозавітного пророка гримів Вишенський [...] 

На бурхливім тлі релігійної полеміки, підсичуваної політичними 
чинниками Речі Посполитої, полеміки, опертої на потузі чужої 
державності та загостреної енергією єзуїтів, − розгортається досить 
широка полемічна література, що становить ядро нашої літератури доби 
бароко. Відмітимо побіжно кілька імен, окрім вже згаданого 
І. Вишенського (під оглядом таланту і темпераменту, що переходить в 
фанатизм, − центральна, правдоподібно, фігура доби). Силою 
темпераменту наближається до нього Мелетій Смотрицький (син 
Герасима, професора Острозької школи і автора полемічного “Ключа 
царства небесного” − 1587), автор виданого р. 1610 “Треносу або 
Ляменту єдиної святої апостольської Східньої Церкви” (по-польськи), 
книги, що мала великий вплив на покоління (книгу цю лишали у 
спадщину, або казали класти з собою в труну). [...]  

Визначною появою була “Палінодія” (1621 р.) Захарія 
Копистенського, повна ерудиції й наукового об'єктивізму оборона Віри 
Благочестивої. З області богословія згадаймо київський науковий 
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збірник за редакцією митрополита Петра Могили “Літос або Камінь” та 
підручник знаного філософа києво-могилянської доби − Кирила 
Транквіліона Ставровецького під титулом “Зерцало Богословія” 
(1618 р.). Але це вже люди київського відновленого Центру, хоч, як 
більшість тодішніх київських діячів церкви і культури − галичани з 
походження: “батько не тільки для Лаври, а й для всього народу 
російського” − Єлисей Плетенецький з Золочівщини; згаданий Захарій 
Копистенський, мабуть з Перемищини; класик нашої старої філології, 
автор вікопомного “Лексикона словеноросского” (1627) − Памва 
Беринда; плодовитий літературний працівник і поет Тарасій Земка; 
педагог, перекладач і редактор − Лаврентій Зизаній і багато інших. 
“Було се перше нашествіє галичан на Київ − під покровом і протекцією 
Гетьмана Козацького” (М. Грушевський). 

Коли до повищого реєстру додамо першого гетьмана-політика 
П. Конашевича (Сагайдачного) та факт, що й великий Богдан був 
вихованцем (до речі, єзуїтської) школи в Ярославі, усвідомимо собі 
ролю західної половини всеукраїнської “еліпси” в XVI і перших 
десятиліттях XVII ст. На тих власне теренах, в наелектризованій 
атмосфері “релігійної” боротьби та “полеміки” Русі проти “латинства” 
(що було псевдонімом чужої державності) відбулася велетенська 
ідеологічна ферментація, викуваний був і пізніше в Києві висвячений, 
словами Лазаря Барановича (пізнішого ректора Києво-Могилянської 
школи − 1653 р.) кажучи, “меч духовний”, що його нова козацька 
аристократія взяла в свої сильні “всеукраїнські” руки і що ним великий 
Богдан викраяв межі держави − Війська Запорозького. 

Фатальний, здавалося б, розпад Київської Держави Середньовіччя і 
зв'язане з ним розтягнення сфери старокиївської культури на Захід − в 
добі бароко не лише себе виправдали, а й були зручно використані 
живими силами нації. 

* * *  
Залишається додати кілька фактів до загального образу культури 

тієї доби. 
Пластика, що на початках доби ще носить виразно старокиївський 

(“візантійський”) характер (найбільш заховані її зразки на терені 
корінної Польщі − фрески в Кракові, в Сандомирі, в Любліні − все з 
XV ст.), вже в XVI ст. являє образ дуже повільного, органічно-
конструктивного засвоювання Ренесансу, що йде в парі з більш 
помітним ренесансовим будівництвом доби. В цім будівництві, до речі, 
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відіграли немалу ролю безпосередньо італійці-архітекти, що тоді масово 
прибували до Східньої Европи, і, осідавши у нас, навіть зміняли 
прізвища на українські (Петро “Красовський” − 1567 р. − Корняктівська 
вежа та Трьохсвятительська каплиця при Успенській церкві у Львові). 

Пам'ятки будівництва, в тягу віків занедбувані й руйновані чужими 
державностями та й власним ослабленням історичної пам'яті, передусім 
замки − Острозький, Любарта луцький, королеви Бони кременецький − 
свідчать про розмах і історіотворчі зусилля поколінь. Всі вони 
оформлені, остаточно, в стилі Ренесансу. 

Гарно і своєрідно Ренесанс відбився не лише на малярстві 
(львівська школа XVI ст.), а й на різьбі (намогильники, іконостаси), що 
вже з кінцем XVI ст. виразно еволюціонують до національної відміни 
бароко − українського або козацького бароко. 

Цей стиль є панівним у цілім XVII ст. нашої культури, що, 
перейшовши традиційно до ст. XVIII і осягнувши своєї вершини в 
Мазепинім будівництві, залишився найяскравішим феноменом нашої 
національно-культурної творчості у всіх ділянках її − музики, поезії, 
малярства, різьби й архітектури на потомні часи. 

На румовищах будівництва старокиївської доби, що ними була 
засіяна ціла наша Батьківщина, а Київ, передусім, − почався плановий і 
впертий реставраційний рух, зв'язаний з центральною постаттю нашої 
культури доби бароко − митрополитом Петром Могилою (1633-1647). 
Це з його ініціативи почалася відбудова занедбаної й зруйнованої 
кафедри св. Софії та цілого ряду інших пам'яток будівництва. 
Дорогоцінний Щоденник Подорожі архидиякона Петра Алепського 
подає яскраві дані про церковне будівництво й відновлювання за часів 
Хмельницького, що обіймало всі ділянки пластичного й архітектурного 
мистецтва, також і світського характеру (церква й палац в Суботові, 
портретне мистецтво). 

Не маємо тут можливості зупинитися окремо над літературою Доби 
бароко, відсилаючи читача до спеціальних праць. Одне можна 
ствердити: 

Коли староболгарська в своїй основі літературна мова нашого 
Середньовіччя українізувалася лише поволі і більше в своїй фонетиці, 
аніж в лексиці, то надзвичайно барвиста мова нашого бароко, увібравши 
в себе багато латинізмів і полонізмів (а на додаток і латинську 
синтаксу), довгі літа перед тим бувши канцелярійно-державною мовою 
“Великого Князівства Литовського”, почала в Козацькій Добі насякати 
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живим українським словництвом досить приспішено, хоч і не тратячи 
свого бароково-пишного “високого стилю” (публікації Києво-
Могилянського центру, гетьманські універсали, відновлена редакція 
“Александрії” і ін.). “Українізація” цієї літературної мови, одначе, 
залишилася незавершеною і мова та існуватиме довго, догасаючи ще в 
творах Сковороди (1722-94) та, подекуди, навіть в “Історії Русів”. 
Існуватиме поруч мови “низького стилю”, цебто живої людової, поруч 
навіть в обсязі того самого твору (інтермедії в багатім репертуарі 
барокових драм). Пам'ятками цієї людової, живої мови, з доби бароко 
маємо т. зв. шкільну віршу і, розуміється, козацькі думи, що їх 
формально можна б пов'язати з традицією “Слова о полку”. З цієї мови 
пізніше вийшла “Енеїда” Котляревського. 

Опріч творів полемічно-релігійного характеру, проповідей, 
наукових, переважно богословських, трактатів, маємо не малий доробок 
бароко в області історіографії. Це − “козацькі хроніки”, козацькі 
літописи, між ними − Самовидця (доведений до 1702 р.), Григорія 
Граб'янки (1709) і найширший − Самійла Величка (закінчений по 
1720 р.) Не забракло й синтетичного нарису історії Київської Держави 
пера професора Києво-Могилянської Академії − Іннокентія Ґізеля під 
назвою “Синопсис” (1674 р.). 

Віршована поезія бароко, допроваджена до значної досконалості, 
обіймає добу від Сагайдачного (К. Сакович, І. Величковський, єромонах 
Климентій, св. Дмитрій Туптало) аж до Мазепи, (що був також автором 
віршів) і Г. Сковороди включно. Так само багато представляється 
драматургія, що постала з західноєвропейської т. зв. шкільної драми. 
Серед авторів (св. Дмитрій Туптало, Т. Прокопович, Г. Кониський) 
треба назвати М. Довгалевського, визначного майстра − саме писаних 
людовою мовою − інтермедій. 

Та отой мовний дуалізм доби бароко, цебто існування (й 
співіснування) мов літературної (“високого стилю”) та людової 
(“низького стилю”), − відіграв свою досить трагічну − з погляду 
культурного процесу − ролю пізніше, а саме: довів до розриву мовно-
культурної традиції “високого стилю” (травестована “Енеїда” 
Котляревського − 1798 р.). І лише генієві Т. Шевченка пощастило в 
XIX ст. піднести т. зв. народну мову до височини вповні літературної. 

13.11.1954. 

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк. − К. : 
Обереги”, 1992. − 80 с. − С. 41-58. 
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Український живопис доби середньовіччя.  
До питання про так зване “українське бароко” 

Дослідники давнього українського живопису одностайно 
відзначають наявність у ньому рис, характерних для того стильового 
напряму в західноєвропейському мистецтві кінця XVI − середини 
XVIII ст., яке прийнято називати мистецтвом бароко. У 
мистецтвознавчій літературі утвердився навіть спеціальний термін − 
“українське бароко”, що вживається, правда, майже завжди з 
підкресленням його умовності. Спробуємо розібратися, наскільки цей 
термін є виправданим, якою мірою з'ясовує він специфіку українського 
живопису XVII− XVIII ст. 

Як відомо, стиль бароко (італ. “barocco” − “вибагливий”, 
“химерний”) утвердився в західноєвропейському мистецтві в кінці XVI 
− І половині XVII ст. в епоху інтенсивного формування в Західній 
Європі окремих націй і утворення та зміцнення національних держав, 
головним чином абсолютних монархій. Соціальною базою мистецтва 
бароко було дворянство і, передусім, земельна аристократія, а також 
численне і войовниче католицьке духовенство, яке під проводом 
Ватикану здійснювало в цей час контрреформацію. Прославлення 
могутності монархії, аристократії й католицької церкви і було основною 
соціальною функцією мистецтва бароко. 

Як естетичне явище бароко прийшло на зміну художній культурі 
Ренесансу, яка перед тим уже встигла еволюціонувати до маньєризму − 
мистецтва манірного, пишномовного і в найвищій мірі 
суб'єктивістського. 

Філософською основою бароко було нове порівняно з ренесансовим 
світорозуміння, в якому відбилися уявлення про багатогранність світу, 
його драматичну складність, суперечливість і вічну мінливість. Людина 
в епоху бароко вважалася уже не “центром всесвіту”, “вінцем природи”, 
майже божеством, необмеженим у своїх можливостях, як в добу 
Ренесансу, а лише беззахисною, немічною істотою, втягненою у 
круговерть і конфлікти навколишнього середовища, хоч і наділеною 
при цьому неабиякою силою розуму і складним світом почуттів. 

Стиль бароко не відзначався внутрішньою цілісністю − його 
естетика ґрунтувалася швидше на антитезах, ніж на логічному зв'язку 
споріднених, гармонійних складових елементів. В мистецтві бароко 
воєдино поєднувалось те, що, здавалося б, взагалі не може бути 
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поєднаним: прагнення до правдивого відтворення реальної дійсності з 
великою увагою до ілюзорного, фантастичного; підкреслена чутливість 
у зображенні людини з певною тенденцією до аскетизму; простота й 
лаконізм з винятковою ускладненістю й “багатослівністю”; абстрактна 
символіка з майже натуралістичним трактуванням деталей. Разом з тим 
для бароко характерним є підвищена емоційність образів, схильність до 
урочистості й вражаючих ефектів, декоративна пишність, а в галузі 
форми − виняткова динамічність композиції, різкі контрасти масштабів 
і ритмів, матеріалів і фактур, кольорів, світла й тіні. 

Універсальний за своїм характером, стиль бароко охопив майже всі 
сфери художньої діяльності: архітектуру, живопис, скульптуру, 
прикладне мистецтво, літературу. 

Досить широкими були і географічні межі його поширення − 
практично майже вся Західна, Центральна, а частково і Східна Європа. 
Особливо глибоке коріння бароко пустило в країнах, де панівною 
релігією був католицизм, зокрема в Італії, Іспанії, Фландрії, Австрії, 
Чехії, Польщі. При цьому в кожній з перелічених країн бароко набувало 
специфічних особливостей, оскільки розвивалося воно чи основі 
місцевих художніх традицій. Починаючи з ІІ половини XVII ст. 
характерні для бароко риси стають помітними і в українському 
мистецтві. Особливо виразно проявилися вони в архітектурі, про що 
свідчить багато споруд, побудованих в кінці XVII − І половині XVIII ст. 
у Києві, Львові, а також у Чернігові та інших містах Лівобережжя. 
Серед них насамперед слід назвати будинки трапезної Троїцького 
монастиря в Чернігові, Київської академії, Ковніровського корпусу в 
Києво-Печерській лаврі, надбрамну церкву Кирилівського монастиря в 
Києві та церкву св. Юра у Львові. В композиції цих, як і деяких інших 
тогочасних будівель, важливу роль відіграють такі елементи 
архітектурної декорації, як важкі, вибагливої форми фронтони, а також 
колони, півколони, пілястри, ніші, карнизи, трикутні наличники, 
рельєфні ліпні орнаменти тощо. Все це надає їм відтінку певної 
парадності, декоративної пишності, властивих для архітектурного 
стилю бароко. 

Подібну картину спостерігаємо і в українському образотворчому 
мистецтві тієї доби, зокрема в живописі, причому це стосується, хоч і 
різною мірою, всіх його жанрів − іконопису, настінних розписів і 
портрета. 

У свій час дослідники давнього українського живопису термін 
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“українське бароко” пов'язували головним чином з парсунним 
портретом XVIII ст., вважаючи, що саме в жанрі портрета барочні риси 
проявилися найбільш рельєфно і повно. Насправді це не так. Не 
портрет, а релігійний живопис був тією благодатною сферою, в якій 
елементи бароко “приживалися” найлегше й найміцніше. 

Вплив ідей бароко на український іконопис кінця XVII−XVIII ст., 
як і на церковні розписи цієї доби, виявився передусім в посиленні 
емоційного звучання релігійних сцен і образів, що, в свою чергу, було 
пов'язане з поглибленням психологічної характеристики персонажів, їх 
більшою конкретизацією та індивідуалізацією. Намагання говорити 
мовою емоцій, що було таким характерним для мистецтва бароко, 
особливо виразно виявилося в творчості видатного іконописця кінця 
XVII − початку XVIII ст. Йова Кондзелевича, який умів, як ніхто інший 
з сучасних йому українських малярів, надавати своїм персонажам 
глибокого внутрішнього змісту саме підкресленням емоційного стану, 
акцентуванням уваги на різноманітних відтінках настроїв і почуттів. 

Що стосується конкретизації образів, то вона виявилася перш за все 
в українізації типажу. Образи святих у творах І. Рутковича, майстра 
Пилипенка з Високого (ікона “Параскева П'ятниця”) та багатьох інших, 
головним чином безіменних живописців, нерідко нагадують українців 
як одягом, так і своїми етнографічними рисами. 

Впливами бароко певною мірою пояснюється й посилення жанрової 
тенденції в середньовічному українському живописі, поява в ньому 
багатофігурних композицій, в яких постаті життєво включаються в 
сюжет, а дії їх характеризуються різноманітністю рухів, жестів, 
ракурсів. Значно зростає в них роль пейзажних елементів і особливо 
побутових деталей. Та це й зрозуміло, адже людина в мистецтві бароко 
уже не мислилась ізольованою від зовнішнього світу, вона немовби 
зросталася з навколишнім середовищем і поглиналася ним. 

У релігійних композиціях, найбільш виразно позначених рисами 
бароко, особливо помітна тенденція до переборення площинності 
зображення. Принцип фронтальності − один з визначальних у 
середньовічному релігійному живописі − у них майже зовсім зникає, 
замінюючись йому протилежним − ракурсом, у зв'язку з чим основний 
акцент робиться уже на глибині, просторовості зображення. 
Найповніше ця тенденція проявилася в розписах Троїцької надбрамної 
церкви Києво-Печерської лаври, зокрема в таких композиціях, як 
“Вигнання торгуючих з храму”, “Хрещення ефіопів”, “Старозавітна 
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трійця” та деяких інших. 
Стиль бароко, як відомо, тяжів до монументальності, пишної 

декоративності, а також до синтезу мистецтв, зокрема в художньому 
оздобленні інтер'єрів. В українському релігійному живописі кінця 
XVII− XVIII ст. характерним зразком такого “барочного” синтезу є, 
зокрема, іконостаси − величні й урочисті монументально-декоративні 
композиції, в яких поєднання живопису й віртуозної різьби створює 
виняткової сили художні ефекти. 

Окремі властиві для мистецтва бароко риси наявні і в українському 
портреті, особливо початку та середини XVIII ст. В ряді творів цього 
жанру (портрети Василя Дуніна-Борковського, Івана Сулими, Павла 
Полуботка, Данила Єфремова, Василя Гамалії та ін.) виразно помітна 
тенденція до зовнішнього пафосу, свідомого прикрашення й ідеалізації 
портретованих з метою підкреслення їх “винятковості”, родовитості й 
переваги над звичайними смертними. Звідси − імпозантність поз, 
дороге, пишне вбрання, вип'ячування атрибутів влади, вишуканість 
колориту, яскрава декоративність. 

Портрети “барочного типу” виконувалися й на Правобережжі, на 
території, що перебувала під владою Польщі. Замовниками їх були 
головним чином магнати та шляхта − не менш бундючна, ніж козацька 
старшина. До творів цього ряду можна віднести, зокрема, відоме 
зображення на весь зріст Миколи Потоцького, авторство якого 
приписується маляреві Почаївської лаври − монахові Я. Головацькому. 

Поява в українському живописі розглядуваної доби окремих 
“рокайлевих” рис теж свідчить про певну спорідненість його з 
мистецтвом бароко: еволюція останнього в першій половині і середині 
XVIII ст. до рококо є фактом загальновідомим. В творах іконописного й 
портретного жанрів можна спостерігати, як на зміну важким барочним 
формам приходять значно легші, підкреслено витончені форми, 
характерні для стилю рококо. Людські фігури й пози втрачають 
незграбність, імпозантність і натомість набувають відтінку 
граціозності,. а іноді і деякої кокетливості. Ритм стає вибагливішим, 
декоративність більш витонченою, парадна репрезентативність 
поступається місцем інтимності, камерності. В такому “рокайлевому” 
стильовому ключі виконано, наприклад, згадувані уже нами вище ікони 
“великомучениць” із Конотопа, на яких “святі” Варвара Катерина, 
Уляна і Анастасія постають в образах випещених рафінованих 
аристократок. 
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Отже, як бачимо, певна стильована спорідненість українського 
живопису, як і взагалі українського мистецтва XVII – XVIII ст., з 
мистецтвом західноєвропейського бароко і є цілком очевидною. Саме це 
й спричинилося до виникнення терміна “українське бароко”, яким 
почали визначати загальну стильову спрямованість українського 
мистецтва тієї доби. 

Однак це зовсім не означає, що між поняттям “бароко” і 
“українське бароко” можна поставити знак рівності. Поняття ці далеко 
не тотожні і прямої аналогії між ними провести не можна, оскільки при 
певній подібності форм тут спостерігається значна відмінність у змісті. 

При уважному зіставленні обох стилів насамперед впадає у вічі 
значно “світліший”, “життєрадісніший характер “українського бароко” 
порівняно з бароко західноєвропейським. Якщо для останнього значною 
мірою властиві такі риси, як схильність до екзальтації і містицизму, 
захоплення темами смерті, страждання, мучеництва [...], то для 
українського мистецтва вони зовсім не були характерними. 

Українські митці, якщо і зверталися у своїй творчості до подібних 
тем, як то було, наприклад, в композиціях так званого “страсного” 
циклу, то трактували вони їх швидше в плані життєво-конкретному, але 
аж ніяк не містичному. 

В українському живописі XVII − XVIII ст., незважаючи на те, що 
розробляв він в основному релігійну тематику, досить відчутним є 
громадянське начало, чого не можна сказати про запізніле католицьке 
бароко тієї доби. Пояснюється це конкретно-історичними умовами 
розвитку українського мистецтва і, передусім, впливом на нього ідей 
народно-визвольної боротьби, що точилася в цей час на Україні. [...] 

Варто відмітити й те, що українське мистецтво було значно 
стриманішим, “спокійнішим” у виявленні форм, які у творах 
західноєвропейського бароко нерідко відзначалися надмірною 
претензійністю, помпезністю, а іноді навіть і втратою взагалі будь-якої 
художньої логіки 

Виховані на строгих традиціях давньоруського мистецтва, 
українські митці ніколи не втрачали відчуття художнього такту. Їм 
значно ближче було ренесансове почуття міри та прагнення до реальної 
конкретності, ніж безрозсудне свавілля пишних театральних ефектів, 
що до них так часто вдавалися майстри бароко. 

Те, наскільки значною є відмінність українського живопису 
XVII−XVIII ст. від мистецтва бароко, можна побачити на прикладі 
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портретного жанру. 
Як відомо, канонічний тип барочного портрета, крім імпозантності 

пози, пишного вбрання, навмисного підкреслення атрибутів влади й 
багатства портретованого, відзначається ще й підкресленою 
“героїзацією” образу, утрировано динамічною композицією (бурхливий 
рух ліній) та різкими світлотіньовими контрастами. Проте саме цього 
ми й не знайдемо в українському середньовічному портреті. Навпаки, 
своєрідність його, як це переконливо довів П. Білецький, полягає в 
підкресленні буденності облич та у врівноваженому лінійному ритмі. 

Таким чином, “українське бароко” і бароко західноєвропейське − 
це, по суті, зовсім різні художні явища, які виникли на різному ґрунті, 
сформувалися в різних конкретно-історичних умовах і в своєму 
розвитку спиралися на різні мистецькі традиції. “Українське бароко”, як 
і бароко російське, ніколи не мало всіх характерних ознак класичного 
європейського бароко, а тому цей термін не розкриває і не з'ясовує всієї 
специфіки українського мистецтва XVII−XVIII ст. 

Однак як традиційний і суто умовний, термін “українське бароко” 
все ж має певне право на існування. У всякому разі він хоч якоюсь 
мірою конкретизує стильову суть українського мистецтва 
XVII−XVIII ст., тоді як невиразне “своєрідний український 
національний стиль”, що його інколи вживають замість терміна 
“українське бароко”, у цьому відношенні мало про що говорить. 

 
* * *  

Давній український живопис − своєрідне і неповторне явище в 
історії не лише українського, а й світового мистецького процесу. Він є 
прекрасним свідченням високої художньої обдарованості українського 
народу. Перебуваючи протягом багатьох століть у важких умовах 
соціального і національного гноблення, український народ все ж зумів 
висунути з свого середовища чимало талановитих живописців, які 
збагатили скарбницю національного мистецтва творами значної 
художньої цінності. 

Базуючись на культурних і художніх досягненнях доби Київської 
Русі, український середньовічний живопис продовжував плідно 
розвивати традиції давньоруського монументального малярства, яке 
було спільним джерелом розвитку образотворчого мистецтва східних 
слов'ян. [...] 

Разом з тим, процес історичного розвитку українського 
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середньовічного мистецтва не відбувався ізольовано від 
загальноєвропейського і світового мистецького процесу. 

Українські середньовічні митці не були глухими і байдужими до 
нових естетичних віянь часу і охоче використовували першу-ліпшу 
нагоду, щоб ознайомитися з досягненнями  своїх колег в інших і, 
передусім, сусідніх країнах. Однак при цьому вони ніколи не були 
сліпими наслідувачами іноземних майстрів. 

Запозичуючи передові естетичні ідеї часу, українські митці 
перетоплювали їх в горнилі своїх національних художніх традицій, як 
чинили в попередню добу і давньоруські художники по відношенню до 
візантійської спадщини. Саме завдяки цьому український 
середньовічний живопис завжди зберігав свою неповторну своєрідність. 

Умови розвитку українського живопису в добу феодалізму були 
надзвичайно складними і несприятливими. Про це свідчить уже хоч би 
той факт, що Україна протягом багатьох століть була роз’єднана 
несправедливими штучними кордонами на свої східну і західну 
частини. Це, безперечно, не могло не накласти певного відбитку на 
особливості розвитку східноукраїнського і західноукраїнського 
живопису. І все ж ця обставина не змогла порушити органічної єдності 
національного українського мистецтва. Ця єдність продовжувала 
існувати навіть у найважчі для українського народу історичні часи, і 
мистецький процес на східноукраїнських і західноукраїнських землях 
завжди був єдиними мистецьким процесом. 

Як уже не раз відмічалось, український середньовічний живопис за 
своїм ідейно смисловим наповненням був, в основному, мистецтвом 
релігійним, що, однак, не заперечує його тісного зв’язку з реальним 
життям. Наявність у кращих творах середньовічних митців глибоко 
характеристичних образів і значної кількості побутових реалій дає 
підстави розглядати їх як своєрідні художні документи епохи. Вони 
багато чого можуть розповісти сучасному глядачеві про життя 
українського народу в історичному минулому, про його соціальні, 
ідеологічні й культурні змагання. 

Основними різновидами українського живопису були настінні 
церковні розписи, іконопис та своєрідний, що теж зберігав певний 
зв'язок з культом, парсунний портрет. Серед творів усіх цих різновидів 
ми знайдемо справжні шедеври, здатні причарувати нас своїми 
високими мистецькими якостями. Але особливе місце посідають серед 
них твори української парсуни − унікального явища не лише у 
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вітчизняному, а й світовому середньовічному мистецтві. 
Відомий дослідник російського іконопису Н. П. Кондаков у свій час 

наполегливо радив історикам мистецтва не забувати про те, що саме від 
ікони походить і картина. Цілком зрозуміло, що цю фігурально 
висловлену думку Н. П. Кондакова не слід розуміти буквально. Вчений 
хотів лише цим підкреслити, що саме в надрах релігійного 
середньовічного мистецтва криються початки всіх основний жанрів 
сучасного живопису − побутового, історичного, портретного, 
пейзажного − і разом і тим наголосити на важливості правильного 
розуміння ролі художніх традицій давньоруського мистецтва. 
Зародившись в глибині віків, вони не вмирають і, відповідним чином 
трансформуючись в кожну нову історико-мистецьку добу, продовжують 
в тій чи іншій мірі впливати на мистецький процес. 

Ця думка справедлива і щодо давнього українського мистецтва. 
Традиції середньовічного живопису не є фактором, що належить лише 
минулому. Певною мірою простежуються вони і в новому, 
реалістичному українському малярстві. Цілком зрозуміло, що 
виявляються ці традиції не в змісті живописних полотен, не в 
тематичному та ідейному наповненні сюжетів, а в сфері художньої 
форми і, зокрема, в застосуванні стилістичних засобів та прийомів, 
близьких до тих, що ними користувалися українські маляри-іконописці 
XVII−XVIІI ст. Це, передусім, прагнення до узагальнених обрисів, до 
яскравої декоративності зображень, а також широке й уміле 
використання лінійно-кольорової ритміки й візерункової орнаментики. 

Вплив традицій давнього українського живопису, окремі елементи 
якого притаманні творчості Д. Левицького, В. Боровиковського, 
А. Антропова, В. Тропініна і навіть Т. Шевченка (портрети 
Г. Закревської, В. Кочубея та ін.), особливо помітний у творах 
художників першої третини ХХ ст. і насамперед Ф. Кричевського, 
О. Новаківського, Г. Нарбута, А. Петрицького, тобто у творчості тих 
митців, які свідомо зверталися до використання стильових прийомів 
середньовічних українських майстрів з метою надання своїм полотнам 
більш виразної національної своєрідності. [...] 

Жаборюк А. А. Український живопис доби середньовіччя / Жаборюк А. А. − 
Київ − Одеса : Вища школа. − 200 с. − С. 180-190. 
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Пам’ятки братських шкіл на Україні 

К. Сакович “Арістотелівські проблеми,  
 або Питання про природу людини” 

КОМЕНТАР 

Твір “Aristoteles problemata, albo Pytania o przyrodzeniu 
czlowieczym” (Krakow, 1620), на титулі якого стоїть ім'я Касіяна 
(Каліста) Саковича (бл. 1579 − 1647), дидаскала і ректора Київської 
братської школи, був, ймовірно, першим підручником філософії, 
створеним східнослов'янським автором. Нині цей твір в єдиному, 
відомому науці примірникові, зберігається в бібліотеці ім. Оссолінських 
у Вроцлаві (ПНР). [...]  

Присвята-передмова, а також додані до книги зразки промов, що 
виконували функцію посібника з риторики, є власним, оригінальним 
твором Касіяна Саковича. Текст, що йде після передмови, є наслідком 
перекладу і переробки псевдоарістотелівського апокрифічного твору. 
До цього тексту включено багато сторінок, на яких йдеться про ідейно-
філософську і релігійно-полемічну боротьбу на Україні наприкінці XVI 
− на початку XVII ст. Авторство цих сторінок також належить 
К. Саковичу. 

[...] Твори типу “Арістотелівські проблеми” користувались 
великого популярністю у східних слов'ян у XVI− XVII ст., особливо в 
Росії, де вони поширювались у численних списках. [...]  

Твір К. Саковича “Арістотелівські проблеми, або Питання про 
природу людини” звернений до земного життя людини як природного 
єства. Усі відправлення, які відбуваються в організмі людини, 
функціонування і будову її органів автор пояснює без звернення до 
потойбічних, трансцендентних сил, на основі природних 
закономірностей. В цьому книга тяжіє до гуманізму. Написана вона в 
руслі переакцентування уваги від богопізнання до пізнання природи і 
людини, що було властиво для доби Відродження. 

Спонуканий пошуками природничо-наукового витлумачення 
людського єства, автор першим, після тривалого панування у східних 
слов'ян неоплатонізму, звертається до арістотелізму. Його приваблює 
передусім логічне, натурфілософське і, особливо, психологічне вчення 
Стагірита. І якщо при вивченні людського тіла, вегетативної і чуттєвої 
душі опора на твори Арістотеля переважає, то при аналізі розумної 
душі, яку автор ще не може пояснити на основі природознавства, він 
знову повертається до неоплатонізму, містики і релігії. 
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Твір К. Саковича рясніє іменами античних філософів, 
письменників, учених. Тут ми подибуємо посилання не лише на твори 
Арістотеля та Платона, Гомера і Геродота, а й піфагорійців, стоїків, 
Плінія, Светонія, Вергілія, Плутарха, Діогена Лаерція, Тіта Лівія, 
Гіппократа, Галена. Автор посилається як на однакові авторитети на 
твори античних учених-язичників, так і християнських письменників, 
що було властиво Відродженню. Звертається він і до середньовічних 
авторів, зокрема до творів Авіценни, Альберта Великого і новіших 
учених, мислителів і письменників, зокрема до творів Джіроламо 
Кардано, Цезаря Баронія, Джуліо Скалігеро. 

Якщо перші ідеологи братського руху, борючись проти 
католицизму, негативно ставились і до всієї західноєвропейської 
філософії і науки, вбачаючи в них його обґрунтування, то К. Сакович 
вже розуміє необхідність опори філософської думки східних слов'ян на 
всі досягнення тогочасної духовної культури. Він продовжує синтез 
культурно-філософських надбань Заходу і Сходу Європи, надаючи 
цьому процесові небаченого раніше на Україні розмаху і прискорення. 
Особливо яскраво це позначилось на використанні К. Саковичем і 
введені ним у навчальний процес латинської філософської термінології, 
категоріально-понятійного апарату, зокрема таких категорій, як матерія 
і форма, субстанція й акциденція, есенція і екзистенція та ін. 

 
Про голову 
[...] Питання: Чому голова з усіх боків захищається кістками? 
Відповідь: Раніше ми вже сказали, що голова − найважливіша 

частина тіла, в якій є мозок та інші органи. Тому належало природі 
забезпечити цю найпершу частину доброю амуніцією, щоб її ніщо не 
могло пошкодити. Для цього вона з усіх боків захистила її як шоломом 
міцними кістками. Оберігаючи голову, людина готова інший член при її 
захисті піддати небезпеці. 

Питання: Чому голова не має на собі так багато тіла, як інші 
органи? 

Відповідь: Бо була б дуже важкою і звішувалася б на шию. Тому 
взагалі у кого велика і м'ясиста голова, той буває лінивим і тупим. 

Питання: Чому голова часто болить?  
Відповідь: Тому що вона підноситься прямо над шлунком як комин 

в будинку. А від шлунку надходять різні гази і нестравності, які, 
спрямовуючись до голови, викликають головний біль. 
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[...] Питання: Чому мозок холодний?  
Відповідь: З двох причин. По-перше, тому, щоб своїм холодом він 

міг освітлювати і витончувати людський розум. З цієї ж причини в 
академіях і філософських лекторіях взимку не топлять, щоб студенти не 
дрімали від тепла. [...] 

2. Коли ми розглядаємо речі, що розташовані далеко, то не для чого 
іншого примружуємо очі, а лише для того, щоб промені, які виходять 
від ока, прямо йшли до цих речей. Ми цього не робили б, коли б 
бачення відбувалось через сприйняття речі оком; навпаки, в цьому разі 
як можна більше розкривали б і розплющували б очі, щоб вона як 
можна краще ввійшла б до ока. 

3. Коли б бачення здійснювалось через сприйняття речі оком, то як 
би могла поміститися в такій маленькій зіниці така множина речей: 
вежі, замки, гори? Тому воно буває не через приймання, а через 
випусканняпроменів. 

4. Коли б бачення здійснювалось через сприймання речей, то як 
одна й та сама річ могла бути побачена багатьма? Адже коли б хтось 
один цю річ охоплював своїм оком, то іншому дивитися на неї не давав 
би. Але ми бачимо одні й ті ж речі одночасно, тому бачимо їх через 
випускання з ока променів, а не через сприйняття речей. 

5. Коли б бачення не відбувалось через випускання променів з очей, 
то жодні тварини вночі б не бачили. Але деякі тварини, як коти, вовки, 
сови та інші бачать вночі. Светоній навіть про Тіберія-цезаря говорив, 
що він бачив уночі. [...] Тому, коли якась тварина бачить уночі, то 
бачить через випромінювання з очей променів, якими вона освітлює 
середовище бачення. [...]  

Питання: Чому люди чхають? 
Відповідь: Це відбувається внаслідок попадання у мозок гарячих і 

їдких випарувань. Природа, напружуючись для видалення, намагається 
їх вигнати звідти, і тому людина чхає. І як легені очищаються від слизу 
кашлянням, так і мозок очищається від цього самого слизу чханням. 
Коли людина чхає, то це є ознакою здоров'я, сили і міцності мозку, бо 
ті, що наближуються до смерті, вже не чхають, хіба що, ковтаючи, 
хриплять. Коли хворий чхає, звичайно кажуть, що це до здоров'я. 

Питання: Звідки походить звичай бажати доброго здоров'я? 
Відповідь: Звідти, як пише Бароній, що колись у Римі була 

поширена дуже страшна морова пошесть, і якщо хтось з людей чхав, то 
тут же й помирав. Тому в той час для припинення цієї пошесті вигадали 
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таке вітання, після якого людина, що чхає, залишалась здоровою. Разом 
із звичаєм воно дійшло й до нашого часу. [...]  

 
Про рот 
Питання: Для чого природа дала рот? 
Відповідь: Для багатьох вигід. Насамперед для того, щоб він був 

воротами для шлунку. По-друге, щоб був органом мови. По-третє, щоб 
aer, який ми вбираємо, спочатку нагрівався й не таким сирим йшов до 
серця. 

Питання: Для чого перед ротом маємо губи? 
Відповідь: По-перше, щоб вони були мовби воротами до 

стриманості язика, і язик би не поривався говорити раніше, ніж губи 
порадять. По-друге, для того, щоб зуби не псувались від холоду, 
природа їх сховала за губами. По-третє, для того, щоб зуби, 
приховуючись за губами, не завжди блищали, бо було б негарно та й 
небезпечно ходити із зубами, що видніються, бо у відкритий рот можуть 
залетіти мухи або ще що-небудь. 

Питання: Чому рот рухається в різні сторони? 
Відповідь: Для вимовляння різних звуків. Адже видно й оком, що 

людина, і коли говорить і вимовляє різні літери, мусить надавати ротові 
різні форми. [...] 

Питання: Чому ми маємо два ока, два вуха, а один рот? 
Відповідь: Щоб людина більше слухала, ніж говорила, більше 

вбирала ті знання, які може одержати. 
 
Про легені 
Питання: Що таке легені? 
Відповідь: Легені розміщені в середині людини; подібні до 

ковальських міхів, які, розширяючись і надуваючись, втягують повітря і 
випускають на серце? щоб його охолодити. Але потім це повітря, зігріте 
серцем, стискається і викидається геть. Входить же воно до серця або 
через рот або більше й частіше через ніздрі. Ми вдихаємо його через 
ніздрі не тільки коли не спимо, а й під час сну, коли губи стиснуті. Тут і 
можемо бачити, що в людському тілі є троякий дух: один є дух життя, 
який дає поживу для тіла, його початок у печінці. Другий − дух 
розумності, місце якого − в мозку. Третій дух − дух чуйності − його 
початок і місце в серці. Відповідно до цього діють і керують два інші, 
тобто potentia et impotentia − сила і неміч. 

Питання: Чому легені подібно до губки пухкі, м'які, пористі? 
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Відповідь: Як говорилось раніше, легені дані для охолоджування 
серця, розміщеного посередині між ними. Серце, як джерело й криниця 
природного тепла, є дуже гарячим. Воно заглушувалось би своїм 
теплом, якби постійно не провітрювалось свіжим повітрям. Для цього 
природа й дала йому легені як ковальські міхи для його охолодження, і 
тому вони повинні бути пухкими, м'якими, пористими, щоб, 
розтягуючись, їм було зручніше вбирати в себе повітря. 

Питання: Для чого ще корисні легені? 
Відповідь: Крім всього іншого, потрібні для формування голосу, це 

доводиться тим, що у риб немає голосу, бо немає й легенів. А голос 
формується в горловій жилі від вже нагрітого повітря, яке йде від серця. 
В той час як ми вдихаємо повітря, говорити не можемо, і тільки 
видихнувши, видаємо звук. Легені мають конфігурацію, подібну до 
роздвоєного копита у вола. [...] 

 
Про народження в батька чи в когось іншого 
Питання: Чому діти народжуються іноді схожими на батька, іноді 

на матір, а іноді й на когось іншого, більш далекого? 
Відповідь: Це відбувається з різних причин, іноді через 

переважання батьківського чи материнського сімені, а іноді через 
сильне залюбування жінки чоловіком під час поєднання з ним або ж 
внаслідок пригадування якоїсь іншої особи. Часом це відбувається 
відповідно до руху і обертання небес. Так коли людина народжується в 
час, придатний для народження бессловесних тварин, то іноді буває на 
них схожою. Про це згадує Войцех Великий. Був, каже, час добрий і 
сприятливий для народження свині, і коли в той час народжувалась 
людина, то мала обличчя довгасте, на кшталт свинячого. Але 
найбільшою причиною того, що плід народжується схожим на того чи 
іншого, є fortis imaginatio mulieris tempore coitus cum mare (сильне 
уявлення жінки під час поєднання з чоловіком), як трапилося з однією 
королевою, про що пише Альберт Магнус (Великий), // яка habens re 
cum mare (маючи зносини з чоловіком), дуже сильно задивилась на 
зображення негра, намальованого на картині, що висіла неподалік від 
ложа і була добре видною, бо forte hoc inter diu fuit (сталось це якось 
вдень). Внаслідок вона народила дуже чорного сина. Подібне трапилось 
і з іншою королевою − негритянкою, яка в час такої ж справи 
залюбовалась зображенням білого і народила занадто білого сина. 
Внаслідок цього обидві королеви були запідозрені своїми чоловіками − 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

246 

королями, і, коли б цим королям не було б сказано й доведено, що це 
трапилося через сильне задивляння під час зачаття, а не з якої іншої 
причини, то королеви могли б бути покарані. Що уява звикла робити 
такі речі, можна пояснити й прикладом із св. письма. Так, патріарх Яків 
після тривалого перебування у свого тестя Лабана й не одержавши від 
нього у винагороду достатньої кількості овець, хотів відійти геть, але 
Лабан, прагнучи його затримати в себе, запропонував таке рішення, що 
з ягнят, які народяться, рябі будуть віддані Якову, а білі − Лабану. Тоді 
Яків для того, щоб народжувались рябі вівці, став впливати на їх уяву. 
Він облупив патики і різки, і коли напував овець, клав їх у воду. Вівці, 
що пили, пильно придивлялись до води і бачили їх там, наче 
намальованих, й потім народжували рябих ягнят. З усього цього 
випливає, що жінкам під час зачаття і вагітності треба і тепер дивитися 
на речі гарні, наполегливо про них думати, вимовляти добрі слова, 
просячи Господа Бога, щоб зачатий плід доносити, а доносивши, 
благополучно родити, потім і виховати на хвалу Господу Богу і собі на 
втіху. Коли ж будуть про злі речі думати, непристойні слова говорити, 
розкидатись здоров'ям, такі, певно, виродків і потвор народять, бо від 
поганого дерева і плід, звичайно, поганий буває. 

Питання: Чому дитина плаче, народжуючись на світ? 
Відповідь: Це відбувається внаслідок швидкого виходу з тепла на 

холод, який шкодить молодим членам. Але можна назвати й іншу 
причину: молоді й м’які члени, виходячи через тісне материнське лоно, 
стискаються. Особливо це стосується вологого за своєю природою 
мозку, який, будучи стиснутим, виділяє з себе певну рідину, яка, 
прагнучи вийти через очі, викликає сльози і плач. Але теологи наводять 
іншу: цей плач відбувається через злочин наших предків. [...] 

 
Промови при одруженні 
Слово нареченого про подружнє життя 

Ласкаві панове! Люди звикли зичити собі багатьох розмаїтих речей: 
одні прагнуть набути великих маєтностей, другі − досягти високої 
влади, треті − віддають все своє життя на здобуття слави або через 
науки або через лицарську хоробрість. Але серед них найбільше 
досягають мети і великого успіху ті, що намагаються знайти вірного й 
доброго друга, без якого ні найбільші маєтності, ні найвищі посади, ні 
найдотепніший і вишуканий розум не приносять людині жодної радості. 
Бо хто, дозвольте запитати, всім цим був щедріше обдарований, ніж 
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створений Богом Адам, перший батько всіх людей. Він і всілякими 
мистецтвами і вміннями був невимовно прикрашений і несказанними 
дарами від Бога був вшанований і в розкішному раю володарем всього 
створеного був проголошений. Але все ж і на такому високому 
становищі і в такому чудовому місці, як розсудив Бог, йому недобре 
бути одному. Чому? Та тому, що він не мав друга й товариша, з яким би 
міг ділити ці радощі і втіхи. Через це, вийнявши з його боку кістку, Бог 
створив з неї Адаму жінку і промовив: будьте двоє в єдиному тілі, 
мовби бажаючи цим сказати, що в подружжя повинна бути одна думка, 
злагоджена воля, спільна радість, однакова печаль, спільна втрата і 
прибуток. Хто вступає в святий подружній стан, той виконує Божі 
настанови, виправдовує себе перед природою, віддаючи їй те, що з неї 
взяв, і лише тоді стає досконалою людиною, коли бере за себе ту кістку, 
яка у нього була вийнята з боку. Він відтинає цим священним зв'язком 
всі приводи, що ведуть до розпусного й бешкетливого життя. Ця 
діяльність є справжнім фундаментом дружби, джерелом палкої любові і 
споріднення. Через таке зближення роду з родом, дому з домом іноді й 
ті, що перебувають у незлагоді, приходять до дружби. Це зв'язок є 
таким дивовижним, що він поєднує раніше далеких і незнайомих і, якщо 
сказати одним словом, то тільки завдяки йому можемо залишити 
глибоку пам'ять нащадкам про те, що ми колись жили на світі. Хто живе 
в такому благословенному подружжі, той живе розважливо.  

[...] Краще взяти жінку хоча й бідну, але цнотливу. Бо цнотлива і 
багата й гарна. Або коли бере багату бідніший, то бере господиню, а не 
жінку, і буде вона йому не послужливим другом, а панею. З гарною ж 
так багато труднощів і клопоту, що життя з нею подібне постійному й 
важкому стоянню на варті. Difficile enim custoditur, quod a pluribus 
appetitur (адже важко встерегти те, чого багато хто бажає). Зваживши всі 
труднощі її вберегти, подумай, для чого тобі так багато? Міркуючи про 
цю матерію, хтось сказав, що волів би ворок бліх, розпустивши, на лузі 
пасти й щовечора їх назад до ворка заганять, ніж стояти та такій варті. 
[...] 

Арістотелевські проблеми або Питання про природу людини з додатком 
передмов до весільних і похоронних обрядів, складених Каллістом Саковичем 
// Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI − початок XVII ст.: 
Тексти і дослідження / АН УРСР. Ін-т філософії; підгот. В. М. Німчик та 
інш. ; ред. кол. В. І. Шинкарук та інш. − К. : Наук. думка, 1988. − 568 с. − 
С. 343 −434. 
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З листа братчиків міста Вільно Львівському 
братству про культурні зв'язки між ними (1588 р.) 

Братства − духовно-просвітницькі православні організації, 
покликані протистояти наступу католицизму й уніатства після 
Берестейської унії 1596 р. Через ці організації в Україні 
утверджувалось просвітництво як ідеологія трудового люду. 

Прислали ви нам початок, зразок святого писання граматичного 
мов грецької і слов'янської25, повчаючи нас, щоб ми прийняли з 
благорозумністю, щоб і інші [книги львівського братства] достойні були 
[одержати], як сказано в євангелії. Розглянувши ж їх уважно, просимо 
спасителя нашого, щоб він, яку вже почав, таку нехай і докінчить у вас 
благодать оцю. Якщо ж він сподобить вас благодарственний і 
спасительний початок цей завершити, просимо вас; хай залишок 
благодаті їх буде і в нас з залишком. Простіше кажучи, сто або двісті 
книг пошлість нам, виставивши за них відповідну ціну; а ми з подякою 
вашій любові вказану [ціну] вам перешлемо. При книгах і дяка 
[вчителя] або навіть двох, що зможуть достойно роз'яснити і інших 
навчити, просимо пошліть, яким тут життя і всякий достаток для 
задоволення тілесних потреб буде достойний. Про це і про інше 
просимо, тому що у вас всього багато − і в вірі, і в слові, і в розумі, і в 
усякому старанні й любові до нас, − хай і в цій доброчинності багатими 
будете, щоб у всьому була рівність, як є писано: “Чого багато − не 
примножив, чого мало − не зменшив”. А щоб ми стали одностайними і 
благопотрібними одним одним, посилаємо вашому братолюбству 
тридцять книг порядків, тобто чину братства нашого, з яких одну, 
просимо, прочитайте перед усією братією. І ще книгу “Маргарит”, в 
якій є і про вірменську єресь, посилаємо вашій благорозумності, яку 
прийміть любовно. 

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 112-113. 

Зі статті І. Нечуя-Левицького “Унія. Петро Могила, 
київський митрополит” (1596 р.) 

Могила Петро Симеонович (1596?−1647) − політичний, церковний і 
культурний діяч України, Молдови та Румунії. Освіту здобув у 

                                                 
25  Йдеться про видану Львівським братством граматику грецької та слов’янської мов, 
відому під назвою граматики “Адельфотес”, тобто братської. 
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Львівській братській школі та у Західній Європі. З 1627 р. − 
архімандрит Києво-Печерської лаври, з 1631 − митрополит київський і 
галицький. Своєю діяльністю зміцнив роль православної церкви в 
Україні. 

Коли так страшно оплутала Польща Україну, коли побачили всі 
українці, що православна віра гине, почали вони думати і гадати, що їм 
тепер робити і як боронитися. 

...Петро Могила за походженням не українець: він був молдаванин 
...проте дуже багато зробив Україні. Він був із знатного молдавського 
роду. Кілька предків Могили були молдавськими господарями, тобто 
князями. Могили були поріднені з найбагатшими польськими домами і 
були дуже багаті. Але турки, захопивши Молдавію, вигнали Могил, які 
втекли до своїх родичів у Польщу. Петро Могила також був змушений 
полишити батьківщину. Він навчався у Франції... приїхав до Польщі, 
почав служити у польському війську. Натомість він залишив цю 
службу, приїхав до Києва і, як православний, прийняв постриг у монахи 
в Києво-Печерській лаврі в 1625 році. Йому ще не було тридцяти років. 
Через рік в Лаврі помер архімандрит. ...В Лаврі монахи почали 
говорити, що добре було б обрати Петра Могилу архімандритом. 
...Монахи вірили, що Могила, маючи силу, буде відстоювати 
православну віру і буде охороняти її від поляків і уніатів. ...Митрополит 
Іов Борецький підтримав його. Могилу обрали архімандритом. ... 

Новий архімандрит, як людина розумна і вчена, відремонтував 
церкву, обновив печери, побудував монастир Голосіївський неподалік 
від Києва, куди до сих пір ходять богомольці; побудував у Лаврі 
притулок для прошаків, на свої гроші. ...Могила відібрав молодих 
розумних хлопців, дав їм грошей на дорогу, на проживання зі своєї 
кишені і послав навчатися за кордон до німців і французів. ... 

Хлопці вивчилися, набралися розуму і науки і повернулися до 
Києва. Петро Могила хотів їх залишити в Лаврі і відкрити для цього 
школу. Але тут до нього прийшло все київське братство, почали 
просити духовні брати, і горожани, і козаки, і сам козацький гетьман 
Петражицький не відкривати особливої школи в Лаврі, а краще 
підтримати ту школу, що заснувала Галя, або Галашка, Гулевичева в 
Братському монастирі на Подолі, щоби в Києві була одна школа, але 
дуже хороша. 

Петро Могила настояв на тому, щоб його записали в братство 
старшиною і опікуном. Гетьман Петражицький, козацькі полковники і 
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все запорізьке військо обіцяли Могилі охороняти братство і школу від 
ляхів і уніатів. ... 

...В Польщі пани обрали нового короля, Владислава. ...Петро 
Могила разом з депутацією священиків, дворян і козаків поїхав до 
Польщі. ...Так почав він умовляти короля, що все ж випросив для 
православної віри прав побільше. Владислав був більш прихильний до 
православ'я і погодився дати манускрипт про повернення уніатами 
забраних і закритих православних храмів, про повернення забраних 
церковних земель. ...В самому Києві повелів повернути православні 
монастирі і церкви. Тільки Софійський собор і Видубицький монастир 
залишилися в руках уніатів. Могила випросив для себе право 
перетворити Братську школу на академію, де б навчалися майбутні 
священики та архієреї. В подяку Могилі за його труди православне 
дворянство, духовенство і козаки саме там, в Польщі, обрали його 
митрополитом. Царгородський патріарх затвердив це рішення, і в городі 
Львові його, Могилу, висвятили митрополитом. 

Петро Могила, повернувшись до Києва вже митрополитом, тут же 
вичистив Софійський собор, і в другий раз освятив його, і почав 
служити у ньому службу Божу. Після цього він відремонтував інші 
церкви і побудував нові. Розбираючи залишки старовинної Десятинної 
церкви, знайшли тоді труну в землі князя київського Володимира, чий 
образ із міді, з великим хрестом, стоїть на горі над Дніпром. Петро 
Могила звелів перенести голову Володимира до Лаври, де вона тепер 
лежить у церкві26. 

Ставши митрополитом всієї України і Білої Русі, Могила зробив 
багато добра для народу і православної віри. 

Скрізь він відбирав церкви в уніатів, обновляв ті з них, які були 
перетворені на хліви, забирав у жидів ключі від православних церков і 
знову скрізь призначав православних священиків. ...Петро Могила 
написав книги, як вести службу Божу. ...А щоби кожний православний 
знав добре свою віру, Могила написав все про віру в книзі, яка 
називалася Катехізис. ... 

У Братському монастирі при школі він відкрив для бідних дітей 
бурсу. ...Крім Братської школи, він відкрив школи у Вінниці, Подільській 
губернії. ...Він почав писати книги проти Польщі, проти католицизму й 
унії. ...Тепер було кому захищатися від ярих з католиків. ... 

Петро Могила помер 1 січня 1647 року, саме під новий рік, або на 
                                                 
26 Ця унікальна святиня православ'я безслідно зникла з Києво-Печерської лаври в 1918 р. 
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св. Василія. ...Перед смертю він відписав на Братську школу всі гроші: 
81тисячу золотих. ...Кажуть, що, помираючи, він благословив на 
боротьбу проти Польщі за вільну Україну. ... 

Після смерті Петра Могили ... Запоріжжя і всі українські козаки ... 
піднялись проти Польщі. Козачий гетьман Богдан Хмельницький підняв 
проти Польщі всіх козаків і народ. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 116-118. 

Іван Мазепа − будівничий і церковний меценат 

Будівництво церков й опікування православною вірою входило в 
число першорядних турбот гетьманів, які забезпечували також 
маєтками монастирі; відповідно, опікувалися й навчальними закладами, 
які перебували тоді в церковному лоні, так само й книгодрукуванням, 
бо основна кількість тогочасних книжок мала призначення також 
церковне. Назагал тодішня церква була не лише конфесійною 
інституцією, але й зосереджувала в собі культурну та мистецьку 
діяльність, через що бароковий храм як такий виховував для своїх 
потреб будівничих, що його будували та прикрашали; різбярів, що 
виготовляли вишукані іконостаси; золотарів і бляхарів, малярів, що 
писали ікони чи розписували стіни; люнвісарів, що виготовляли дзвони; 
ювелірів, що виготовляли церковні прикраси; музикантів, що писали 
церковну музику, зокрема партесні хори; творців і перекладачів 
церковних книжок, для чого залучалися гравери, котрі виготовляли 
ілюстрації, та інгалятори − майстри вишуканих палітурок; поетів, 
ораторів та проповідників, а також філософів та богословів, що їх 
виховувала Київська академія, тощо. Значну увагу церкві та її 
культурній діяльності виявляв уже Б. Хмельницький, але найбільше 
патронування над церквою та її інституціями відзначаємо в часи 
І. Самойловича; його наступник І. Мазепа не лише продовжив цю 
політику, але значно її розширив і зробив, як точно висловився 
Є. Маланюк, “псевдонімом його будівництва державного”. 

Щодо цього маємо виняткового інтересу запис у згаданій вище 
Бендерській комісії27 після смерті І. Мазепи, саме тоді старшина 

                                                 
27 Бендерська комісія – комісія, призначена шведським королем Карлом XII 28–30 
листопада 1709 р. у м. Бендерах, що проводила судовий процес з розподілу майна щойно 
померлого гетьмана І. Мазепи. 
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учинила виказ видатків на ці справи гетьмана за одинадцять років, тобто 
від 1698 по 1708 роки; гадаю, варто подати цей виказ повністю, бо він 
документально ілюструє меценатську і культурно-будівничу діяльність 
Івана Мазепи: 

“На позолочення бані Печерської церкви 20 500 дук[атів]; мур 
довкола Печерського монастиря і церков тощо − мільйон; великий дзвін 
і дзвіниця до Печерського монастиря − 73 000 зол[отих]; великий 
срібний свічник для Печерської церкви − 2 000 імпер[іалів]; золота чаша 
і така ж оправа Євангелії для неї − 2 400 дук[атів]; золота митра для неї 
− 3 000 дук[атів], поминувши прикраси й пожертви для неї. 
Позолочення бані митрополичого собору в Києві − 5 000 дук[атів], 
золота чаша для нього − 500 дук[атів], віднова його − 50 000 зол [отих]. 
Церква Київської колегії з гімназіями й ін[шим] − більш ніж 
200 000 зол[отих]. Церква св. Миколая київського з монастирем тощо − 
більше ніж 100 000 зол[отих). Віднова церкви монастиря св. Кирила за 
Києвом − більше ніж 10 000 зол[отих]. Вівтар у Межигірському 
монастирі − 10 000 зол[отих]. Фундація новозбудованого єпископського 
собору в Переяславі з монастирем тощо − більше ніж 300 000 зол[отих]. 
Церква у Глухові − 20 000 зол[отих]; рефактар (тобто трапезна. − В. Ш.) 
Густинського монастиря − 10 000 зол[отих]; рефрактар Мгарського 
монастиря − понад 8 000 зол[отих]. Церква св. Тройці в Батурині − 
понад 20 000 зол [отих]. Монастирська церква в Дігтярях − 15 000 зол 
[отих]. Монастирі Бахмацький, Каменський, Любецький, Думницький з 
церквами тощо − невідомо скільки. Віднова катедрального монастиря в 
Чернігові − 10 000 зол[отих]; докінчення будови церкви св. Тройці там 
само − 10 000 зол[отих]. Макошинський монастир із церквою св. 
Миколи − понад 20 000 зол[отих]. На “відміну” (оновлення) монастиря 
св. Сави дав у Батурині архімандритові, пізнішому патріярхові 
50 000 зол[отих], а на докінчення будови цього ж монастиря й до інших 
місць Палестини вислав тому ж патріярхові 30 000 дук[атів]. Чаша з 
чистого золота, лампи та срібний вівтар для Божого Гробу − 
20 000 зол[отих]. Срібна рака з п'ятьма срібними свічниками на мощі св. 
Варвари − 4 000 імперіалів]. Вівтар церкви у Вільні − 10 000 зол[отих]. 
Підмога православію на руки луцького єпископа Жабокрицького − 3 
000 зол[отих]. Євангеліє в арабській мові на руки александрійського 
патріарха − 3 000 зол[отих] і для нього − 3 000 зол[отих]. Дерев['яні] 
церкви: чернігівська св. Івана Євангеліста з вівтарем тощо − понад 
5 000 зол [отих]. Дві батуринські: Воскресенська й Покрови Богородиці 
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з приналежностями − понад 15 000 зол[отих], в селі Прачі − понад 
15 000 зол[отих], св. Хрестителя в Рильську − 2 000 зол[отих]”. 

І це далеко не все, бо старшина засвідчила, але не могла 
підрахувати, скільки кошту гетьман видав на пожертви монастирям, 
церквам, митрополитам та іншим духовним особам із Греції, Палестини, 
Молдовії, Валахії, Сербії, Болгарії, Польщі та Литви. Давалася 
милостиня також в Україні чужинцям, духовним чинам, церквам, 
монастирям, ченцям, спудеям, бранцям. Наводяться, однак, тут ще й 
такі цифри, які годі оминути: 

“За 23 роки свого гетьманування давав Мазепа щороку 
1 000 зол[отих] на київських бурсаків і Густинському монастиреві 
500 зол[отих]”. 

На підтвердження сказаного подамо кілька фактичних даних. Так, у 
Троїцькій церкві Іллінського монастиря в Чернігові ще в XIX ст. можна 
було прочитати написа: “Звершився 1695 коштом ясновельможного 
гетьмана війська їхнього царської пресвітлої величності Запорозького”, 
а в ризниці Києво-Печерської лаври зберігали хреста і чашу − дар 
Мазепи, спершу на них було ім'я гетьмана, але потім його знищено. 
Знаємо факти, які не входять до вищеподаного реєстра. Так, у 1693 році 
гетьман послав у Січ до Покровської церкви чудового іконостаса. У 
1705 році, перебуваючи із військом у Галичині, І. Мазепа подарував для 
Верхратського монастиря біля Рави Руської “Апостола” львівського 
друку 1696 року − розкішне й коштовне видання, на книзі є запис про 
цей дар, в якому говориться: “Ця книга “Апостол” куплена за 
милостиню, яку дав в особі Іван Мазепа”. 

О. Оглоблин, приводячи вищеподаного реєстра, резонно пише: “Ще 
важче подати докладний реєстр усього того багатства й великого 
мистецтва у вигляді ікон, хрестів, чаш та іншого начиння, митр, риз, 
дзвонів, богослужебних книг − зроблених, оправлених, оздоблюваних у 
золоті, сріблі, дорогоцінному і коштовному камінні, парчі, оксамиті, 
брокаті, шовку − що ним гетьман І. Мазепа щедро обдаровував 
православні святині не лише України, а й інших країн Сходу і Заходу. А 
вже зовсім неможливо вичислити донації і дотації Мазепи церковним і 
світським інституціям − храмам, колегіям, шпиталям тощо. Це були 
величезні суми не тільки як на той час. На самі будови та оздобу Києво-
Печерської лаври Мазепа, за його власними словами, видав більше ніж 
мільйон золотих”. 

Але, що важливо, Іван Мазепа був у той час неодиноким у своїй 
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меценатській діяльності. Його наслідувала генеральна та полкова 
старшина: В. Кочубей, В. Дунин-Борковський, К. Мокієвський, 
Г. Коровченко, І. Мирович, Г. Герцик, Лизогуби, Сулими, котрі, як 
пише М. Андрусяк, “будували своїми коштами величаві храми і веліли 
наліплювати на стінах своїх фундацій свої герби; малярі виконували 
портрети меценатів, що їх уміщувано на стінах будівель. Штихарі 
вирізували величезні гравюри, що мали передати нащадкам пам'ять про 
всі видатні діла меценатів”. 

Мистецтвознавець Федір Ернст подав докладний аналіз церквам, 
що їх будували І. Мазепа та його наближені. Передусім визначалися 
великі соборні та монастирські церкви, в яких дослідник бачить 
відродження візантійських традицій, власне, практики будування 
церков у часі Київської держави, що у черговий раз свідчить, що діячі 
українського бароко свідомо вважали себе наступниками тієї держави та 
й традицій у мистецтві. Ці собори й церкви мали прямокутник у плані із 
шістьма стовпами, що ділили церкву на три нави, а вивершувалася вона 
п'ятьма банями: посередині великі й менші на рогах. Не раз на 
західному фасаді виділялися два виступи або башти, що нагадували 
Софійський собор у Києві. Портал бував пишно оздоблений 
скульптурним орнаментом з декоративними щитами, розірваний 
фронтонами, хвилястими лініями волют, пілястрами, колонами з 
оздобленими капітелями, завитками виноградної лози, листками, 
дитячими зображеннями янголів, квітами та овочами, сонця з 
монограмами Ісуса Христа та Діви Марії. Класичними зразками таких 
церков Ф. Ернст уважав Богоявленську церкву в Києво-Братському 
монастирі та Микільську київську. 

З іншого боку, камінні церкви будувалися на зразок старовинних 
дерев'яних; класичними у цьому різновиді дослідник вважає 
Всехсвятську церкву над Економічною брамою Києво-Печерського 
монастиря і п'ятибанні церкви в Ніжині, Новгороді-Сіверському, 
Прилуках, Переяславі, Батурині, в Густинському монастирі. 

“Наслідування дерева, − писав Д. Антонович, − виконало величезне 
завдання основної українізації барокових форм, але дальший природний 
шлях розвитку вів до поєднання форм базиліки мурованого бароко, 
яким воно прийшло в Україну, з тими формами, які бароко прийняло в 
Україні, наслідуючи дерев'яне будівництво. Таку синтетичну реформу 
церковного будівництва й було переведено в кінці XVII в. головним 
чином церквами Мазепиної фундації... Цей тип церкви є верхом 
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осягнення українського барокового будівництва під щедрою протекцією 
Мазепи”. 

Попередницею київських соборних церков Д. Антонович уважає 
церкву Мгарського монастиря біля Лубен, яку почав будувати 
І. Самойлович, а завершив таки І. Мазепа на основі барокової 
п'ятиверхої базиліки. Документи, що докладені до літопису цього 
монастиря, котрий вівся у 1682−1775 роках, і дозволяють нам реально 
визначити, які конкретні форми мало фундаторство І. Мазепи. 

Уже в самий рік постановлення гетьманом, тобто в 1687 році, він 
додав до фундації І. Самойловича, що складала 2809 золотих, через 
свого посланця З. Щербину 500 золотих від себе − це сталося 
12 вересня, але наступного року додав ще 350 золотих, а, окрім того, 
“бляхи білого заліза на побиття церкви тридцять і п'ять фас” − плату 
бляхареві. Свою частку в будівництво вклали і генеральний судця 
М. Вуяхевич, лубенський полковник Л. Свічка, гадяцький 
М. Борухович, миргородський Д. Апостол і цілий шерег інших 
жертводавців, які тут перелічуються у спеціальному акті: полкова 
старшина, сотники, отамани, війти, ремісники, духовні люди − факт 
надзвичайно промовистий, бо будували, як то кажуть, усім миром, 
тобто зведення подібних церков було в загальнонаціональному інтересі, 
різностановими людьми й виконувалося. 

У 1689 році Іван Мазепа складає “Інтерцизію чи постановлення 
малярське” щодо будівництва “у Тройці славленого, до оздоби 
божественного храму, його церкви, святого Спаса, монастиря 
Мгарського на відмалювання і визолочення цілого деісуса”. І от що 
звертає увагу: “сницаря для цієї роботи з'єднав і умовив вільним 
договором ясновельможний його милість пан Іван Мазепа, гетьман” − 
ним був Йосип Іванович, обиватель лубенський. Для нього гетьман 
виділив не лише дві тисячі золотих, але й плату борошном, крупами, 
горохом, сіллю, рибою, олією, маком, м'ясом, салом, маслом, сиром, 
солодом, хмелем, горілкою, медом, лоєм на свічки, овочами (капустою, 
буряками, огірками, цибулею, часником), клеєм-кару-ком, полотном, 
воском, пообіцявши на кінець роботи й “сукна тонкого... на сукню”. 

У 1691 році для оздоби храму св. Михайла у тому-таки Мгарському 
монастирі І. Мазепа “з'єднав і умовив” іншого сницаря окремою 
інтерцизією − цього разу Василя Андріїва, якому заплатив 250 золотих 
із харчовим та речовим забезпеченням. Наступного 1692 року І. Мазепа 
для цієї церкви “умовив” того таки Йосипа Івановича “на відмалювання 
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деісуса роботи сницарської, а також складаючи інтерцизію на його 
утримання, дає навіть “на те діло срібла і шпикинарду”, а в монастиря 
просить забезпечити майстра, лише давши “дров своїх і потрібного 
начиння до тієї роботи”. Грошей на вималюваний і золочення деісуса 
було дано “панських, ясновельможного добродія” 300 золотих і харчове 
забезпечення, яке докладно тут перелічується. Дбає гетьман навіть “про 
припровадження” для будівництва вапна. 

Про що свідчать ці документи? А про те, що гетьман не лише 
виділяв гроші, а брав практичну й діяльну участь в організації 
будівництва, в найманні митців, сам складав з ними трудові угоди і 
забезпечував їх не лише платою, але й усім необхідним для роботи. 
Проте найцікавіший документ маємо від 14 травня 1695 року, в якому 
Мгарський монастир повідомляється, що “з'єднав ясновельможний 
добродій, його милість Іван Мазепа” будівничого майстра Івана 
Баптисту для будівництва трапезної у згаданому монастирі; при цьому 
гетьман кладе найдокладніші вказівки, як саме треба будувати церкву, 
що переконливо засвідчує: у будівництві він виявляє значні знання, хоч 
при цьому й послуговується кресленнями (делінеацією) майстра. 
Документ настільки красномовний та важливий для пізнання 
меценатської і культурної діяльності Івана Мазепи, що зацитуємо всю 
його ділову частину: 

“Вздовж самого фундаменту з мурами − сажнів двадцять чотири, 
знадвір'я міряючи від олтаря, міри внутрішньої олтаря − сажнів три, 
церква − п'ять, трапеза − сажнів дев'ять, сіни − сажнів три, вздовж усе 
міряючи. А ширину як олтарної, церковної, трапезної, сінечної між 
стінами скрізь рівно, згідно з лінією, шістнадцять ліктів, а з мурами − 
двадцять два; котрого муру добрий сажень у ширину має бути з обидвох 
сторін; комірка в бік трапези внутрішньої міри вздовж − сажнів два; 
кіларня вздовж − сажнів два з половиною; кухня внутрішньої міри 
вздовж − сажнів чотири. Списавши тоді з фундаменту всередині і 
знадвір'я довготу і ширину трапези з боковими примурками, як має 
муруватися, згідно з делінеацією або радше чертежця, у цьому 
постановленні зі згаданим майстром, і цей чертежець сам майстрів, 
умовляючи, подав із написами ліктевої і саженої міри, з'являємо, якої 
висоти має бути гнана вгору муровним ділом, тобто від фундаменту до 
щитів двоповерхових − сажнів десять; вгору трапеза будуватися має, 
згідно з поставленнями, з усіх чотирьох боків, а від фундаменту трапези 
знадвір'я переднього передній щит фасаду майстер повинен дати 
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хороший на міць і на позір оздобний; вища копула олтарна світла, також 
і баня світла, дверей і вікон так багато, як у самому подається чертежі, 
згідно із слушністю мурарського діла і згідно з постановленням. 

Про цю трапезу з фундаменту мурування, з'явленого згідно з 
візерунком (кресленням. − В. Ш.), умовлений є майстер Іван Баптиста 
на суму золотих дві з половиною тисячі доброї монети, з яких грошей 
його челяддю з помічниками повинна з'явитися аж з початку в кінець 
робота мурарська. А всілякої матерії, належної до мурарської роботи, а 
саме: вапна, цегли, води, піску, риштування і заліза, − достачатиме 
своїм коштом ясновельможний його милість пан гетьман. А що 
стосується всілякого харчу і лагомин, на особливому реєстрі з'явлено, 
скільки чого давати має ясновельможний добродій пан гетьман − це він 
також достачатиме”. 

Документа цього підписав “рукою власною” Іван Мазепа, що нижче 
й подається. 

Гетьман також дбав, щоб виділені ним кошти на будівництво 
витрачалися суворо за призначенням. Про це вістить його лист до 
мгарського ігумена від 2 квітня 1694 року. “Пильно жадаємо, − писав 
Мазепа, − у вашої превелебності, аби ви якогось імовірного чоловіка до 
того діла поставили, щоб і кошт наш не розходився на неналежний 
збиток”. До речі, при закладенні згаданої трапезної було покладено “під 
горнім сідалищем” (тобто олтарем) трикутного каменя, де вміщено 
мощі святих і пергамена, в якому вказувалося, що за сприяння “ктитора 
святої обителі І. Мазепи” і “його ж коштом та накладом церква ця 
Благовіщення Пресвятої Богородиці і трапеза з фундамента закладена 
є”. 

“Мурарський майстер” Іван Баптиста не добудував храму, бо помер 
у 1704 році, відтак гетьман “умовив мурара Атанасія Пирятинського за 
п'ятсот золотих грошей, щоб закінчив трапезне мурове діло”. 

Ці документальні свідчення надзвичайної ваги, бо вістять: гетьман 
Іван Мазепа таки справді не лише вкладав свої чи державні кошти в 
будівництво численних храмів, а безпосередньо керував їхнім 
створенням: матеріяльно забезпечував, сам визначаючи і схвалюючи 
вибір майстрів, сам постановляв з ними трудові угоди, тобто умови 
найму, доправляв матеріяли, а що найголовніше: керував будівництвом 
як головний зодчий, що, зрештою, й пояснює постання на Гетьманщині 
храмів певного типу і з певним оздобленням, Отже, не помилимося, 
коли назвемо І. Мазепу серед чільних творців українського 
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архітектурного бароко. 
Зрештою, до будівництва не раз залучалися іноземці, згаданий 

Баптиста, можливо, був німцем. Знаємо про залучення до будівництва в 
Києві московита Осипа Старцева (Д. Антонович у вказаній праці 
вважає, що міг бути й не московитом), поляка Яна Федоровича, німця 
А. Зернікава, француза Ля Моте де Танція, також Дерівера та інших, але 
ці іноземці не за своєю виучкою та смаком, а з волі головного зодчого І. 
Мазепи улягали засадам стилю архітектурного українського бароко, і це 
доказ, що вони були виконавцями, хоч і вкладали у творені ними 
споруди свою майстерність і працю − вище цитований лист І. Мазепи 
документально з'являє, в який спосіб його воля передавалася до 
виконавця. Коли так було у Мгарському монастирі, то напевне так само 
чинено і в Києві, і в інших містах Гетьманщини (а Мазепа, як доказує 
Бендерська комісія, вів будівництво не тільки по містах, але по селах та 
околичних монастирях); отже, тут маємо розкриття генези того 
архітектурного дива, яким і стали храми Високого бароко. Цю думку 
підкреслює Ф. Ернст, який указує в згаданій праці, що українські 
фундатори пильно стежили за роботою майстрів, давали їм певні 
директиви, розглядали подані ними проекти, їх чи затверджували, чи 
змінювали. Головним же керівником залишався гетьман, який, 
можливо, мав певну архітектурну освіченість, тим і посприяв разом із 
іншими створенню тодішнього будівничого феномена, що належить до 
визначних його духовних подвигів як просвіченого володаря. Не 
даремно більшовики у 30-х роках XX ст. планомірно знищували 
споруди І. Мазепи − хотіли-бо вбити в українському народі пам'ять про 
цей духовний подвиг проклятого російським імперіялізмом гетьмана. 

Цікаво зазначити, що І. Мазепа сприяв перебудові на православний 
храм домініканського костелу в Києві, видавши універсала від 1 січня 
1691 року, з наданням “приходу помірного пашенного на ринку міста 
Київського, який до нього належить”, а пізніше − ще одного універсала 
від 1 січня 1695 року на шинок при цьому костелі. 

Крім храмів, у Мазепинській добі почали створювати перші 
муровані дзвіниці (Києво-Софійська одна з них − перший ярус), 
численні фортифікаційні споруди (стіни і башти Києво-Печерської 
лаври і в Густинському монастирі біля Лубен), а також будинки й 
палаци козацької старшини (дім Мазепи в Чернігові, палац Мазепи в 
Батурині, так званий дім Петра І на Подолі в Києві, будівля київського 
ратуша з 1697 року, яка не збереглася, київський дім Мазепи, будинки 
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Полуботка, Лизогуба, Скоропадського в інших містах) тощо. 
Анатолій Макаров у своїй статті “Мазепа-будівничий” зазначає: 

“Гетьман витрачав великі гроші на будування величезних соборів, що 
пережили віки, але не збудував собі жодного палацу, який був би 
спроможний змагатися в розкоші з палацами Меншикова й Петра. Його 
уявленню про комфорт відповідали звичайні кам'яниці, які за своїм 
планом мало чим відрізнялися від традиційного народного житла, а 
простіше кажучи − селянської хати”. 

Це так і не так. Палаців, подібних до меншиковських чи царських, 
І. Мазепа, звісно, не мав, але його палац у Батурині міг бути показний. 
До нашого часу збереглося зображення невеликої споруди від палацу, 
можливо, один із мезонінів гетьманського двору, сам же палац 
росіянами був зруйнований. Свого часу музейні працівники в Батурині 
оповідали мені, що руїни цього палацу стояли до початку XIX століття, 
їх розібрав і розпродав як цеглу знаменитий бджоляр П. Прокопович, 
який тоді володів Гончарихою. Але знаємо описи цього палацу, хоч і 
недокладні, іноземних відвідувачів, за якими годі твердити, що 
гетьманський палац подобав на традиційне народне житло. Жан Балюз 
свідчить про наявну в палаці колекцію зброї, при тому не гіршу 
європейських − для її розміщення мала бути виділена окрема й немала 
зала; пише він і про добірну бібліотеку, яка також мала міститися у 
спеціальному приміщенні, говорить і про замкову залу (“в залі його 
замку”), де висіли портрети чужоземних володарів − напевне, що це 
приміщення було значне, бо автор визначає там видні й невидні місця. 
Ясна річ, що тут мали бути покої самого гетьмана, його канцелярія; 
палац доповнювали будівлі для служби та охорони, а все це оточували 
кріпосні стіни. 

Цікаво пояснює А. Макаров походження дворикових галерей у 
спорудах київського Подолу, зокрема навчального корпусу академії: “У 
молоді роки гетьман жив на Заході, і, можливо, саме він прищепив 
житловому будівництву Придніпрянської України смак до ренесанських 
галерей”. Відтак дослідник називає І. Мазепу “європеїзатотором 
вітчизняної архітектури”, вказуючи на появу так званих ордерів на його 
спорудах (Микільський собор у Києві). Однак ця європеїзація була 
зовнішньою ознакою споруд І. Мазепи, загальна суть її − питомо 
українська. Відтак дослідник резонно зазначає: “Не варто зводити усю 
закладену в нього (козацького собора. − В. Ш.) інформацію до самої 
лише демократичної ідеї. Демократичність козацького собору не 
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заважає йому бути й виразником суто барокового світовідчуття. 
Зокрема складного відчуття неподільної єдності конечного й 
безконечного, безмежної складності всього сущого... Інакше кажучи, це 
ірраціональний образ світу, втілений у камені”. Так само переконливо 
пояснює А. Макаров і пристрасть архітекторів під керівництвом 
І. Мазепи до типу київських храмів давньої князівської держави − 
козацькі інтелектуали усвідомлювали, що саме вони − її безпосередні й 
прямі нащадки. “У свідомості не лише українців, але й іноземців, − 
пише А. Макаров, − такі храми асоціювалися з часами стародавньої 
слави. Тут усе нагадувало відвідувачам про те, що вони живуть на землі 
давніх “монархічних”, вірніше, великокнязівських традицій”. Ідею 
“великої гетьманської влади” бачить дослідник у будові Троїцького 
собору в Чернігові. 

Це був справжній час ремесел та мистецтв. Їхній універсальний 
опис мандрівний ієромонах Климентій Зіновіїв навіть робить предметом 
свого віршування. Деякі з цих занять ми вже згадували. Крім того, 
виробляли чимало металевих речей: зброю, кухлі, чарки, миски, тарелі, 
для церков − хрести, дискоси, дарохоронильниці, канделябри, шати для 
образів, царські ворота, окуття дверей − скрізь бачимо оздобу з 
бароковим орнаментом. Згадані іконостаси вигадливо вирізувалися з 
дерева. Піднеслося мистецтво ікони для різних призначень, на них не 
раз малювали й зображення ктиторів та й тодішнього люду; значного 
рівня творилися настінні розписи (як у Троїцькій надбрамній церкві 
Києво-Печерської лаври); зросло мистецтво портрета. Високого 
розвитку сягнуло мистецтво ритини: мідьорити та дереворити − 
особливо плекали це мистецтво в Києві та Чернігові. [...] 

Що цей розцвіт був безпосередньо пов'язаний із особою І. Мазепи, 
свідчить передусім те, що після 1709 року таке мистецтво почало 
занепадати, бо двигуном його розвитку був той-таки просвічений 
володар − Іван Мазепа. В тій добі розвивалися й ужиткові галузі 
мистецтва: ювелірне, шиття, вишивання, декоративне скло, гаптування з 
бароковим рослинним орнаментом. 

У матеріалах Бендерської комісії згадувалося, що І. Мазепа 
подарував до Божого Гробу в Єрусалимі срібну дошку-плащеницю, 
особливо декоровану. Про неї варто сказати більше. Це дошка розміром 
105 на 76 см на дерев'яній основі, на якій зображено покладання до 
гробу Христового тіла Йосипом та Никодимом, біля Йосипа уклякнута 
Марія. Пообабіч ангели зі смолоскипами, за ними − хрест, спис, палиця 
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з губкою. Написи подано слов'янською та латинською мовами: 
“Подаянням ясновельможного його милості пана Іоанна Мазепи, 
руського гетьмана”; в латинському написі стоїть не “гетьман”, а “ducis” 
− володар. Краї дощок орнаментовані. Є також герб І. Мазепи з 
ініціялами. Набоці − знаряддя тортур, по чотирьох кутах − образи 
євангелістів із символічними подобами: орла, бика, лева і ангела8. 
Зрештою, це не був єдиний подарунок на Святу землю, вістить про це, 
зокрема, й А. Стаховський у своєму “Зерцалі від писання 
Божественного”, де вказано, що діяльність гетьмана поширювалася і в 
турецьких землях − “у тьмі невір'я отаманського”. Що ж до мистецтва 
гаптування, то маємо цікавий факт: Київський дівочий монастир, де 
була ігуменією мати І. Мазепи, уславився вишиванням сріблом, 
золотом, шовком; черниці вишивали плащениці, ризи, воздухи тощо. 

Одна з мистецьких ювелірних речей, що належали І. Мазепі, − 
санктуаріум (мощехоронильниця), знайдена Р. Смаль-Стоцьким у 
1935 році. Це золота коробочка, яку носили на грудях, обидва її боки 
багато емальовані, по краях − чорне орнаментоване орамлення. З одного 
боку − Ісус Христос на хресті, пообидвабіч хреста − червоний орнамент 
винограду із зеленим листям, воно ж у горішніх пробілах хреста. 
Подібний орнамент і з другого боку, тут зображено приладдя мук 
Христових: спис, губка, кліщі, келеп, терновий вінок, під яким обабіч 
дві сині квітки, під ними − герб І. Мазепи з ініціялами, кілька листків 
чорні, крім червоного винограду, є два червоні пуп'янки нерозквітлих 
схожих на тюльпани квіток. Річ надзвичайно вишукана в усій своїй 
бароковій красі й виготовлена персонально для І. Мазепи. 

Щодо меценатської та патронської діяльності гетьмана у Чернігові 
цікаві факти подає вищезгаданий А. Стаховський. І. Мазепа прикрасив 
“срібнокованим кіотом” образ Матері Божої у Борисоглібському 
монастирі, збудував “кам'яний коліос, дзвіницю” з церквою Івана 
Предтечі, на тому коліосі почеплено вилитий “власним коштом” (цікава 
вказівка, бо чимало меценатських справ гетьман чинив коштом 
Козацької держави) “кимвал доброгласний” − дзвін, що мав своїм 
призначенням “проголошення слави гетьману у потомні віки”. 

Серед дарунків І. Мазепи малим монастирям − цінні книги. Так, на 
Євангелії 1698 року (очевидно, неукраїнського друку, бо каталог 
Я. Запаска та Я. Ісаєвича не подає такого видання) є запис на с. 15− 16: 
“Цю книгу святу душеспасительних добровіщань надав 
ясновельможний його милість Іван Мазепа, гетьман військ його 
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царської пресвітлої величності Запорозьких до монастиря Домницького 
при образі чудотворному Пресвятої Богородиці, що є під містом 
Березною. Року 1701” (описувачі пам'ятки у книзі “Кирилічні 
стародруки Чернігівського історичного музею” (К., 1988. С. 91) 
неправильно прочитали дату, подавши 1711 рік, коли І. Мазепа вже не 
жив). Книга й справді була коштовна − із золотим тисненим обрізом, у 
дорогій палітурці: оксамит у срібному позолоченому окладі, 
карбованому із фініфтьовими медальйонами, на яких зображено 
євангелістів. Застібка − із зображенням ангела. 

Подібне чинили й родичі та полковники Івана Мазепи. [...] 
Подібних фактів можна було б навести більше, але й ці, реальні й 

документальні, показують, як дбав І. Мазепа про церкву і наскільки 
безосновні були пізніші російські та проросійські закиди йому в 
безбожності і в намаганні знищити православну віру. 

Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької 
держави і як літературний герой. − К. : Либідь, 2006. − 464 с. − С. 312-324. 

Початки української преси 

На українських землях, у порівнянні із західноєвропейськими 
країнами, преса з'явилася на 150 літ пізніше. Визначніші події з 
українського життя мали відгук і оцінку впродовж довшого часу лише 
на сторінках західноєвропейської преси. Так, повстання Богдана 
Хмельницького (1648), перемоги і творення Української держави 
знайшли відгук і освітлення на сторінках англійської, французької, 
німецької та ін. преси. Так само в цій же пресі можна було зустріти й 
інші відомості з українських земель. 

Щойно за гетьмана І. Виговського можна побачити зародок 
української преси. Крім звичайних універсалів за час його 
гетьманування почали видаватися спеціальні друковані універсали для 
козацької старшини, в яких побіч різного роду наказів, законів тощо 
подано вже і поточні вісті. Був це фактично своєрідний сурогат 
часопису, що появлявся і пізніш аж до 1709 р. 

По полтавській битві московська влада заводить щораз то все 
більші обмеження прав і вільностей українських. На цей саме час 
припадає і наказ царя Петра І, яким забороняється друкувати українські 
книжки. [...] За таких умов не могло бути й думки про будь-які 
публікації на східноукраїнських землях. 
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Животко А. П. Історія української преси. − К. : Наша культура і наука, 1999. 
− 368 с. − С. 36. 

Освітній рух  
від половини XVI до половини XVII ст. 

[...] Значна частина української молоді вчилася у католицьких 
школах, як у кафедральних, так і в парафіяльних. З-поміж кафедральних 
шкіл, де вчилися діти українців, можна назвати львівську, київську, 
луцьку та ін. [...] Слід сказати, що католики не завжди охоче дозволяли 
вчитися православним у своїх школах. Так, магістрат м Львова 1570 р. 
заборонив православним віддавати своїх дітей до львівської 
кафедральної школи. Українці звернулися тоді до короля з проханням 
зрівняти їх у правах з католиками щодо права користуватися їхніми 
школами. І хоч Зигмунт Август документом з дня 20 травня 1572 р 
вирішив ту справу на користь православних українців, все-таки 
магістрат не брав цього до уваги, тому доводилося православним 
декілька разів повторювати свої домагання. Але магістрат і далі 
ігнорував документи короля Генрика IV (1574) та Степана Баторія 
(1577). [...] 

Католицькі кафедральні школи були не лише професійними 
школами для підготовки священноцерковнослужителів, але й 
загальноосвітніми. Крім мов − латинської, грецької та польської, − 
предметами навчання в них були різні науки, що входили в систему 
семи вільних наук (septem artes liberales) та поділялися на дві групи: 
тривіум і квадривіум. До першої групи входили граматика, риторика і 
діалектика, до другої − арифметика, географія, музика та астрономія. 
Під граматикою в польських школах XVI-XVII ст. слід розуміти 
латинську, що одна в той час і була науково розроблена. 

Щоб підняти рівень католицьких шкіл та взагалі католицтва, 
католицький єпископат р. 1565 закликав до Польщі єзуїтів. Відтоді 
починають єзуїти засновувати школи також і на білорусько-українських 
землях. 

Статут ордену єзуїтів мав своєрідний погляд на справу народної 
освіти: “Небажано, щоб простолюд і челядь вміли читати і писати. Тих з 
них, хто вже набув письменність, не слід вчити далі. Навчанням 
простолюду і челяді не слід займатися без згоди генерала (керівника 
ордену. − С.), бо нижчі верстви повинні лише в простоті душевній і з 
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повною покірливістю служити Господові нашому Христу”. Єзуїти 
добре розуміли, що майбутнє належить тому, хто тримає в руках молоде 
покоління вищої верстви, а тому вони насамперед дбали про те, щоб 
взяти в свої руки виховання шляхетських юнаків, що мають право, 
завдяки своєму походженню, зайняти згодом впливові посади в церкві 
чи в державі. [...] 

Основним завданням єзуїтської педагогіки було виховувати в учнях 
релігійний фанатизм та безоглядний послух римо-католицькій церкві. 
Засобами для того були молитви та щоденне відвідування служби 
Божої, щотижнева, а пізніше щомісячна сповідь, участь учнів у 
студентських марійських братствах, а також уся шкільна система, що 
була збудована на засадах тлумлення смілої самостійної думки, а 
натомість прищеплення безоглядного послуху авторитетові. А головне, 
єзуїти старалися виховувати молодь у переконанні, що добра мета 
освячує найогидніші засоби. [...] Внаслідок такої системи виховання 
учні православної віри, що вчилися в єзуїтських школах, в більшості 
своїй відпадали від своєї віри та народності. 

Усе ж не можна відмовити єзуїтським школам в тому, що їх 
педагогічна техніка внесла дещо нове, свіже, а саме, було введено 
відповідну методу навчання класичних мов, спрямовано більшу увагу 
на вимоги світської науки, ніж це було в старих школах; змягчено 
дисципліну в школі, бо єзуїти старалися привчити учнів до слухняності 
не так карами, як суперництвом між учнями. [...] 

Добре розуміючи, що збереження своїх шкіл з їхнім стародавнім 
візантійсько-церковним характером неминуче призведе до занепаду 
української культури, так що українському народові доведеться пасти 
задніх на життєвій арені супроти культурних народів, українські 
патріоти прийшли до думки про необхідність реформувати своє 
шкільництво. 

Саме в час оживлення серед українського громадянства інтересів до 
питань освітньої справи виступив р. 1577 один з членів Віленської 
єзуїтської колегії Петро Скарга з книжкою, що її присвятив кн. 
К. Острозькому − “О jednosci kosciola Bozego”, де доводив, що ніякої 
освіти і культури не може бути на Русі, тому що за орган культури взято 
некультурну слов'янську мову: “Сильно надули греки тебе, народе 
руський, що, даючи тобі свою віру, не дали тобі своєї мови, а казали 
вдоволитися слов'янською, аби ти ніколи не міг прийти до правдивого 
розуміння й науки. Бо тільки дві є мови, котрими розповсюджена і 
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закріплена по всім світі віра свята, і без них ніхто не може опанувати 
ніякої науки, а особливо духовної − мови грецька і латинська. [...] 

Перший, хто піднявся перевести реформу шкільництва в дусі нової 
просвітньої програми та своїм меценатством довів, що й слов'янська 
мова може мати свою граматику та бути придатна до викладу вільних 
наук, був кн. Костянтин-Василь Острозький, київський воєвода. Коло р. 
1572 кн. К. Острозький відкрив на свій кошт школу в Турові, а р. 1577 − 
у Володимирі на Волині. Пізніше відкрив він у Острозі, у своїй 
резиденції, школу, що стала зразком для багатьох українських шкіл, 
завів там же, в Острозі, друкарню (коло р. 1577). З тої друкарні р. 1581 
вийшла перша повна слов'янська Біблія, над виданням якої працював 
гурток учених, що скупчився біля кн. К. Острозького в м. Острозі. 

Острозька школа постала коло р. 1580 за програмою тодішніх 
середніх шкіл (колегій). У школі тій викладалися три мови: слов'янська, 
грецька та латинська. Першими учителями тої школи були грецькі 
дидаскали, як з-посеред тих греків, що заселювали в Острозі цілу 
вулицю, так і з тих, що їх надіслав царгородський патріарх на прохання 
кн К. Острозького. 

Уже згадувалося про те, що кн. К. Острозький прихильно ставився 
до просвітньої діяльності протестантів, а тому він не вагався 
запрошувати їх на вчителів до своєї школи. Першим ректором школи 
був Герасим Смотрицький, а після нього − Кирило Лукарис, а в числі 
учителів, гадають, був і пресвитер Острозького собору Дем'ян 
Наливайко, брат козацького ватажка Северина. Острозька школа 
користувалася великою популярністю В ній училися не тільки 
шляхетські діти, але й селянські. Учнями тої школи були Максим (у 
чернецтві Мелетій) Смотрицький, Петро Конашевич-Сагайдачний. [...] 

Острозька школа і друкарня віддали чималу прислугу українській 
культурі. Досить сказати, що з острозької школи вийшла перша 
граматика церковнослов'янської мови, видана у Вільні р. 1586, а з 
острозької друкарні вийшли три видання “Часослова”, що відігравав у 
нас роль книги для навчання грамоти, та ціла низка полемічних творів 
на захист православної віри проти католицтва та унії. [...]  

З появою єзуїтів у Польщі та заведенням там і в Литві унії 
православні братства енергійно виступили на захист православної віри і 
православних від постійних і жорстоких утисків з боку католиків та 
уніатів. [...] 

В кінці 1585 р прибув до Львова антіохійський патріарх Яким. 
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Львівське Успенське братство звернулося до нього з проханням 
затвердити новий статут братства, що передбачав організацію при 
братстві школи і друкарні та наділення братства більшими правами, ніж 
воно мало до того часу. Патріарх Яким 1 січня 1586 р. затвердив новий 
статут братства, що складався з 41 пункту. Подам тут наперед ті пункти, 
що говорять про бажані взаємовідносини між членами братства: 

“§10. Якщо брат образить брата словом на братському зібранні, то 
винний має бути покараний висідкою на дзвіниці [...], вибачитися перед 
ображеним братом і усім братством. [...] 

§22. Якщо хтось з братів, що не має достатків, дістане яке нещастя 
або хоробу, то брати допомагають йому братськими грошима та 
доглядають за ним під час хороби”. [...] 

Будь-що-будь, все ж у половині XVI ст. загальний рівень 
української культури взагалі і освіти зокрема був значно вищий, ніж у 
попередніх сторіччях. Про те виразно свідчить чужинець диякон Павло 
Алепський, що подорожував зі своїм батьком антіохійським патріархом 
Макаром III по Україні в 1654 p.: “Починаючи від цього міста (Рашкова. 
− С.) і по всій країні Руській, себто козацькій, ми помітили прегарну 
рису, що викликала в нас подив: всі вони з невеликими виїмками, − 
навіть більшість їх жінок і доньок уміють читати, знають порядок 
церковних відправ і церковних спів. Священики вчать сиріт і не 
лишають їх блукати невігласами по улицях”. 

Ще ціннішим признанням для нас можуть служити свідчення 
російських істориків, які однодушно твердять, що освіта на Московії 
повстала з часу переходу київських учених до Москви. Так, 
П. Пекарський в одній своїй статті доходить таких висновків: “Київські 
учені, хоч і перейняті наскрізь схолястикою, стояли своєю освітою 
незмірно вище московських книжників. [...] Російський історик 
В. Сторожев вказує, що “актом 14 травня 1649 р було признано офіційне 
положення південно-руських ченців у Москві. Правительство офіційно 
й прилюдно оголосило, що воно потребує їх і шукає у них духової 
допомоги. Цей акт має надзвичайне значення в історії нашої (себто 
російської. − С.) освіти. З того часу в Москві почали без остраху 
вчитися латинської мови, почали пориватися на південний захід для тієї 
науки. Такі роль і значення південно-руських ченців в історії нашої 
(російської. − С.) освіти”. [...] 

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Підготував Ю. Вільчинський. –  
2-ге вид. − Львів : Афіша, 2001. − 664 с. − С. 51-95. 
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Про шкільні звичаї (ХVІ − ХVІІ ст.) 

Братські школи мали свій “Статут”, або “Порядок”. У ньому 
ставилися суворі вимоги до учнів і до вчителів. Вимоги до вчителя 
формувалися так: “Дидаскал, або учитель цієї школи, має бути 
благочестивий, розумний, смиренно-мудрий, лагідний, не п'яниця, не 
розпусник, не хабарник, не сребролюбець, не гнівливий, не зависник, не 
сміхун, не срамословець, не чародій, не байкар, не прихильник єресей, а 
підмога благочестя, що являє собою образ добра у всьому... Дидаскал, 
взявши доручену йому дитину, має вчити її з промислом доброї науки, 
за непослух карати не по-тиранськи, а по-учительськи, не забагато, а по 
силі...” 

Важливою шкільною нормою була рівність учнів: “Багатий над 
убогим у школі нічим вищий не має бути, тільки самою наукою, тілом 
же всі рівні. Дидаскал має вчити і любити всіх дітей зарівно, як синів 
багатих, так і синів убогих, і тих, що ходять по вулицях поживи 
просити”. 

Учні слідкували за чистотою і порядком у школі. 
Для заохочення учнів до навчання було придумано чергу місць у 

класі − від перших до останніх. Найкращий учень називався 
імператором і сидів поруч з учителем. На перших лавках сиділи 
найкращі учні − сенатори, які складали сенат. Хто хотів потрапити у 
сенатори чи імператори, повинен був скласти “Записку”, у якій 
занотовував помилки тих, хто вважався кращим за нього. Коли 
“імператор” чи “сенатор” помилився у відповіді, повинен був уступити 
своє місце переможцю, інколи клас поділявся на дві частини —. 
“греків” і “римлян” − які змагалися в навчанні. Оскільки добре знання 
латинської мови було обов'язковим, діти повинні були розмовляти 
латиною в школі і дома. У деяких школах застосовувався “калькулюс” − 
особливий зошит, у якому записували прізвище учня, який порушував 
правило і говорив “простою” мовою. Він носив його до тих пір, доки не 
зловлював іншого учня на тій же провині, і тоді “калькулюс” переходив 
до іншого. Винні, записані в зошиті, каралися. Найбільш нетямущі 
сиділи на останній “ослячій” парті І ризикували отримати від своїх 
товаришів шапку з ослячими вухами. 

За шкільні провини карали різками. Кару здійснював один із 
старших учнів, що виконував обов'язки цензора і повинен був дбати про 
порядок у школі. 
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Історія української культури / за ред. І. Крип'якевича. − К. : Либідь, 1990. − 
656 с. − С. 126-128. 

Із записок Павла Алеппського  
про освіту в Україні у XVII ст. (1654 р.) 

Алеппський Павло (?− 1669) − автор записок про поїздку 1654 р. в 
Росію разом із батьком, антіохійським патріархом Макарієм. В них він 
подає відомості про Україну на підставі власних вражень. 

Починаючи з цього міста (Рашкова) і по всій землі руських, тобто 
козаків, ми помітили прекрасну рису, що дуже здивувала нас: всі вони, 
крім небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і дочок, уміють читати і 
знають порядок церковних служб і церковні співи; крім того, священики 
навчають сиріт і не лишають їх неуками блукати по вулицях. ... 

Всякий базар і містечко в землі козаків має багато жителів, 
особливо маленьких дітей. Кожне місто має, може, до 40, 50 і більше 
тисяч душ; але дітей більше, ніж трави, і всі вміють читати, навіть 
сироти. Вдів і сиріт у цій країні сила; чоловіки їхні були вбиті в 
безнастанних війнах. Але в них є хороший звичай: вони одружують 
своїх дітей молодими і тому вони численніші за зорі небесні і за пісок 
морський. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 118-119. 

Внесок випускників Києво-Могилянської академії 
в розвиток шкільної освіти поза межами України 
(XVIII ст.) 

Осередком освіти та науки, центром культурного життя в Україні 
наприкінці XVII − в середині XVIII ст. була Києво-Могилянська 
академія − протягом тривалого часу − єдиний вищий навчальний заклад 
Східної Європи. Зусиллями її випускників було започатковано нові 
наукові школи і культурні центри не лише на споконвічних українських 
землях, а й в інших слов'янських країнах, особливо в Росії. 

Вихованці Києво-Могилянської академії заснували такі школи: 
Латинську в Ростові Великім (1702, Дмитро Туптало); Слов'яно-
російську в Тобольську (1703, Філофей Лещинський); Смоленську 
(1715, Дорофей Короткевич); Архангельську семінарію (1713, Іван 
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Горолевський, Гедеон Одорський); Карповецьку під Петербургом для 
сиріт і бідних (1721, Феофан Прокопович); Олександро-Невську в 
Петербурзі (1721, Феодосій Яновський); Іркутську (1721, Інокентій 
Кульчицький); Тверську (1722, Митрофан Словатинський); 
Білгородську (1722, Єпіфаній Тихорський); Суздальську (1723, Варлаам 
Ліпницький); В'ятську (1723, Лаврентій Горка); Холмогорську (1723, 
Варнава Волотковський); Вологодську (1724, Амвросій Юшкевич); 
Коломенську (1724, Варлаам Лінницький); Рязанську (1724, Сильвестр 
Холмський); Псковську (1725, Рафаїл Заборовський); Устюзьку (1725, 
Лука Конашевич); Севську (1741, Платон Петрушевич); Троїце-
Сергіївську семінарію (1742, Арсеній Могилянський); Астраханську 
(1727, Варлаам Лінницький); Костромську семінарію (1749, Сильвестр 
Кулябка); Володимирську-на-Клязьмі (1749, Платон Петрушевич). 

В одному з документів Сибірського приказу за січень 1707 р. 
повідомляється: “В прошлом 1706 году, январе 4 дня по указу великого 
государя ... дано ... жалование учителям киевлянам иеромонахам 
Григорию Гошкевичу, Митрофану Орловскому, Гаврилу Мартовичу, 
Рафаилу Борецкому, монахам Мефодию Коложинскому, Стефану 
Городицкому − всем шести человекам, которым велено ехать в Сибирь 
к Филофею, митрополиту Тобольскому, для учення школьного всяких 
чинов людей”. В архівах збереглося чимало інших подібного змісту 
документів. 

Вихованці академії їхали вчителями до шкіл Росії не тільки за 
офіційними наказами, а й на запрошення колег-організаторів цих шкіл, а 
іноді й самовільно. 
Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. − К. : Вища школа, 1981. − 245 с. 
− С. 177−178. 
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Розділ V 
П'ЯТИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ВІД ЧАСІВ 

ЗРУЙНУВАННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ  
І ДО ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

Українська культура першої половини ХІХ ст. 

Гоніння на українську культуру 
Правлячі кола Російської та Австро-Угорської імперій розуміли, що 

українська культура − основа українського національного відродження. 
Отож вони не гребували жодними гальмівними засобами у цій царині. У 
перший же рік відкриття Київського університету попечитель 
навчального округу зобов'язав ректора встановити таємний нагляд за 
викладачами й негайно доповідати про такі обставини: “Якщо б у 
лекціях панів викладачів університету міг вкрастися хибний напрям, 
протидіючий вірі, моральності, покірності властям, і викликання любові 
до якоїсь батьківщини, відокремленої перекрученими думками від 
спільної улюбленої вітчизни, для цього я покладаю на вас пильний, але 
таємний нагляд за викладанням університетських лекцій. 2. Якщо б на 
нарадах університетських присутствених місць міг вкрастися дух 
непокори властям і протидія планам уряду. 3. Якщо б ви зі свого боку 
помітили особисті недозволені вчинки членів університету або зв'язки 
їх з людьми неблагонадійними чи підозрілими”. 

В умовах духовного поневолення українського народу будь-який 
вияв національної свідомості у культурному процесі набував 
політичного значення. Тому так нещадно розправлялися власті обох 
імперій з діячами української культури (письменниками, істориками, 
педагогами, студентами). Особливо це видно на прикладі “Руської 
трійці” та Кирило-Мефодіївського товариства. Як уже зазначалося, було 
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конфісковано тираж “Русалки Дністрової”, а в Російській імперії відразу 
після суду над учасниками Кирило-Мефодіївського товариства поліція 
заходилася вилучати з вільного обігу їхні книжки. Зокрема, в 
розпорядженні полтавського губернатора від 4 липня 1847 р. 
зазначалося: “Государь император высочайше повелеть соизволил 
напечатанные сочинения: Шевченки − “Кобзарь”, Кулиша − “Повесть 
об украинском народе”, “Украина” и “Михайло Чернышенко”, 
Костомарова − “Украинские баллады и “Ветка” − запретить и изъять из 
продажи, об исполнении чего и последовало ко мне предписание 
министра внутренних дел от 19 минувшего июня. Имея в виду, что если 
нет во всем городе постоянных книжных магазинов, то во время 
ярмарок прибывают в оный торговцы с книгами, я предписываю 
градской полиции иметь строгое наблюдение за продажею прописанных 
сочинений Шевченки, Кулиша и Костомарова, и ежели где какие на них 
оказались бы, тотчас же отобрать и представить ко мне”. 

З Петербурга в Україну надійшов суворий наказ пильно стежити за 
українською літературою, не допускати в ній “переваги любові до 
батьківщини”, тобто до України, “над любов'ю до вітчизни”, тобто, до 
Російської імперії. Тексти навіть історичних рукописних джерел при 
підготовці їх до друку зазнавали вилучень і перекручень на вимогу 
цензорів, якщо вони виражали “пристрасність до малоросійської 
народності”. 1853 р. міністр народної освіти виніс сувору догану 
цензору, який дозволив надрукувати у газеті “Черниговские губернские 
ведомости” добірку українських історичних прислів'їв та приказок, бо 
це, мовляв, може послужитися розпалюванню ворожнечі між 
українцями і росіянами. 

Микола І запропонував генерал-губернаторам в Україні охопити 
таємним наглядом усіх, хто виявляв посилений інтерес до українських 
старожитностей, історії і літератури, а репресивні заходи здійснювати 
найобережніше без явних переслідувань “і, наскільки можливо, не 
дратуючи уродженців Малоросії”. Гоніння на українську культуру 
російський царизм намагався підкріпити авторитетом науки. 
Антиукраїнську кампанію очолив професор Московського університету 
Михайло Каченовський. Об'єктом критики він обрав мову − основу й 
форму національної культури. У своїх друкованих працях і в лекціях 
перед студентами професор став доводити, що українська мова є та сама 
російська, але попсована польською. Водночас у Галичині польські 
вчені поширювали думку, нібито українська мова − “хлопський” діалект 
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польської. Проти цих зловорожих вигадок російських і польських 
шовіністів публічно виступив видатний російський слов'янознавець 
І. Срезневський, а також деякі вчені як на східно-, так і на 
західноукраїнських землях. 

Як уже зазначалося, революція 1848-1849 рр. розкріпачила 
українську мову в Галичині, стимулювала там розвиток української 
культури і науки, започаткувала україномовну пресу. Тим часом життя 
Російської імперії у період Європейської революції 1848-1849 рр. 
ознаменувалося створенням особливого комітету для нагляду за “духом 
і напрямом книгодрукування”. Цей захід цілком відповідав загальному 
гальмівному курсу колонізаторської політики щодо розвитку 
української культури в цілому, і зокрема − щодо української літератури 
та суспільствознавчих наук. 

Наука та освіта 
Поблажливіше російський царизм ставився до природничих наук, 

розуміючи, що від їхнього стану залежить розвиток продуктивних сил 
народного господарства, науково-технічний поступ країни. Осередками 
науково-дослідної діяльності були вищі навчальні заклади, державні 
установи і громадські фахові товариства. 

Зокрема, для допомоги сільському господарству і транспорту на 
Харківщині та в Миколаєві заснували метереологічні станції. 
Багаторічні спостереження на них дали змогу розробити прогнозну 
карту погоди у Слобідській та Південній Україні. Складена професором 
Харківського університету Никифором Борисяком гідрогеологічна 
карта Харківщини прислужилася справі налагодження водопостачання 
міст. 

Розвиткові агрономії, лісівництва, зооветеринарії сприяло Одеське 
сільськогосподарське товариство. Визначну роль у розвитку ботаніки і 
садівництва в Криму відігравав Нікітський ботанічний сад поблизу 
Ялти. Науково-дослідну роботу вели також ботанічні сади у Києві, 
Харкові, Одесі, Кременці. 

Дослідження в галузі медицини розгорнуло Товариство київських 
лікарів. Стан промисловості, сільського господарства, торгівлі вивчали 
й давали необхідні практичні рекомендації статистичні комітети, 
організовані в усіх губернських центрах. Тритомні праці Дмитра 
Журавського “Статистичний опис Київської губернії” і Миколи 
Арандаренка “Записки про Полтавську губернію”, двотомник Аполлона 
Скальковського “Спроба статистичного опису Новоросійського краю” 
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дали матеріал щодо визначення напрямів практичного використання 
природних ресурсів і розвитку продуктивних сил народного 
господарства. Ці праці і для нащадків послужили джерелом вивчення 
соціально-економічного життя, побуту і звичаїв нашого народу 
середини XIX ст. 

Українські вчені-математики уславилися на всю Російську імперію. 
Близький приятель Т. Шевченка Михайло Остроградський навіть був 
обраний академіком Петербурзької академії наук, а тритомний “Курс 
математики” професора Харківського університету Тимофія 
Осиповського протягом кількох десятиріч був підручником для вищих 
навчальних закладів. Посібником для студентів став також двотомник 
“Основи ботаніки” Михайла Максимовича, першого ректора Київського 
університету, різнобічного вченого народознавця й природознавця. 
Професор Харківського університету Н. Єллінський підготував і видав 
двотомний навчальний посібник з хірургії для студентів-медиків. 

Важливою подією було відкриття 1828 р. у с. Пальчики на 
Чернігівщині першої в Україні та й в усій Російській імперії школи 
бджільництва. 

Її випускники за три роки навчання ставали високопрофесійними 
пасічниками із загальною початковою освітою і з фаховими знаннями у 
галузях городництва, садівництва, квітникарства, шовківництва. 
Засновник школи Петро Прокопович (Тарас Шевченко в повісті 
“Близнецы” назвав його “славным пчеловодом”) ще 1814 р. 
сконструював перший у світі рамковий вулик, який дав змогу збирати 
мед без попереднього знищення бджіл, як це робили раніше. 

У першій половині XIX ст. у зв'язку з відкриттям університетів у 
Харкові (1805) та Києві (1834), ліцеїв у Кременці (1805), Одесі (1817), 
Ніжині (1820), 19-и гімназій у найбільших містах України значно 
розширились можливості здобуття середньої і вищої освіти для дітей з 
привілейованих станів, насамперед дворянства. Але й у цих закладах 
поряд із консервативною, відданою царизмові інтелігенцією 
формувалася національна еліта, яка переймалася інтересами трудящих 
мас. Люди з вищою освітою працювали в гімназіях, судових установах, 
губернських і повітових управліннях, медичних закладах. 
Загальноосвітню київську академію 1814 р. було реорганізовано в 
навчальний заклад із підготовки кадрів духівництва. 

Значний внесок у розвиток вищої освіти України і Росії зробили 
вчені-українці із Закарпаття. У Харківському університеті ректором 
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працював А. Дудрович, а деканом юридичного факультету − 
К. Павлович. Посаду директора Ніжинського, а згодом Одеського ліцеїв 
обіймав І. Орлай. Першим ректором Петербурзького університету був 
М. Балудянський. Там же викладали філософію П. Лодій, а 
правознавство − В. Кукольник. Ще один їхній сучасник, також вихідець 
із Закарпаття Ю. Гуца-Венелін прославив науку ґрунтовними 
дослідженнями у царині слов'янознавства. 

На західноукраїнських землях під владою Австрійської імперії 
вищу освіту давали найдавніший в Україні Львівський університет (з 
1661 р.). 

Там же, у Львові, працювали з 1817 р. Реальна (торговельна) і з 
1844 р. Технічна академії. Але українці становили меншість серед 
студентів. Більшість предметів викладалася польською, німецькою і 
латинською мовами. Так само було й у гімназіях. Серед їхніх учнів 
українці також становили меншість. На Закарпатті взагалі не було 
жодного вищого навчального закладу, а Чернівецький ліцей 
спеціалізувався лише на підготовці духівництва. Цілком 
підпорядкованою церковним властям була й уся система початкової 
освіти, до якої на західноукраїнських землях входили трикласні школи. 

Після революції 1848-1849 рр. вони стали чотирикласними, бо 
додали навчання основ практичних знань у галузі землеробства, 
садівництва, городництва, бджільництва, шовківництва. З часу 
революції у багатьох містах і селах почали працювати недільні школи-
читальні для дорослих. Навчання у них, як і в початкових школах, 
велося українською мовою. Але утримання і тих, і тих уряд повністю 
переклав на плечі населення. 

Професор університету і ректор духовної семінарії Іван 
Лаврінський не тільки складав шкільні підручники, а й заснував 
грошовий фонд допомоги українським школам. Наступ реакційних сил 
на завоювання національної революції у Галичині в 50-х рр. виявився 
ще й у тому, що було скасовано обов'язкове вивчення української мови 
у середніх навчальних закладах. 

Під владою Російської імперії українська мова зовсім не 
практикувалася як навчальна ні в початкових, ні в середніх, ні у вищих 
освітніх закладах. Та й узагалі здобути бодай початкову освіту простій 
людині було важко. Не вистачало навіть парафіяльних шкіл, 
призначених для “найнижчих станів, де діти навчалися грамоти, 
чотирьох дій арифметики та основ православної віри. Так, 1844 р. в 
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Київській, Волинській, Подільській, Чернігівській і Полтавській 
губерніях на кожних 713 жителів припадав лише один учитель. На 
кінець 50-х рр. XIX ст. на всіх українських землях, що входили до 
складу Російської імперії, працювало тільки 1300 початкових шкіл, в 
яких навчалося 67 тис. учнів. У деяких селах Лівобережжя і 
Правобережжя продовжували діяти так звані дяківські школи, де 
найнятий селянами дяк навчав дітей читати й писати за часословом і 
псалтирем. Однак і таких було обмаль. 

Всю систему народної освіти в Україні царський уряд тримав під 
пильним контролем, різними розпорядженнями перепиняв шлях до 
середніх і вищих навчальних закладів вихідцям із народних мас. Не 
чинилися перешкоди лише в галузі професійної освіти. Уже 1804 р. 
було відкрито перше в Україні ремісниче училище в Чернігові. Пізніше 
в Полтаві та Херсоні відкрили училища для підготовки службовців 
державних установ. В Одесі почало діяти садівниче, у Харкові − 
землеробне, у Кременці − землемірне училища. Професійних моряків і 
суднобудівельників готувало Херсонське училище торговельного 
мореплавання. У деяких містах діяли фельдшерські училища. 

Всі ці заклади забезпечували фаховими кадрами народне 
господарство й культуру, сприяли науково-технічному поступу 
України. Цьому прислужилися культурно-освітні осередки: бібліотеки, 
музеї, друкарні. Чи не найбільшого авторитету серед них набув 
“Оссолінеум” − науково-дослідний інститут, заснований 1817 р. у 
Львові польським ученим-просвітителем Ю. Оссолінським. Основу 
цього закладу становили багатюща бібліотека і музей з рідкісними 
колекціями пам'яток історії, культури та мистецтва. 

Мистецтво 
У піснях, переказах, легендах, казках народ продовжував 

оспівувати своє героїчне минуле, пов'язане з боротьбою за своє 
національне та соціальне визволення. Величезна роль у збереженні 
національної пам'яті належала кобзарям, бандуристам і лірникам. У 
першій половині XIX ст. дуже популярними були Андрій Шут, Іван 
Крюковський, Федір Гриценко (Холодний). Найвидатніший кобзар того 
часу Остап Вересай (1803-1890 рр.) походив із кріпаків села Сокиринці, 
що на Чернігівщині. Він осліп у чотирилітньому віці й понад 70 років 
мандрував із села в село, співаючи думи й пісні для простих людей, 
будив у них найсокровенніші почуття, закликав до боротьби проти 
національного і соціального гноблення. 
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На багатому українському народнопісенному фольклорі 
розвивалося музичне мистецтво. Саме на цій основі написано в перші 
десятиріччя XIX ст. невідомими авторами “Українську симфонію”, пісні 
“Віють вітри”, “Сонце низенько”, варіації київського педагога і 
композитора Й. Витвицького під назвою “Україна” на теми народної 
пісні “Зібралися всі бурлаки”. Історик-народознавець Микола Маркевич 
упорядкував і видав нотні збірки українських народних мелодій. 

На західноукраїнських землях значного поширення набуло хорове 
мистецтво. Самодіяльні та професійні колективи діяли в усіх 
найбільших культурних центрах Східної Галичини, Північної Буковини 
і Закарпаття. Найпопулярнішим був перемишльський хор під 
керівництвом чеського музиканта Алоїза Нанке. Учасник польського 
визвольного руху в Галичині Жегота Паулі на основі власних записів із 
народних вуст видав збірник українсько-галицьких пісень. 

На початку XIX ст., поряд з домашніми театрами поміщиків, у 
великих містах стали виникати театральні трупи і почали будуватися 
приміщення професійних театрів. У Полтаві 1819 р. було споруджено 
саме таке приміщення, на сцені якого поставлено п'єси “Наталка-
Полтавка” і “Москаль-чарівник” І. Котляревського. Полтавський театр 
гастролював у Харкові, Києві, Кременчуці та інших містах. 

Однак на той час театральне мистецтво розвивали переважно 
аматорські трупи, створені з кріпаків у поміщицьких маєтках. Серед них 
прославилися домашні театри у селах Качанівка та Спиридонова Буда 
на Чернігівщині, в с. Романівка на Волині. Вони давали балетні вистави, 
виїздили на гастролі у великі міста України. Та актори-кріпаки, навіть 
оволодівши високим мистецтвом, зазнавали брутальних знущань від 
поміщиків, тілесних покарань різками. Широку популярність здобув 
аматорський колектив у с. Кибииці на Полтавщині, керівником і 
режисером якого був батько видатного письменника М. Гоголя Василь 
Гоголь-Яновський. 

Великий російський актор, друг Т. Шевченка Михайло Щепкін теж 
починав театральну кар'єру кріпаком. І. Котляревський став ініціатором 
викупу з неволі цього неперевершеного виконавця ролей Виборного в 
“Наталці-Полтавці” і Чупруна в “Москалі-чарівнику”. Щепкін виступав 
у цих ролях і на сценах Москви та Петербурга. 

Талановитий український актор Карпо Соленик починав свою 
творчу діяльність на сцені професійного театру в Харкові, де 
директором і режисером був Г. Квітка-Основ’яненко. 
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Напередодні революції 1848 р. перші аматорські трупи 
створюються на західноукраїнських землях. У їхньому репертуарі були 
п'єси І. Котляревського і Г. Квітки-Основ'яненка, а також місцевих 
авторів − М. Устияновича, С. Петрушевича, О. Духновича. Вони 
доносили до глядачів правду про соціальну нерівність у суспільстві, 
засуджували здирства і насильства властей, висміювали тих, хто 
зневажав мову і звичаї свого народу. Австрійська адміністрація нерідко 
забороняла вистави українських театральних колективів. 

У Наддніпрянській Україні у великих містах споруджувалися 
театри за проектами талановитих архітекторів. Побудовані у 
класичному стилі, вони стали окрасою Києва (архітектор 
А. Меленський) та Одеси (архітектор Тома де Томон). Значні 
архітектурні споруди зводилися під навчальні заклади (університет та 
інститут шляхетних дівчат у Києві − за проектами академіка 
архітектури В. Беретті), культові приміщення (дзвіниця Успенського 
собору в Харкові − архітектори Є. Васильев та О. Тон; 
Преображенський собор у Катеринославі − архітектор А. 3ахаров). 

Кращих митців залучали й до будівництва поміщицьких палаців − 
Розумовського в Батурині (архітектор Ч. Камерон); Галагана в 
Сокиринцях (архітектор П. Дубровський). Працею кріпаків 
створювалися світові шедеври пейзажного архітектурного мистецтва, 
зокрема парки “Олександрія” у Білій Церкві, “Софіївка в Умані. 

Скульптурне мистецтво першої половини XIX ст. уже не 
обмежується прикрашанням архітектурних будівель та спорудженням 
надмогильних пам’ятників. Воно виходить на вулиці і майдани міст, 
хоча здебільшого звеличує імперію. Так, до сторіччя (1709-1809 рр.) 
перемоги Петра І у центрі Полтави за проектом Феодосія Щедріна 
виростає десятиметрова чавунна колона, увінчана бронзовим орлом, 
який символізує силу і непереможність Російської імперії. У Києві за 
проектом В. Демут-Малиновського було споруджено пам'ятник князеві 
Володимиру − ініціатору хрещення Київської Русі, яке російська 
православна Церква тлумачила як початок своєї історії. 

Колонізаторській політиці царизму служили й твори видатного 
українського скульптора, уродженця Чернігівщини, академіка 
Петербурзької академії мистецтв, автора славнозвісного пам'ятника 
Мініну і Пожарському на Красній площі в Москві Івана Мартоса − 
надгробки гетьману Кирилові Розумовському (місто Батурин), генерал-
губернатору Малоросії Петру Румянцеву (Київ), пам'ятник 
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градоначальнику Одеси Емануїлу Рішельє. 
У галузі малярства провідним майстром в Україні став Тарас 

Шевченко. Вихованець видатного російського художника Карла 
Брюллова, він пішов самостійним шляхом і досяг вершин у 
гравіруванні, за що був удостоєний Петербурзькою Академією мистецтв 
звання академіка. Пензлю й олівцю Шевченка належить понад 130 
портретів. Його твори пройняті демократизмом, високим гуманізмом, 
національно-визвольними ідеями. Соціальні мотиви виразно 
проглядаються у серіях “Притча про блудного сина”, “Живописна 
Україна”, а також у малюнках з життя казахського народу, серед якого 
поет жив на засланні. 

Друзі Шевченка В. Штернберг, Я. де Бальмен, М. Башилов з 
любов'ю ілюстрували видання його “Кобзаря”. Аполлон Мокрицький та 
Іван Сошенко відомі як автори реалістичних портретів людей з народу, 
діячів української і російської культури. Відомий майстер Василь 
Тропінін майже 30 років був кріпаком поміщика на Вінниччині. На його 
картинах − чудові краєвиди Поділля, на портретах − колоритні образи 
українських селян. 

Фольклор живив професійну художню культуру України. У п'єсі 
“Наталка-Полтавка” мали свою “роль” народні пісні, увічнені й завдяки 
цьому твору І. Котляревського. Ліричні поезії Т. Шевченка сприймалися 
як найкращі твори українського фольклору. 

Та й сама усна народна творчість розвивалася, збагачувалася 
новими мистецькими перлинами, новими темами, почерпнутими із 
сучасності. Кріпацтво, наймитство, рекрутство, чумацтво − всі ці 
історичні явища знайшли яскраве відображення в українському 
фольклорі. Він став джерелом натхнення і для професійних митців. 

Традиційно-побутова культура 
Масове декоративно-ужиткове мистецтво (пов'язане з 

прикрашанням житла та одягу, виготовленням естетично оздоблених 
предметів побуту), як і традиційно-обрядову культуру, творив і далі 
народ, основу якого становило селянство. Переважно його естетичні 
смаки, обряди і звичаї, світоглядні уявлення і морально-етичні норми 
визначали той привабливий образ українського народу та його 
Батьківщини, що так вражав і захоплював доброзичливих іноземців, 
коли вони відвідували Україну. 

Росіяни також переконувалися, що тут проживає народ, відмінний 
від них своєю мовою, менталітетом, звичаями. “Немовби в'їжджаємо до 
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іншої держави”, − казали російські мандрівники. Їх вражали українські 
села з чепурними хатами, оточеними садками, дороги, обсаджені 
деревами. Навіть шовіністично настроєний щодо нашого народу 
російський історик Михайло Погодін після відвідин України писав 
1842 р.: “Я люблю малоросійські села. Яка це принада − білі хати у 
затінку зелених розкішних дерев, розсипаних по схилах гори. Видно з 
першого погляду, що мешканець приятелює з природою, що він любить 
свій дім”. Такі ж враження назавжди залишилися в пам'яті видатного 
російського вченого-мовознавця, уродженця Слобідської України 
Володимира Даля: “... Хати не ліпляться суцільно одна до одної і зруб у 
зруб, а кожна відступлена і відокремлена двором, городом, укрита 
соломою, але не схожа на потворну копицю, а вкрита гладенько, рівно, 
зі стріхою в обруб”. 

Народні будівельники “вписували” дім у природне середовище, 
тому він з усім подвір'ям становив єдиний ансамбль, як і все село в 
цілому. Українська хата вважалася повноцінним житлом тільки тоді, 
коли її оздоблювали як зовні, так і всередині. Кожна губернія, повіт, 
село мали свої традиції хатніх настінних розписів, але скрізь цим 
займалися лише жінки. Фарби виготовлялися самотужки із природних 
матеріалів: трав, квітів, овочів, фруктів, ягід, різних глин, сажі тощо. 

Орнаментами (найчастіше квітковими) розписувалися стіни − зовні 
і зсередини, особливо − піч, до якої ставилися побожно, часом як до 
живої істоти, що забезпечувала родині добробут, тепло, затишок. Для 
печі не жаліли місця в хаті, будували її трохи не в півкімнати із 
запічком і припічком. 

На західноукраїнських землях печі облицьовували кахлями із 
зображеннями квітів, звірів, вершників, солдатів. Художнім 
різьбленням прикрашали двері, віконні рами, скрині, в яких зберігали 
одяг, білизну. Козаків на конях малювали на дверях, віконницях хат по 
всій Україні. Прикрашала оселю настінна відкрита шафа (мисник) з 
керамічним посудом. 

Творчість народних майстрів гончарного мистецтва, які 
виготовляли розписаний візерунками полив'яний посуд, мала вплив і на 
порцеляново-фаянсове фабричне виробництво, що розвивалося в 
першій половині XIX ст. на Волині, Чернігівщині і Київщині. Проте 
посуд із фаянсу та порцеляни був дорогим. Селяни й міщани, як і 
раніше, користувалися гончарними виробами народних промислів. 

На початку XIX ст. зростає виробництво художнього скла. На 
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Волині, Поділлі, Київщині, Чернігівщині з'явилися склоробні майстерні 
(гути). Вони спеціалізувалися здебільшого на виробленні пляшок, а 
також виготовляли скульптурки, вази. Продукція Київського заводу 
кришталевого скла здобула визнання в усій Україні. А вироби дрібних 
селянських гут не виходили за межі місцевих ринків. 

З початку XIX ст. дедалі більше механізується килимарство й 
ткацтво. Отже, і в цих галузях продукція великих майстерень і 
мануфактур Галичини, Поділля, Лівобережжя, Слобожанщини 
витісняла ручну роботу. У середині XIX ст. лише підприємства Харкова 
виготовляли щорічно близько 25 тис. килимів і попон. Не загубило 
давньої слави як осередок народного художнього ткацтва містечко 
Кролевець на Лівобережжі. Кролевецькі рушники мали попит навіть за 
межами України. Взагалі вишивка була неодмінною прикрасою речей 
домашнього вжитку, а також жіночого і чоловічого одягу всіх регіонів 
України. 

Як повсякденний, так і святковий одяг у селянському середовищі не 
зазнавав суттєвих змін протягом сторіч. А от дворянство часто-густо не 
тільки відмовлялося від рідної мови, а й намагалося відрізнитися від 
селянської маси одягом, запозичуючи позанаціональну моду 
колонізаторів. Та й у селянському середовищі бідніші носили одяг з 
домотканого лляного чи конопляного полотна, а заможніші полюбляли 
фабричні тканини: китайку, нанку, шовк тощо. 

Соціальне розшарування позначалося й на культурі побутових 
відносин. Дворяни, купці, чиновники, духівництво, ремісники, селяни, 
робітники мали свої звичаї і норми поведінки в суспільстві й родині. 
Але головним носієм і охоронцем національних традицій було 
селянство. Суспільну вартість людини воно вимірювало насамперед її 
ставленням до праці. Основу народної педагогіки становило трудове 
виховання. 

Вплив на дорослих громадян, на їхнє ставлення до суспільних 
обов'язків здійснювали, керуючись нормами звичаєвого народного 
права, сільські громади. Для вирішення важливих справ вони скликали 
мешканців на сходбище. На західноукраїнських землях на такі 
сходбища-віча у період революції 1848-1849 рр. збиралося навіть кілька 
сіл. Вони набували характеру масових політичних мітингів. 

І хоча риси індивідуалізму, тобто, самостійна турбота про 
духовність і матеріальний добробут власної особи, переважали в 
національному характері (або, за сучасною термінологією, − 
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ментальності) українця і навіть поглибилися у зв'язку з розвитком 
товарно-грошових відносин, однак не згинули й традиції трудової 
взаємодопомоги. Ось як описав їх на початку 60-х рр. XIX ст. етнограф 
Олександр Афанасьєв-Чужбинський: “Землеробство в хліборобній 
Малоросії провадиться, за переказами, способом, заведеним споконвіку. 
Важкий плуг, запряжений трьома або чотирма парами волів, борознить 
землю, яка щедро нагороджує працю плугатаря. Якщо з'являться якісь 
несприятливі умови: занадто сухе або дуже мокре літо, град, хробаки, 
ховрашки, то вони знищують іноді жниво, головний предмет доходів 
простолюдина. Не можна не зауважити, що в Малоросії існує звичай 
взаємної допомоги в роботі. Три або чотири пари волів, необхідних для 
плуга, можна побачити лише в дуже заможного селянина, а в кого не 
вистачає робочої худоби, той шукає товариша, і орють вони разом. Така 
ж допомога потрібна іноді для будівництва, рубання і перевезення лісу, 
але ніколи за це не сплачують гроші. Само собою зрозуміло, господар 
повинен добре годувати та пригощати добровільних працівників, які 
завжди сумлінно виконують свій обов'язок”. 

Поширеним по всій Україні був звичай толоки, тобто добровільної, 
без грошової оплати разової колективної роботи на прохання того чи 
того господаря. Роль цієї трудової взаємодопомоги підкреслює народне 
прислів'я: “Без толоки як без руки: ні хати не зробиш, ні сіна не 
скосиш”. Давньою формою народної виробничої кооперації була 
супряга: два-три господарі об’єднували робочу худобу та 
сільськогосподарський реманент і обробляли свої земельні ділянки по 
черзі. На добровільних засадах всебічної підтримки об'єднувалися 
чумаки у валку, до якої входили десятки возів окремих господарів. У 
західноукраїнських селах будували громадські комори (шпихліри), де 
“на чорний день” зберігався недоторканний запас зерна. 

У трудовій обрядовості першої половини XIX ст. на чільне місце 
виходить свято обжинок. Календарні релігійні свята також 
супроводжувалися традиціями народної обрядовості з піснями 
(щедрівками, колядками), музикою, танцями, театральними дійствами. 
Головне у цих фольклорних творах − прославляння господаря та його 
родини, побажання їм здоров'я і достатку. Святкове дозвілля заможних 
верств міського населення втрачало зв'язок з національними культурно-
побутовими традиціями народу. Там у моду дедалі більше увіходили 
звані обіди та вечори з бальними танцями зарубіжного походження. 
Вони сприяли процесу денаціоналізації значної частини українського 
дворянства. 
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Іноді ті ж дворяни-поміщики домагалися викорінення із побуту 
своїх кріпаків масових традицій народного дозвілля. З прикрістю писав 
про це російський письменник Іван Аксаков, подорожуючи 1848 р. 
Україною: На одній станції одначе ж вдалося мені розговоритися з 
одним хохлом. Я спитав його про різні пісні і звичаї, чи знає він 
“Щедрий вечір”, “Добрий вечір” і багато чого, що я вичитав дорогою у 
Терещенка. Виявилося, що знає, але каже, що все вже виводиться, що на 
вечорниці і для ігор на вулиці збиратися їм не велять, боячись від того 
безпорядків, суперечок, крику, шуму і бійки, що коляди майже зовсім 
затихли, бо це є грішним і робиться напередодні свята всупереч 
церковним статутам. Останнє є дуже дивним: чи не є це вплив 
російського начала?” 

Обережний висновок російського письменника, мабуть, не був 
безпідставним. А проте ніяка ворожа сила не могла подолати віковічні 
звичаї, і сам процес українського відродження спирався на міцні 
традиції культурних надбань народу. 

Сарабей В. Г. Національне відродження України / Сарабей В. Г.  − К. : 
Альтернативи, 1999. − 336 с. − С. 145−158. 

З обвинувального вироку  
у справах Т. Г. Шевченка (26 травня 1847 р.) 

а) З ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА 

Шевченко, замість того, щоб довічно відчувати благоговійні 
почуття до осіб августійшої фамілії, які удостоїли викупити його з 
кріпосництва, писав вірші малоросійською мовою, найобурливішого 
змісту. В них він то зображав плач про уявне поневолення і лихо 
України, то оспівував славу гетьманського правління і колишньої 
вольниці козацтва, то з неймовірною зухвалістю зводив наклепи і 
виливав жовч на осіб імператорського дому, забуваючи в них особистих 
своїх благодійників. Крім того, що все заборонене захоплює людей з 
слабим характером, Шевченко набув між друзями своїми славу 
знаменитого малоросійського письменника, а тому вірші його ще більш 
шкідливі і небезпечні. З улюбленими віршами в Малоросії могли 
виникати і згодом укорінятися думки про уявне раювання часів 
гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість існування 
України як окремої держави. Судячи з тієї виняткової поваги, яку 
почували і особисто до Шевченка, і до його віршів всі україно-
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слов'яністи, спочатку здавалося, що він міг бути якщо не діючою 
особою між ними, то знаряддям, яким вони хотіли скористуватися в 
своїх задумах; але, з одного боку, ці задуми були не такі вже важливі, як 
уявлялося на перший погляд, а з другого, і Шевченко почав писати свої 
підбурливі твори ще з 1837 р., коли слов'янські ідеї не захоплювали 
київських учених, як і вся справа доводить, що Шевченко не належав до 
Україно-слов'янського товариства, а діяв окремо, захоплюючись 
власною зіпсованістю. Проте, за підбурливий дух і зухвалість, що 
виходила за всякі межі, його потрібно було визнати одним з 
найважливіших злочинців. ... 

б) З ВИРОКУ СУДУ 

Художника Шевченка, за писання підбурливих і надзвичайно 
зухвалих віршів, як наділеного міцною будовою тіла, призначити 
рядовим в Оренбурзький окремий корпус з правом вислуги, доручивши 
начальству найсуворіше наглядати, щоб від нього, ні в якому разі, не 
могло вийти підбурливих і пасквільних творів. 

Власноручна приписка Миколи до вироку: “Під найсуворіший 
нагляд, заборонивши писати і малювати”. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 196-197. 

Українська культура другої половини ХІХ ст. 

Освіта 
У другій половині XIX ст., як і раніше, розвиток української 

культури відбувався в умовах імперських колонізаторських режимів, які 
панували в Україні. Найтяжче доводилось народній освіті. Хоча преса 
60-х рр. і відзначала особливе тяжіння до грамоти, яке з'являлося в 
народі (“Селяни один за другим самі приводять дітей у науку”, − писав 
1862 р. український журнал “Основа”), імперські правителі зовсім не 
дбали про те, щоб навчити бодай читати й писати кожну українську 
дитину. Як початкових, так і середніх шкіл не вистачало навіть для тих, 
кому дозволяли навчатися матеріальні статки. Число початкових шкіл в 
Україні під владою Росії зросло протягом другої половини XIX ст. з 
1300 до 17000, однак і після цього понад дві третини дітей не 
переступали поріг школи. 

Зрештою царський уряд на початку XX ст. майже зовсім усунувся 
від матеріального утримання всієї мережі початкових шкіл (так званих 
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однокласних з трирічним терміном навчання і двокласних, в яких 
навчалися п'ять років). Понад чотири п'ятих їх перейшло під опіку 
земств, хоча міністерство народної освіти залишило за собою право 
розробляти і контролювати всі навчальні програми. Валуєвський 
циркуляр і Емський указ чітко визначили головний напрямок освітньої 
політики російського царизму в Україні: не допустити українську мову 
в школу. Навчання в усіх ланках освіти (від початкової до вищої) велося 
лише російською. 

Найбільше боялися царські власті проникнення у шкільну систему 
“українофільських” настроїв, які загрожували поширенням серед молоді 
нігілістичних28 ідей. З цього приводу попечитель київського учбового 
округу князь Ширинський-Шахматов у таємній письмовій інструкції, 
направленій 1866 р. підлеглим урядовцям, категорично попереджав: 
“Хто є у приватному і громадському житті нігілістом або хохломаном, 
той ніяк не може бути ні вчителем, ні вихователем корисним, хоча б і 
виробив у такій високій мірі мистецтво лицемірства і самовладання, що 
зумів би по можливості відгородити галузь своєї офіційної діяльності 
від вторгнення своїх задушевних ідей і прихильностей”. 

Багато дітей і на західноукраїнських землях через матеріальні 
нестатки, брак шкільних приміщень та відсутність кваліфікованих 
учителів були позбавлені можливості регулярно відвідувати школу. 
Хоча 1869 р. Австро-Угорська імперія і проголосила загальне 
обов'язкове початкове навчання, це рішення залишилося тільки 
побажанням. До всього, в переважній більшості шкіл навчання велося у 
Східній Галичині польською мовою, на Північній Буковині − 
німецькою, на Закарпатті − угорською. Кількість українських шкіл 
невпинно скорочувалася. Наприклад, на Закарпатті 1881 р. ще існувало 
353 українські школи, а через двадцять п'ять років їх залишилося всього 
23. 

А як навчали в тих західноукраїнських початкових школах, де 
чимало випадкових на освітній ниві вчителів намагалися компенсувати 
власне невігластво фізичними розправами над учнями, яскраво описав в 
автобіографічних оповіданнях Іван Франко. Ось, наприклад, типовий 
образ “учителя”, якого запам'ятав письменник зі свого шкільного 
навчання: “Наближається година “красного писання”, страшна для всіх 
не так самим предметом, як радше особою вчителя. У василіянській 
школі на всі предмети вчителі − самі отцове, а тільки для науки писання 
                                                 
28  Нігілістами офіційна влада називала революційних народників. 
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вони найняли собі світського чоловіка, якогось бувшого економа чи 
наставника, пана Валька. Пану Валькові ще й досі здається, що він 
економ: хоч із нагайкою ходити тепер не випадає, але все-таки він не 
помітується хоч тростівки і ніколи не занедбує робити з неї 
відповідного вжитку. Очевидна річ, що діти, піддані хоч би тільки на 
годину власті такого вчителя, дрижать наперед, і “красне писання” є для 
них найбільшою мукою”. 

І на кінець XIX ст. неписьменність населення була в Україні 
масовим явищем. За офіційними даними перепису 1897 р. по Російській 
імперії, в губерніях України на кожних 100 чоловік налічувалося від 
72 до 85 неписьменних. Від двох третин до трьох чвертей неписьменних 
зареєструвала на кінець XIX ст. офіційна статистика Австро-Угорської 
імперії серед населення західноукраїнських земель. А в окремих 
(особливо − гірських) повітах тут серед селян не було жодного 
письменного. 

Значно більше уваги царизм приділяв середній освіті, бо вона була 
основою вищої, яка готувала фахівців державного управління, 
народного господарства, науки й культури. Більшість середніх 
навчальних закладів була закріплена за окремими урядовими 
відомствами. Спочатку семи-, а згодом восьмирічні гімназії та 
чотирирічні прогімназії (переважно з гуманітарним навчанням), а також 
шести-, семирічні реальні училища (з природничим й фізико-
математичним ухилом) підлягали міністерству народної освіти. Йому ж 
були підпорядковані й учительські семінарії. Наприкінці XIX ст. у 
Наддніпрянській Україні налічувалося 129 гімназій і 19 реальних 
училищ. 

Військове міністерство керувало семирічними кадетськими 
корпусами, які випускали офіцерські кадри для армії. Комерційні, 
сільськогосподарські училища підлягали міністерству торгівлі та 
промисловості. Найвищий орган церковного управління − Синод − 
керував підготовкою у духовних семінаріях та академіях кадрів 
православних священиків. Жіночими гімназіями, першу з яких було 
відкрито у Києві 1850 р., опікувалося благодійне “відомство цариці 
Марії”. 

Чимало середніх навчальних закладів утримували земства або 
приватні особи. Серед таких закладів знаменитою була заснована на 
кошти давньої української національно свідомої родини колегія Павла 
Галагана у Києві. Вона працювала за спеціальною програмою і давала 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

286 

широкі знання з гуманітарних і, зокрема, українознавчих наук. Розвиток 
капіталістичних відносин в усіх галузях народного господарства 
висунув нагальну потребу в кадрах висококваліфікованих робітників і 
службовців. З'явилися ремісничі, технічні, сільськогосподарські, 
промислові та інші училища професійної освіти. 

На західноукраїнських землях 1874 р. було дозволено навчання 
рідною мовою у середніх навчальних закладах, але першу українську 
гімназію відкрито лише 1887 р. в Перемишлі. На кінець XIX ст. таких 
гімназій у Галичині було вже 6, а польських − 29. На Буковині у цей час 
діяли дві німецько-українські гімназії. Тут українська мова викладалася 
як окремий предмет. А у трьох гімназіях, що діяли на Закарпатті, не 
було й цього. 

Єдиним реальним досягненням так званої “нової ери”, 
започаткованої угодою українських громадських діячів із правлячими 
австрійсько-польськими колами Галичини, було відкриття кафедри 
історії України у Львівському університеті. 1894 р. її очолив Михайло 
Грушевський, який переїхав до Львова з Києва. 1900 р. тут відкрили ще 
й кафедру української літератури, її очолив Кирило Студинський. 

У заснованому 1875 р. Чернівецькому університеті також діяла 
очолена Степаном Смаль-Стоцьким кафедра української мови і 
літератури, хоча все навчання велося німецькою. Лише російська мова 
панувала у вищих навчальних закладах Наддніпрянської України, де до 
Харківського і Київського університетів з 1865 р. додався третій − 
Новоросійський в Одесі. Загальна кількість студентів у цих трьох 
університетах зросла з 1200 у 1865 р. до 4000 у 1895. Потреби 
народного господарства в епоху утвердження капіталізму викликали й 
появу в останній чверті XIX ст. двох політехнічних інститутів − у 
Львові та Києві; двох ветеринарних вищих навчальних закладів − у 
Харкові та Львові; інших спеціалізованих вищих навчальних закладів − 
технологічного у Харкові, сільськогосподарського в Одесі, гірничого у 
Катеринославі. І все ж, як і раніше, тільки небагатьом людям із 
незаможних родин вдавалося здобути вищу освіту. Престижні навчальні 
заклади залишалися для вибраних, бо їх було обмаль, та й приймали 
вони на навчання мізерну кількість студентів. 

Наука 
Однак і в цей період не зменшився внесок учених України в світову 

науку. 1886 р. в Одесі Ілля Мечников та Микола Гамалія заснували 
першу вітчизняну бактеріологічну станцію і з успіхом почали 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

287 

застосовувати запобіжні вакцини й сироватки для лікування таких 
інфекційних захворювань, як чума, холера, тиф, туберкульоз, сказ, 
ящур. Через недоліки в медичному обслуговуванні населення (один 
лікар припадав на 8 тис. чоловік) епідемії забирали життя десятків тисяч 
людей. Щоб відвернути від себе обурення мас, царські власті у спілці з 
невігласами від науки розгорнули шалене цькування одеських новаторів 
за “бактеріологічний фанатизм”, навіть вдалися до провокації: таємно 
отруїли велике стадо овець, яким напередодні було зроблено запобіжне 
щеплення. Мечников змушений був залишити батьківщину і переїхати 
до Парижа. Працюючи там у Пастерівському науково-дослідному 
інституті, він невдовзі удостоївся найпрестижнішої світової нагороди − 
Нобелівської премії − за розвиток теорії і практики на той час зовсім 
нової галузі біології та медицини − імунології (наука про імунітет, 
тобто, про захисні властивості живого організму від інфекційних 
хвороб). 

Уродженець і патріот України, вчений-енциклопедист Микола 
Миклухо-Маклай за 17 років безперервних мандрів Океанією, 
Південно-Східною Азією та Австралією, спираючись на гуманістичну 
українську народну філософію, зібрав і узагальнив багатющий 
етнографічний матеріал, який став основою спеціальної науки про 
людину: її місце на Земній кулі, у природному середовищі, у 
загальнолюдській єдності. І донині залишився актуальним девіз 
мандрівника-дослідника: “Довести світові, що всі люди − люди, і 
зробити неможливим саме прагнення виправдати колоніальні 
захоплення, грабунки і насильство”. 

1881 р. уродженець України інженер Микола Бенардос першим у 
світі винайшов і застосував у промисловій практиці дугове 
електрозварювання металів. Найекономічніший для свого часу паровоз 
сконструював наприкінці XIX ст. київський інженер Олександр 
Бородін. Навчати студентів основ фізичної хімії першим у світі 
розпочав у Харківському університеті професор Микола Бекетов. Там 
же було відкрито першу в Україні кафедру фізичної географії (її очолив 
Андрій Краснов), а Микола Пильчиков першим в Україні і Росії взявся 
розвивати рентгенологію. 

На жаль, у процесі дослідницької роботи та засвідчення першості 
своїх відкриттів вченим довелося долати багато перешкод, які чинили ті 
псевдо-науковці, що дбали тільки про збереження теплих місць та 
посад. Дехто з новаторів поплатився через брудні доноси за український 
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патріотизм. Зокрема, за високу національну свідомість змушені були 
залишити Київський університет талановиті вчені Василь Тарасенко та 
Павло Тутковський, хоча їхні фахові роботи в галузі геології та 
мінералогії не раз відзначалися міжнародними преміями. 

Значну роль у популяризації та розвитку науки відігравали 
громадські наукові товариства, які виникли в Києві, Харкові, Одесі. 
Об'єднані в них учені займалися вивченням проблем природознавства, 
математики, агрономії, історії, літературознавства. Багатогалузеву 
організацію такого типу − Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка − 
було створено у Львові. Тут працювали окремі секції: математично-
природничо-медична, філологічна та історико-філософська. Коли 
наприкінці XIX ст. товариство очолив Михайло Грушевський, він почав 
готувати і періодично том за томом випускати в світ свою працю 
“Історія України-Руси”. Вона й понині залишається найґрунтовнішим 
викладом історії України з найдавніших часів до XVII ст. [...] 

Окремі важливі явища історії України, зокрема, боротьба народу за 
своє соціальне і національне визволення, культурне піднесення 
українського народу, знайшло відображення у працях істориків 
Олександра Лазаревського, Олександра Єфименка, Дмитра Багалія. 
Широкі дослідження історії запорозького козацтва розпочав Дмитро 
Яворницький. 

Література 
Найвидатніші майстри української літератури другої половини 

ХІХ ст. художньо осмислювали буття і долю українського народу, 
відображали важливі історичні події, заглиблювались у таємниці 
особливостей національного характеру. 

З “Народними оповіданнями” Марка Вовчка (Марії Вілінської-
Маркович), які таврували кріпацтво, ще встиг ознайомитися Тарас 
Шевченко 

Вони викликали у нього щире захоплення проникливим 
відтворенням образів українського селянства та його безправ’я. Вершин 
українського письменства досяг своїми соціально-побутовими 
романами та повістями Панас Мирний (Рудченко). Романи “Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?” (у співавторстві з братом − Іваном Рудченком, 
який мав псевдонім “Іван Білик”), “Повія”, “Лихі люди” відображають 
широку картину життя українського суспільства в період утвердження 
капіталістичного ладу. 

Життя чи не всіх соціальних верств яскраво показував у повістях та 
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оповіданнях Іван Нечуй-Левицький: селян і робітників-заробітчан 
(“Микола Джеря”, “Бурлачка”, “Кайдашева сім'я ), міщанства (“На 
Кожум'яках”), інтелігенції (“Хмари”, “Над Чорним морем ), духівництва 
(“Старосвітські батюшки та матушки”, “Афонський пройдисвіт”). 
Національно-визвольні мотиви, які відчутні майже в усіх творах Нечуя-
Левицького, на повну силу зазвучали в його історичних повістях 
“Запорожці”, “Маруся Богуславка”, “Гетьман Іван Виговський”, “Князь 
Єремія Вишневецький”. 

Подиву гідна титанічна праця Івана Франка. Письменник-вчений, 
автор наукових розвідок з історії, філософії, народознавства, економіки 
і водночас поет, прозаїк, драматург, він був ще й блискучим політиком 
та невсипущим провідником українського національного руху. Франко 
першим у нашій літературі висвітлив життя та соціально-політичну 
боротьбу західноукраїнських робітників в умовах первіснодикого 
капіталізму. А його “Вічний революціонер” (“Гімн”) закликав 
поневолених:  

Не ридать, а добувати  
Хоч синам, як не собі,  
Кращу долю в боротьбі. 
Крім оригінального літературно-художнього і публіцистичного 

доробку, Франко залишив величезну кількість перекладів фольклору і 
творів стародавнього світу (Вавілон, Індія, Арабія, Греція, Рим), 
середньовіччя (Англія, Шотландія, Норвегія, Ісландія, Іспанія, 
Португалія, Албанія, Італія), нового часу (Німеччина, Росія, майже всі 
слов’янські народи). У літературознавчих статтях він найбільше 
пропагував творчість сучасних йому демократичних польських 
письменників Марії Конопніцької, Елізи Ожешко, Болеслава Пруса. 
Критично поставившись до поеми Адама Міцкевича “Конрад 
Валленрод” за схиляння перед польською шляхтою, Франко все-таки 
дуже високо цінував талант польського класика і переклав українською 
мовою багато його поезій. 

Підсумовуючи свою творчу діяльність у 1898 р. на ювілейному 
вечорі, Франко так витлумачив власну позицію митця і патріота: “Яко 
син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я почував себе 
до обов'язку віддати працю свого життя тому простому народові. 
Вихований у твердій школі, я відмалку засвоїв собі дві заповіді. Перша 
− то було власне почуття того обов'язку, а друга − то потреба 
ненастанної праці. Я бачив відмалечку, що нашому селянинові ніщо не 
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приходиться без важкої праці; пізніше я пізнав, що й нам усім яко нації 
ніщо не прийде за дармо, що нам ні від кого ніякої ласки не надіятися. 
Тільки те, що здобудемо своєю працею, те буде справді наше надбання; 
і тільки те, що з чужого культурного добра присвоїмо собі також 
власною працею, стане нашим добром. От тим-то я старався 
присвоювати нашому народові культурні здобутки інших народів і 
знайомити інших з його життям. Головну вагу клав я завсіди на 
здобування загальнолюдських прав, бо знав, що народ, здобуваючи собі 
загальнолюдські права, тим самим здобуває собі і національні права. І 
сам я в усій своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не 
публіцистом, а перед усього чоловіком”. 

У другій половині XIX ст. розквітнув на західноукраїнських землях 
і талант Юрія Федьковича. Перші вірші він написав німецькою мовою, 
загальноприйнятою тоді серед української інтелігенції Буковини. Але 
невдовзі Федькович у своїй творчості повністю перейшов на рідну мову. 
За короткий час він написав багато поетичних, прозових і драматичних 
творів, матеріал для яких черпав із життя гуцулів Північної Буковини. У 
цьому краї, за свідченням сучасників Федьковича, його слою для 
утвердження національної самостійності важило стільки, як 
Шевченкове для всієї України. 

Поет Павло Грабовський, засланий до Сибіру за патріотичні та 
революційні переконання, і в неволі продовжував писати вірші із 
закликами до повалення гнобительського ладу. Публіцистику друкував 
у російських періодичних виданнях, а збірки поезій пересилав до 
Галичини і видавав у Львові. Своїх однодумців закликав виводити 
українську мову “на широкий шлях”, тобто, друкувати нею будь-які 
твори: художні, публіцистичні, наукові. Щоб показати повносиле 
багатство рідного слова, Грабовський перекладав українською твори 
класиків світової літератури: з російської − О. Пушкіна, М. Лермонтова, 
М. Некрасова, з вірменської − О. Туманяна та А. Ісаакяна, з грузинської 
− І. Чавчавадзе, з польської − М. Конопніцької, з болгарської − 
Х. Ботєва, з угорської − Ш. Петефі, з шотландської − Р. Бернса, з 
англійської − Д. Байрона, з німецької − Г. Гейне і Й. Гете. Поет-
революціонер так і помер на засланні в Тобольську 1902 р. і похований 
там поруч із засланцями-декабристами. 

У Львові в 1899-1903 рр. вийшов тритомник творів Михайла 
Коцюбинського, блискучого новеліста світового рівня. Історична 
повість “Дорогою ціною”, яка показувала протест українців проти 
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національного упослідження, відразу була перекладена кількома 
іноземними мовами. Глибокі симпатії і співчуття виявив український 
письменник і до підневільних націй, зокрема, молдаван (“Для 
загального добра”), кримських татар (“В путах шайтана”, “На камені”). 

Ненавистю до катів свого народу, щирим співчуттям до бідувань 
усіх пригноблених пройнята творчість Лесі Українки. У поемі “Давня 
казка” висловлено кредо вірної доньки України: 

Не поет, хто забуває  
Про страшні народні рани.  
Щоб собі на вільні руки  
Золоті надіть кайдани! 
Уже перші дві її збірки − “На крилах пісень” та “Думки і мрії”, 

видані у 90-х рр., − утверджували ідею справедливості визвольної 
боротьби проти соціального і національного гноблення. Поезію Лесі 
Українки палко вітав Франко, який 1898 р. писав: “З часу Шевченкового 
“Поховайте та вставайте, кайдани порвіте” Україна не чула такого 
сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сії слабосилої, хворої 
дівчини...” 

У тісному зв'язку із загальним літературним процесом відбувалося 
становлення драматургічного репертуару українського національного 
театру. Класиками драматургії стали Марко Кропивницький, Михайло 
Старицький та Іван Карпенко-Карий (Тобілевич). Кожен із них створив 
низку колоритних п'єс різних жанрів: драми, трагедії, водевілі, лібрето 
оперет та опер на теми історичного минулого і сучасного України. 
Найпопулярніші серед них ті, що порушують вічні проблеми моралі, 
соціальної справедливості, національної гідності. 

Перлинами української драматургії стали п'єси “Дай серцю волю, 
заводе в неволю”, “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”, “Глитай, або ж 
Павук” Кропивницького, “Циганка Аза”, “Не судилося”, “Талан”, “Ой, 
не ходи, Грицю, та й на вечорниці” Старицького, “Сто тисяч”, “Хазяїн”, 
“Безталанна”, “Мартин Боруля”, “Житейське море”, “Суєта” Карпенка-
Карого. Автори цих п'єс “вихоплювали” своїх героїв прямо з життя, а це 
й робило їх такими “живими” і переконливими. 

Театральне, музичне, образотворче мистецтво 
Марко Кропивницький та Михайло Старицький стали 

засновниками, а також режисерами і провідними акторами українського 
професійного театру, створеного 1882 р. в Єлизаветграді. Це був період 
посилення реакційного наступу російського царизму на нашу культуру. 
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Театральні вистави українських труп дозволялися лише губернаторами, 
а домогтися такого дозволу було дуже важко. Київський генерал-
губернатор, наприклад, 1883 р. на цілих десять років заборонив в усіх 
п’яти підвладний йому губерніях вистави українських театральних труп. 
[...] Отже, доводилося багато гастролювати й поза межами України. 

Однак вистави професійного українського театру з цікавістю 
сприймали і глядачі Москви, Петербурга, Казані. Великий успіх мали 
гастролі в містах Білорусії, Грузії, Польщі. Особливо вражала глядачів 
своїм талантом Марія Заньковецька, яка була не лише блискучою 
актрисою, а й людиною високого патріотизму і громадянської мужності. 
Виступаючи 1897 р. в Москві на всеросійському з’їзді театральних 
діячів, вона висловила рішучий протест проти утисків українського 
театру, який, на її глибоке переконання, мусить бути справді народним, 
“щоб як зміст п'єс, так і мова їхня були близькі й доступні народові”. 
Заньковецьку підтримав Кропивницький: “Пора зрівняти українське 
слово в усіх правах з російським, бо тільки рідна мова у театрі, в 
літературі, у церкві і в школі, необмежувана цензурою, дає можливість 
застосовувати пригноблені сили з користю і успіхом на благо дорогої 
Вітчизни”. 

Плідний внесок зробив Кропивиицький і в пожвавлення 
театрального життя на західноукраїнських землях, коли в 70-х рр. 
очолював у Львові український театр культурно-просвітницького 
товариства “Руська бесіда”. Завдяки йому глядачі ознайомилися з 
п'єсами української (І. Карпеико-Карий, І. Франко, Панас Мирний), 
російської (М. Гоголь, О. Островський, Л. Толстой), зарубіжної 
(Ф. Шіллер, Ж.-Б. Мольєр) класики. 

З театральним мистецтвом пов'язаний розвиток української музики. 
1862 р. з'явилася перша українська опера “Запорожець за Дунаєм”. Її 
написав співак і композитор Семен Гулак-Артемовський. Першою 
оперою на основі Шевченкової творчості стала “Катерина” Миколи 
Аркаса. Завершений рукопис опери п ять років поневірявся по 
цензурних установах і, нарешті, 1897 р. був надрукований автором за 
його власні кошти. Ще два роки громадськість очікувала вистави опери 
на сцені. Поставити її взявся зі своєю трупою М. Кропивницький. Однак 
прем'єра 1899 р. відбулася не в Україні, а в Москві. 

Композитор Петро Сокальський створив опери “Мазепа”, “Майська 
ніч”, “Облога Дубна”, лібрето яких написано за творами Пушкіна й 
Гоголя. За текстами поезій Т. Шевченка, І. Франка, Ю. Федьковича 
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створили пісні й романси західноукраїнські композитори Михайло 
Вербицький, Іван Воробкевич, Дмитро Січинський. Керівник 
львівського музично-культурного товариства “Боян”, композитор і 
диригент Анатоль Вахнянин став автором першої на західноукраїнських 
землях опери “Купало”. На мелодію написаного ним хору до трагедії 
“Ярополк” діячі визвольного руху склали текст популярної пісні 
“Шалійте, шалійте, скажені кати”. 

Як і раніше, українські композитори захоплювалися професійною 
обробкою музичного фольклору. Особливо багато зробив на цій ниві 
найвидатніший наш композитор Микола Лисенко. Про світове значення 
української народної пісні він писав 1896 р. у Львів до ще молодого тоді 
композитора і музикознавця Філарета Колесси: “Наша пісня в 
широкому світі європейському занадто молода, свіжа, нова, − їй 
належиться будущина. Од нас, синів цієї молодої народності, залежить 
поставити її на план розвитку у справедливому її належному 
природному світлі. Немала одвічальність лежить на нас, то ж мусимо, 
узброєні певними вислідами, опертими на певних наукових засадах, 
приступити до ділання коло неї. Отже, я гадаю, що наша русинська, 
взагалі львівська публіка радніше слуха салонові композиції, ніж 
народні пісні. Розучіть же її спільними силами і навчіть милуватися 
щиро народним добром − піснею у природній її одежі. Коли Ви самі 
себе переробите у цьому змислі і публіку призвичаїте до народності і в 
слові, і в музиці, отоді компонуйте скільки хоч і на який хоч сюжет; не 
страшно за будущину”. 

У творчому доробку Миколи Лисенка близько 600 пісень: як 
професійно оброблених народних, так і написаних на тексти 
вітчизняних і зарубіжних поетів. Він поклав на музику майже 100 творів 
Т. Шевченка, багато віршів І. Франка, Лесі Українки. Лисенко − творець 
української оперної класики, зокрема опер “Наталка-Полтавка” і “Тарас 
Бульба”, перших українських опер для дітей − “Коза Дереза”, “Пан 
Коцький”, “Зима і весна”. Композитора переслідували за його 
патріотичну творчість і за безпосередню участь в українському 
національному русі. 

Постійні творчі зв'язки підтримував Лисенко з російськими 
творцями музичної класики − Модестом Мусоргським, Петром 
Чайковським, Михайлом Римським-Корсаковим, які також розробляли 
невичерпні скарби українського фольклору. Чайковський до самої 
смерті впродовж двадцяти років відвідував Україну, подовгу жив тут і 
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дійшов справедливого висновку: “Бувають щасливо обдаровані натури і 
бувають також щасливо обдаровані народи. Я бачив такий народ, народ-
музикант. Це українці”. 

На традиціях взаємозбагачення розвивалися російське та українське 
образотворче мистецтво. У доробку видатних російських художників 
І. Крамського, А. Куїнджі, В. Маковського, І. Айвазовського та багатьох 
інших є чимало пейзажних і портретних полотен з української тематики. 
Вершин світового мистецтва досяг Ілля Рєпін. Він народився, провів 
дитячі та юнацькі роки в Україні, назавжди зберіг почуття щирої любові 
до нашого народу. Серед його робіт української тематики 
найвизначнішою є картина “Запорожці пишуть листа турецькому 
султанові”. 

Український художник Сергій Васильківський створив близько 
3500 картин і замальовок чудової природи України, її історичного 
минулого, народного побуту. Велику образотворчу спадщину з життя 
українців залишили Костянтин Трутовський, Киріяк Костанді, Корнил 
Устиянович. 

Шедевром монументальної скульптури другої половини XIX ст. 
став відкритий І888 р. в Києві пам'ятник Богдану Хмельницькому (автор 
− М. Микешин). Пов'язане з розвитком капіталізму зростання міст, 
промислових підприємств, торговельних і навчальних закладів 
поставило нові вимоги перед архітектурою. Тим більше, що з'явилися й 
нові будівельні матеріали (бетон, залізобетон), металеві конструкції 
колон і перекриттів тощо. Найвизначніших успіхів архітектурне 
мистецтво досягло у спорудженні наприкінці XIX ст. оперних театрів в 
Одесі (архітектори Ф. Фельнер і Г. Гельмер), Києві (архітектор 
В. Шретер), Львові (архітектор З. Горголевський). 

Фольклор, побут та декоративно-ужиткове мистецтво 
Народна творчість в усьому її розмаїтті й далі служила джерелом 

натхнення для професійних діячів культури. Недарма Микола Лисенко 
закликав національно свідому молодь навчатися “на сірій свитині, на 
грубій сорочці, на дьогтяних чоботях: там бо душа Божа сидить”. 
Карпенко-Карий, який наповнював народними піснями сценічні 
вистави, казав, що вже самий спів український викликає у нього творчу 
наснагу. Іван Франко протягом усього життя записував народні пісні й 
зібрав їх чотири сотні та ще 1800 коломийок. 

Марко Вовчок, перебуваючи у 60-х рр. за кордоном, якось 
упродовж двох тижнів щодня по 5 годин наспівувала з пам'яті 
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українські народні пісні німецькому композиторові Едуарду Мертке. 
Так було впорядковано до друку 8 збірників, але видати вдалося 1866 р. 
в Лейпцігу лише один. Він містив слова й ноти 200 українських 
народних пісень. У Данії український пісенний фольклор став відомий у 
перекладах письменника Тора Ланге, який тривалий час жив на 
Вінниччині. Ґрунтовні збірники українського пісенного фольклору 
підготували й видали в Україні та за кордоном учені, історики та 
фольклористи Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. 

Записи усної народної творчості, звичаїв та обрядів українського 
населення Правобережжя, зроблені у 70-х рр. науковою експедицією під 
керівництвом П. Чубинського, стали основою семитомника праць 
Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Ця ж 
наукова організація здійснила запис народних дум і пісень сліпого 
кобзаря Остапа Вересая. 1874 р. він виступив перед учасниками 
III Археологічного з'їзду в Києві. Один із слухачів цього концерту, 
французький учений Альфред Рембо, зачарований кобзарським 
мистецтвом, заявив, що Вересай має стояти в одному ряду з Гомером і 
може вважатися законним нащадком славнозвісного давньоруського 
співця Бояна. Спеціальну наукову мистецтвознавчу розвідку про думи й 
пісні, які виконував Вересай, опублікував Микола Лисенко. Поряд із 
творами на історичну тематику, в репертуарі Вересая були й такі, що 
викривали імперський антиукраїнський режим. 

1876 р. майбутні українські художники, а тоді ще студенти 
Петербурзької академії мистецтв Порфирій Мартинович та Опанас 
Сластьон відвідали Лохвицький повіт Полтавщини, де записали увесь 
репертуар дум і пісень Івана Кравченка-Крюковського. Серед 
тогочасних кобзарів це був справді найбільший авторитет, і недарма 
його обрали панмайстром, тобто, головою кобзарсько-лірницької 
корпорації, яка мала свої звичаї і правила. 

Поширеним явищем у другій половині XIX ст. стає засвоєння 
народом пісень літературного походження. Саме як народні уже тоді 
сприймалися “Реве та стогне Дніпр широкий”, “Думи мої, думи мої” 
Т. Шевченка, “Стоїть гора високая” Леоніда Глібова, “Повій вітре на 
Вкраїну” Степана Руданського, “Дивлюсь я на небо” Миколи Петренка, 
“Де ти бродиш, моя доле” Марка Кропивницького. 

Становлення капіталістичного ладу збагатило народну творчість 
новими темами та сюжетами й породило робітничий фольклор. 
З'явилися характерні для цього часу пісні про грабіжницьку суть 
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реформи 1861 р., виснажливі мандри заробітчан у пошуках роботи, 
тривале наймитування далеко від рідної домівки, про тяжку працю 
робітників на заводах, фабриках, шахтах. Ось взірцеві уривки з тих 
пісень: 

Заплакали хлопці.  
Та із Херсона йдучи −  
Подерли жупани,  
Поробили онучі.  
Онучі з жупанів,  
А чоботи-сап’янці −  
Ішли по морозу, 
Поморозили пальці. 
Хто в заводі не бував,  
Той горечка не видав;  
Ми в заводі побували;  
Много горя повидали:  
Там і голод, там і холод,  
Там і хліба не дають! 
Капіталізм підривав засади праці сільського кустаря і міського 

ремісника. В умовах ринкових відносин їхня продукція ставала 
неконкурентоспроможною, як порівняти з масовими (дешевшими, а 
іноді і якіснішими) виробами фабрик і заводів. Насамперед це 
позначалося на ткацьких виробах. 

Тканини із фабричної пряжі з хімічними барвниками − здебільшого 
легкі, красивіші й дешевші − витісняли доморобні. Масове вживання 
фабричних тканин робило одяг простішим та одноріднішим. 

Завдяки підтримці земств та окремих заможних прихильників 
народних промислів вдалося зберегти килимарське ремісниче 
виробництво. На Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Львівщині 
відкрилися навчально-ткацькі майстерні. На кінець XIX ст. у 
500 населених пунктах України збереглося й успішно конкурувало з 
продукцією фаянсово-порцелянових заводів народне гончарство. 
Неабиякий попит як в українських, так і в російських губерніях мали 
посуд, іграшки, кахлі, виготовлені народними умільцями. Поширене 
здавна чи не в кожній селянській хаті декоративно-ужиткове мистецтво 
настінного розпису індивідуалізувалося в нових формах, насамперед у 
“мальовках” на папері для прикрашання житла. Найбільш уславилися в 
Україні “мальовки” народних митців с. Петриківка на 
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Катеринославщині. 
Художні вироби талановитих гуцульських митців-різьбярів по 

дереву мали світову славу. Різьбярство родини Шкрібляків 
експонувалося на виставках у Львові, Кракові, Відні. Велика творча 
обдарованість народних мас західноукраїнських земель виявилась також 
у мистецтві обробки металів та вишивці. 

Промислове робітництво вносило свої прикмети у традиційний 
селянський побут. Цей побут інтернаціоналізувався і в матеріальному 
оточенні, й у звичаях робітничої родини. Найбільше така нівеляція 
зачепила Донбас, де населення було національно різнорідним. Тут же 
найбільше налічувалося міжнаціональних шлюбів, вагомішого 
авторитету в родині набувала жінка-мати: переважно вона 
розпоряджалася родинною касою і взагалі верховодила вдома. 

Українські народні традиції збереглися у будівництві жител 
робітничих селищ навіть в інтернаціоналізованому Донбасі. Поширена 
тут у другій половині XIX ст. так звана мазанка являла собою варіант 
селянського двокамерного (сіни плюс хата) житла. Піч, піл і стіл стояли 
на традиційних місцях. Традиційними були і троє вікон. 

А от землянка, напівукопана в ґрунт, з одним-двома віконцями, 
обмазана зсередини глиною, − це вже був типовий “винахід” 
робітництва Донбасу капіталістичної доби. Із каменю (а в інших 
регіонах − із дерева та саману) будувалися колективні робітничі житла-
казарми, обладнані двох-і трьохярусними нарами для відпочинку. 
Робітники старалися побудувати й своє власне житло: шлакове, кам'яне, 
цегляне. Але здебільшого на таку оселю треба було покласти багато 
років, бо бракувало коштів. 

Традиційною залишалась і в селах, і в робітничих селищах України 
гостинність їхніх мешканців. Приймати гостя вважалося доброю 
ознакою, бо той, за народною прикметою, приносив до оселі достаток. 
Без милостині не відпускали жебраків і прочан. На знак щирої і 
постійної гостинності на столі, завжди накритому чистим рушником, 
лежав хліб і стояла сільниця. 

Сарабей В. Г. Національне відродження України / Сарабей В. Г.  − К. : 
Альтернативи, 1999. − 336 с. − С. 228−244. 
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Із царського указу про заборону друкувати  
і ввозити з-за кордону книги українською мовою 
(1876 р.) 

Цей указ, відомий як Емський акт, підписаний царем Олександром 
II у німецькому містечку Емс 18/30 травня 1876 р., − таємний 
законодавчий документ про заборону українського письменства. 
Головним його автором був помічник куратора Київської шкільної 
округи М. Юзефович, який у 40-х роках допоміг царським властям 
викрити учасників Кирило-Мефодіївського товариства. Сучасники 
називали указ Юзефовичевим законом. 

Госуд. імп. в 18/30 день минулого травня височайше наказав: 
1) Не допускати ввозу в межі імперії без окремого на те дозволу 

Головн. упр. яких би то не було книг і брошур, що видаються за 
кордоном на малоруському наріччі. 

2) Друкування і видання в Імперії оригінальних творів і перекладів 
на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних 
документів і пам'яток і б) творів красного письменства, але з тим, що 
при друкуванні історичних пам'яток безумовно додержувати правопису 
оригіналів; у творах же красного письменства не допускати ніяких 
відступів від загальноприйнятого російського правопису і щоб дозвіл на 
друкування творів красного письменства давати тільки після розгляду 
рукописів у Головн. управл. 

3) Заборонити також різні сценічні вистави і читання на 
малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до 
музикальних нот. 

4) Припинити видання газети “Киевский Телеграф”. Про цю 
височайшу волю пропоную Головн. упр. до належного виконання. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 212-213. 

З роздумів М. Драгоманова  
про українську літературу другої половини XIX ст. 

Драгоманов Михайло Петрович (1841−1895) − відомий український 
публіцист, історик, літературознавець, фольклорист, філософ, 
суспільно-політичний діяч. Через репресії виїхав за кордон, де у Женеві 
видавав перший український політичний журнал “Громада” 
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(1878−1882). Разом із С. Подолинським і М. Павликом заснував 
“Женевський гурток” − зародок українського соціалізму. 

В літературі на українській мові в 80-ті роки видно явний упадок 
ідейний і навіть чисто літературний. Поезія майже не обновляється 
новими мотивами, а переспівує Шевченка, та й то переважно його 
козакофільство й формальний націоналізм. В белетристиці “простий 
народ” відходить на задній план, писателі беруться за романи з 
“вищого” життя, причому сам Мирний падає до “Перемудрив”, а Нечуй 
до “Опеньків”, написавши, окрім того, темноту “Над Чорним морем” і 
водевільну нісенітницю в “Навіженій”... Один Чайченко уже в 90-ті 
роки, коли напрямові 80-х уже почала зростати опозиція, почав 
рятувати славу української літератури, та й то своїми повістями з 
простонародного життя... 

Єдиним значним здобутком для українства в 80-ті роки був театр, 
котрого зріст треба признати досить незалежним від звичайних 
тенденцій українських кружків. 

По своєму матеріалу нова драматична література українська майже 
виключно “простонародна”. По своєму напряму вона далеко ближча до 
соціальних тенденцій 70-х років, ніж до націоналістичних 80-х років... 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 214-215. 

Зі спогадів М. Старицького  
про розвиток українського театру та перешкоди,  
які чинив цьому царизм 

У перший період утисків до 1872 року було заборонено цілком у 
Росії наше слово: ми вимушені були співати у концертах народні пісні 
на французькій мові... Отож з 1872 р. розрішено було український 
приватний спектакль: з того часу, крім перекладів, які дозволено було 
до друку, я узявся й до сцени, вважаючи її за могутній орудок до 
розвиття самопізнаття народного. Склалося в Києві Товариство 
сценічних аматорів, і я став на чолі його режисером і постатчиком п'єс; 
отож і появились тоді лібретта до музики − “Чорноморці”, “Різдвяна 
ніч”, “Утоплена”, водевіль “Як ковбаса та чарка...” 

Вертаючись до того руху, що спалахнув був у Києві в 1872 p., мушу 
додати, що він швидко й погас: скасував його височайший указ 1876 р. 
16 мая. Тим указом українська мова була цілком заборонена, той указ не 
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давав мені видати і моєї драми “Не судилось”, яка була в 1876 р. 
начорно викінчена і читана Матвієву, Косачці, Кониському, Комарову, а 
потім уже, по дозволі української сцени, читана в 1881 р. цілому гурту. 
...Так ото до сього року все стояло облогом, а з 1881 р. знову стала 
дозволеною, хоч і тяжкими обставинами, рідна сцена, і я з гарячою 
вірою завзявся постачати для неї, а потім з 1883 р. і сам став на чолі 
трупи, поклавши на її розвиток усю свою спадщину. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 216. 

Розвиток культури в Україні на початку ХХ ст. 

Стан освіти і громадська думка навколо неї 
Колонізаторські режими імперій продовжували в Україні свою 

чорну справу в галузі освіти. 
Михайло Грушевський, коментуючи законопроект про 

запровадження у початковій школі навчання українською мовою, 
поданий у березні 1908 р. 37 депутатами III-ї Державної думи, писав: 
“При теперішній науці, коли в Україні вчать по школах руською мовою, 
темнота розвелася по Україні страшенна. Між українським народом 
грамотних удвоє менше, ніж народом великоруським; у деяких 
губерніях українських між українцями ледве знайдеться один 
грамотний на десять душ; а як по котрих губерніях один грамотний на 
п'ять неграмотних, то се вже дуже багато. Так підупав український 
народ, такий здатний, спосібний з природи своєї, що колись далеко 
вище своєю освітою стояв від народу великоруського (московського) ти 
дивував сторонніх людей своєї освітою й охотою до книжки та науки . 

1911 р. у київському журналі “Світло” з'явилася стаття “Живая 
речь” в українській школі” письменника Степана Васильченка, який 
узагальнив свій власний досвід учителювання: “Школа з нерідною 
мовою, з чужими по духу вчителями і тільки по великій незрозумілості 
може зватися народною. Сумною і самотньою будівлею стоїть вона у 
нас серед рідних сіл: круг неї шумить своє життя, народна пісня, мова, 
народний юмор б'ється в вікна, в двері, в щілини до неї, але в школу не 
хочуть пустити їх. Немає місця в їй живій мові. А там, де немає живої 
мови в школі, там немає живої душі, щирості, там немає засобів 
виховувати і ґрунтувати духовні дитячі здібності. І цілком зрозуміло, 
чого наші люди дивляться на свою школу, здебільшого, або як на 
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стежку до всяких посад, або, як кажуть до “легкого хліба”, а не як на 
інституцію, що повинна обслуговувати їх найперші духовні потреби. 
Тільки після того, коли б залунала по наших школах рідна мова, і буйно 
зашуміло в їй нове життя, всім би стало видно, через що наш народ 
“двічі неграмотний”. 

Сергій Єфремов, підсумовуючи “українське життя року 1912-го” у 
розвідці, виданій окремою брошурою в Києві 1913 р., наводить показові 
антиукраїнські факти: “Св. Синод, що р. 1908 поблагословив був на 
науку українською мовою по церковних школах на Поділлі, раптом 
торік схаменувся й забрав своє благословення назад. До сенату теж 
дійшла була минулого року українська справа: судили там 
“малороссийского поэта” Шевченка й присудили обкраяти йому його 
книжку, що “Кобзарем” зветься”. 

Того ж 1913 р. антиукраїнську політику царського уряду в галузі 
освіти й культури засудив у ІV-ій Державній думі робітничий депутат 
від Катеринославщини Григорій Петровський: “... У європейській Росії 
процент письменного населення становить усього 30% − це менше 
половини того, що ми маємо в найвідсталішій із європейських країн − 
Австрії. 

Але якщо огидна і по-кріпосницькому ганебна взагалі російська 
неграмотність, яку охороняє і насаджує наш уряд, то вона ще жахливіша 
в Україні. Я взяв сім чисто українських губерній, де українське 
населення становить 2/3 усього населення. Це губернії: Полтавська, 
Подільська, Харківська, Київська, Волинська, Катеринославська і 
Чернігівська. І що ж виявилося? Ні в одній із цих губерній письменність 
не досягає і тієї середньоросійської величини, яку я щойно навів з 
офіційного щорічника. У Катеринославській губернії письменних 
усього 29% населення, а потім вона спадає у дальших губерніях до 
20%”. 

Коли трохи пізніше те саме і з тієї ж думської трибуни проголосив 
ще один авторитетний депутат, кременецький єпископ “русской 
православной церкви” Никон (Микола Безсонов), то зазнав різкої 
критики лідера більшовиків Леніна, однопартійця Петровського. 

Сам же єпископ Никон до кінця свого життя (1919 р.) залишився 
активним поборником надання широких прав українській мові у 
шкільному навчанні. Під час Української національно-демократичної 
революції 1917-1918 рр. він очолював департамент середнього 
шкільництва. 
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Показники наслідків антиукраїнської освітньої політики, наведені 
Григорієм Петровським, можна продовжити. На кожну тисячу чоловік 
населення українських земель під владою Російської імперії навчалося 
лише 67 учнів. Навіть обов'язкового початкового навчання так і не було 
запроваджено. Працювало лише 452 середні школи, де навчалося 
140 тис. учнів. У19 вищих навчальних закладах налічувалося близько 
27 тис. студентів. 

На всій території України (разом із західноукраїнськими землями) 
не було жодного вищого навчального закладу з українською мовою 
викладання. А під владою царської Росії − навіть жодної української 
школи на державному утриманні. Така політика царизму мала 
конкретну мету − душити розвиток української культури в самому 
зародку. Навіть після скасування під час революції 1905-1907 рр. 
заборонних указів щодо україномовних книг, театральних вистав 
царизм так і не дав дозволу на запровадження у школах навчання 
рідною мовою. 

Зігнорували царські власті й вимоги студентів щодо вивчення у 
Київському, Одеському та Харківському університетах історії України, 
української літератури і мовознавства. А професори, які на свій страх і 
ризик самі взялися викладати ці предмети, зазнали переслідувань і 
примусових звільнень з роботи. 

Після поразки революції самодержавна реакція розпочала новий 
похід проти всіх “інородницьких товариств”. В Україні було заборонено 
“просвіти”, видання літератури і читання публічних лекцій рідною 
мовою. З виданих тут 1913 р. 5283 назв книжок лише 175 вийшло 
українських. Коли ж розпочалася Перша світова війна, царизм 
заборонив усі періодичні видання українською мовою. 1915 р. на всій 
території України, у тому числі й в окупованій царськими військами 
Галичині, не лишилося жодної української газети чи журналу. 

Не набагато кращим було становище народної освіти в Австро-
Угорській імперії. На початку XX ст. із 6240 сіл Галичини 2214 не мали 
нормальних, а 981 − будь-яких шкіл. Середніх же шкіл на всю Галичину 
налічувалося 49, а з українською мовою викладання − лише 4. На 
Буковині діяла одна українська гімназія. На Закарпатті усе шкільне 
навчання велося всуціль угорською мовою. 

І все ж національним досягненням українців Східної Галичини та 
Північної Буковини було те, що перед початком Першої світової війни 
тут більшість початкових шкіл функціонувала з українською мовою 
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навчання. З 1899 р. українці стали наполегливо домагатися відкриття у 
Львові українського університету. Ця культурно-освітня вимога в 
умовах піднесення національно-визвольних змагань на початку XX ст. 
політизувалася: її стали включати до програмних завдань українські 
політичні партії, проголошували демонстранти і страйкарі. Політичного 
забарвлення набула і так звана сецесія (відокремлення) 1902 р. − акція 
колективного протесту, коли українські студенти одночасно перейшли з 
полонізованого Львівського університету до університетів Відня і 
Праги. 

І хоча прагнення національного вищого навчального закладу так і 
не справдилося, воно також єднало східних і західних українців на 
ґрунті спільних духовних інтересів. Надія Суровцева − слухачка Вищих 
жіночих (так званих Бестужевських) курсів у Петербурзі, де 
функціонували організації українських земляцтв, розповідала, як одного 
разу лекцію студентам (на прохання професора Олександри Єфименко) 
прочитав Гнат Хоткевич. Він щойно повернувся з Галичини, де 
перебував у політичній еміграції напередодні російської демократичної 
революції, і присвятив свою лекцію боротьбі українців за свій 
університет у Львові. 

Література 
Пожвавлення національного руху завжди надихало творців 

української літератури. На початку XX ст. розквітло поетичне 
обдаровання Олександра Олеся (Кандиби). Революціонер-романтик і 
надзвичайно ніжний лірик, він політизував українське віршоване слово і 
поставив його на службу українській культурі. Чотири збірки поезій 
Олеся, видані у 1907-1917 рр., викликали широкий інтерес сучасників 
як проникливою образністю, так і патріотичною наснаженістю. 

Революційним пафосом відзначалися вірші Миколи Чернявського, 
який першим в українській поезії засудив війну як засіб розв'язання 
міжнародних конфліктів. Звернувшись до козацького минулого 
України, М. Чернявський викрив колонізаторську політику не тільки 
царизму, а і його прислужників серед українського панства. 

Національне відступництво висміяла у циклі сатиричних віршів і 
Леся Українка. У дні революції 1905-1907 рр. музу великої поетеси, за її 
висловом, обмарив “суворий багрянець червоних корогов і гомін 
бурхливої юрби” (“Пісні про волю”, “Казка про Оха-чудотвора” та 
інші). З найбільшою силою талант Лесі Українки виявився у драматургії 
− чотирьох драмах і п'ятнадцяти драматичних поемах. Ці твори 
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засуджували бездуховність, міщанський егоїзм, утверджували високе 
громадянське покликання людини. А її “Лісова пісня” належить до 
шедеврів світової літератури. 

Українські письменники-демократи самі були активними 
учасниками визвольного руху і підпорядковували його ідеалам свою 
літературну творчість. Повість Михайла Коцюбинського “Фата 
Морґана” − це художня епопея соціальної боротьби в українському селі 
напередодні й під час революції 1905-1907 рр. А його оповідання 
возвеличують мужність борців за волю народу і таврують тих, хто 
залишився осторонь цієї боротьби. 

Публічно звертаючись до своїх колег по перу, М. Коцюбинський 
закликав їх розробляти теми “філософічні, соціальні, психологічні, 
історичні”, не обмежуватися описом життя селянства, а звертати увагу й 
“на інші верстви суспільності, на інтелігенцію, фабричних робітників, 
військо, світ артистичний та ін.” Це побажання значною мірою 
реалізував Володимир Винниченко. В оповіданнях і повістях, 
написаних напередодні і в період революції 1905-1907 рр. (“Біля 
машини”, “Федько-халамидник”, “Голота”, “Солдатики” та ін.), він 
яскраво показав життя сільськогосподарського пролетаріату, 
української буржуазії, жахи солдатчини і царських в'язниць. Після 
поразки революції твори Винниченка (романи “Чесність з собою”, 
“Рівновага”, “Заповіти батьків”, п'єси “Щаблі життя”, “Дисгармонія”) 
збагачуються образами інтелігенції, зневіреної в ідеалах соціалізму, 
поглинутої занепадницькою психологією та ницими інстинктами. Прозу 
Винниченка перекладали і друкували російською, німецькою, 
французькою, польською, чеською, румунською, голландською, 
норвезькою, єврейською, татарською мовами. 

Архип Тесленко був неперевершеним майстром короткого 
оповідання. Змальовуючи характерні образи знедолених селян, він зумів 
побачити новий тип людини початку XX ст. − селянського 
революціонера. Розбурхане визвольним рухом селянство з великою 
художньою силою показав у своїх оповіданнях і повістях Степан 
Васильченко. 

Геніальний творець психологічної новели Василь Стефаник з 1899 
до 1905 р. видав чотири збірки прози (“Синя книжечка”, “Камінний 
хрест”, “Дорога”, “Моє слово”). Його новели виходили в перекладах 
російською, польською, чеською та іншими мовами. Головні герої 
Стефаника − це галицька біднота, спролетаризовані селяни, приречені 
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жити у безпросвітних злиднях. Близькими до творчості Стефаника в 
ідейно-художніх пошуках були і такі відомі західноукраїнські прозаїки, 
як Марко Черемшина та Лесь Мартович. До кращих творів світової 
літератури про селянство належить повість буковинської письменниці 
Ольги Кобилянської “Земля”. З надзвичайною проникливістю тут 
розкрито приватновласницьку психологію дрібних господарів, їхнє 
споконвічне, непереборне прагнення працювати на своїй власній землі. 

В оповіданнях Осипа Маковея піддано гострій критиці галицьке 
міщанство за його політичне дворушництво, запроданство австрійським 
властям, ворожість до народних мас і до культури українського народу. 
Так само Микола Вороний у поезії висміяв українське панство, яке на 
словах видавало себе за патріотів і демократів, а тим часом глумилося й 
знущалося над простим трудовим людом. 

Мистецтво: театральне, музичне, образотворче 
Засновники українського професійного театру вбачали у сцені 

трибуну соціального, національного й естетичного виховання мас. 
Глядачі захоплювалися високим мистецтвом акторської гри братів 
Тобілевичів (Івана, Миколи і Панаса), широко відомих під їх 
театральними псевдонімами “Карпенко-Карий”, “Садовський” і 
“Саксаганський”. 

Піднесенню ролі українського театру сприяло й те, що в роки 
демократичної революції він нарешті позбувся цензурних обмежень і 
дістав можливість, поряд із популярним українським репертуаром, 
давати вистави рідною мовою за п'єсами світової драматургії (Шекспір, 
Шіллер, Гольдоні, Ібсен, Островський, Толстой, Чехов). 

1907 р. Микола Садовський заснував у Києві перший в Україні 
стаціонарний український театр. Наступного року в ньому урочисто 
було відзначено 25-річчя сценічної діяльності геніальної української 
актриси Марії Заньковецької. [...] 

Вагомий доробок у репертуарі театру Садовського становили 
музично-драматичні твори українських, слов'янських і 
західноєвропейських композиторів. [...]  

Театр Садовського не тільки жанрово урізноманітнював репертуар, 
а й розвивав кращі національні риси української сцени, де органічно 
поєднувалися драматичне і музично-вокальне мистецтво. З великим 
успіхом виконували сольні партії в оперних виставах Микола 
Садовський, Марія Литвиненко, Олена Петляш-Барілотті та інші 
обдаровані співаки й співачки. Визначною подією в культурному житті 
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України стала постановка в 1911 р. опери Лисенка “Енеїда” (на лібрето 
Садовського). 

Микола Лисенко і далі збагачував свою творчість піснями на вірші 
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, інших поетів, давав 
нове життя народним пісням у власній обробці. 

Про талант Лисенка дуже точно висловився його учень, відомий 
український хормейстер Олександр Кошиць: “Кожна нота творів 
Лисенка (“не кажу про всі) співає вам ту пісню, про яку, здається, 
мріяла українська душа, перше ніж попала в тіло людини. Слухаючи цю 
музику, хоча і перший раз, почуваєш, що чув її давним-давно, що іншою 
вона бути не може, як не може український дух бути якимсь іншим. 
Почуваєш, що в ній вся наша психіка, наша історія, наші традиції, наші 
святощі, наші завдання і наші надії. 

Відгукуючись на піднесення визвольної боротьби трудящих мас 
Лисенко в період революції 1905-1907 рр. створив хор-гімн “Вічний 
революціонер” на слова І. Франка. Цей надзвичайної емоціональної 
сили твір звучав як мільйонноголосий заклик до боротьби проти тиранії 
і поневолення. Він швидко поширився серед робітників та студентської 
молоді, став однією з найулюбленіших пісень під час велелюдних 
політичних акцій. 

Чимало визначних творів Лисенка за його життя так і не побачили 
світ ні друком, ні в концертному чи сценічному виконанні. Зокрема, 
незважаючи на домагання передової громадськості, царські власті так і 
не дали дозволу на постановку історико-героїчної опери “Тарас 
Бульба”, яка є шедевром української оперної класики. Царизм 
усілякими засобами затискував творчу діяльність Лисенка, 
переслідуючи геніального композитора за винятковий патріотизм та 
участь в українському національному русі. Лисенко все життя мріяв про 
створення нормальних умов для здобуття спеціальної музичної освіти 
обдарованою молоддю з народу і сам поклав початок цій справі. Гроші, 
зібрані громадськістю України на вшанування його ювілею, композитор 
витратив на заснування у Києві музично-драматичної школи, яка 
готувала диригентів, хормейстерів, виконавців на народних українська-
музичних інструментах, співаків, театральних режисерів. 

Вихованець цієї школи Кирило Стеценко став гідним 
продовжувачем творчих традицій М. Лисенка в українській музичній 
культурі. Усе своє життя він віддав збиранню, вивченню і пропаганді 
української народної пісні. На вірші Шевченка, Франка, Грабовського, 
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Лесі Українки Стеценко написав музично-вокальні твори, які розучував 
у ним же керованих самодіяльних народних хорах. Музично-
просвітницькою діяльністю займалися й Микола Леонтович та 
Олександр Кошиць, які водночас були активними учасниками 
національного руху. Для професійного сольного і хорового виконання 
вони обробили сотні українських народних пісень. 

У Галичині Філарет Колесса підготував і видав кілька збірників 
обрядових пісень, надрукував спеціальні дослідження мелодики 
українських народних дум. Станіслав Людкевич під впливом революції 
1905-1907 рр. написав монументальну кантату “Кавказ” на слова 
відомої поеми Тараса Шевченка. На початку XX ст. у Львові вийшов у 
світ упорядкований ним двотомний збірник “Галицько-руські народні 
пісні”. Разом з художником І. Трушем композитор організував видання 
“Артистичного вісника” − першого україномовного фахового 
мистецтвознавчого журналу. 

До найвищого рівня світового вокального мистецтва піднялася 
вихованка Львівської консерваторії Соломія Крушельницька. Її голос 
зачаровував Європу, Америку, Африку. Всесвітньо відома співачка 
давала концерти у Петербурзі, Одесі. Але її мрія побувати у Києві так і 
не справдилася через заборону царських властей, які знали про щирі 
симпатії Крушельницької до національно-визвольного руху. 

Наше малярство збагатив тоді блискучий живописець Іван Труш, 
автор портретів Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника, 
Миколи Лисенка. Значною подією у культурному житті України стала 
Перша українська художня виставка, організована з ініціативи Труша 
1905 р. у Львові. Завдяки широко представленим творам художників 
західних та східних земель України виставка вилилася в яскраву 
демонстрацію цілісності художньої культури єдиного народу, 
насильницьки розмежованого на дві частини. Особливо великий успіх 
мала картина “Гість із Запоріжжя”, автором якої був небіж Тараса 
Шевченка Фотій Красицький, учень Іллі Рєпіна. 

Неабиякої слави зажив видатний український художник Микола 
Пимоненко. Його полотна, на яких так поетично зображено реалії 
українського життя, не раз експонувалися не тільки на всеросійських 
виставках, а й за кордоном − у Парижі, Берліні, Мюнхені. Картини 
Пимоненка “Жертва фанатизму”, “Конокрад”, “Проводи запасних”, “На 
Далекий Схід” відтворювали похмурі явища тодішнього життя. 

Талановиті митці (Фотій Красицький, Опанас Сластьон) працювали 
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і в першому українському масовому сатиричному журналі “Шершень”, 
що видавався у Києві під час революції 1905-1907 рр. Тоді ж група 
одеських художників на чолі з Киріяком Костанді почала випускати ще 
один сатиричний журнал − “Звон”. 

Група відомих майстрів пензля − С. Васильківський, М. Самокиш, 
М. Беркос, М. Уваров − прикрасили монументальними картинами 
“Вибори полковника Пушкаря і передача йому клейнодів”, 
“Ромоданівський чумацький шлях”, “Бій козака Голоти з татарином” 
будинок Полтавського земства. Споруджений 1907 р. за проектом 
Василя Кричевського та Костянтина Жукова, цей будинок був взірцем 
українського національного стилю в архітектурі. Мотиви української 
народної архітектури використані у кількох зиачних спорудах першого 
десятиріччя XX ст. Зокрема, це будинок товариства “Дністер” у Львові 
(архітектор І. Левицький), перший в Україні критий Бессарабський 
ринок у Києві (архітектор Г. Гай), меморіальний храм під Берестечком 
на Волині (В. Максимов), “Народний дім” у Дрогобичі 
(О. Лушпинський). 

Під впливом загальнодемократичного руху і національно-
визвольних змагань у київській та львівській пресі з'явилися публікації 
на підтримку широкого впровадження у будівництві українського 
народного стилю. Найзавзятіше обстоював національні особливості 
архітектури Василь Кричевський − приятель Михайла Грушевського. 
Завдяки авторитетним клопотанням і значній матеріальній підтримці 
митрополита Андрея Шептицького 1913 р. у Львові було відкрито 
український національний музей. 

Наука і техніка 
Історична наука тісно була пов'язана з розвитком літератури і 

мистецтва. Вона мала задовольнити насамперед духовні потреби 
народу, національна самосвідомість якого зростала під впливом 
українського руху. 1904 р. у Петербурзі вийшов російською мовою 
“Нарис історії українського народу” Михайла Грушевського, а відтак ця 
книжка там же перевидавалася ще тричі: у 1906, 1911 і 1913 рр. Її 
україномовний варіант під назвою “Ілюстрована історія України” 
виходив у Петербурзі двічі: у 1911 і 1917 рр. Сам автор визначив цю 
працю як своєрідний конспект його фундаментального багатотомника 
“Історія України-Руси”, поява якого стала подією не тільки науковою, а 
й політичною. Російські, австрійські та інші реакціонери, які не 
визнавали за українцями права на власний розвиток, зазнали відчутного 
удару. 
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Написана ще в 90-х рр. популярна “Історія українського народу” 
Олександри Єфименко побачила світ у Петербурзі російською мовою 
під час першої демократичної революції. Олександра Єфименко − 
перша в Росії і в Україні жінка, якій 1910 р. Харківський університет за 
підтримки Петербурзького присудив ступінь почесного доктора 
історичної науки. 

У вивченні минулого Слобідської України провідне місце посідав 
Дмитро Багалій − автор фундаментальних праць з історії Харкова, 
Харківського університету, української культури на Слобожанщині. 
Орест Левицький у “Нарисах народного життя у Малоросії XVII ст.”, 
“Волинських оповіданнях” поєднав документальний матеріал з 
напівбелетристичною формою викладу і яскраво показав повсякденне 
життя народних мас, їхні звичаї та обряди в далекому минулому. Іван 
Лучицький досліджував як вітчизняну, так і зарубіжну аграрну історію. 
Його праця “Стан землеробських класів у Франції напередодні 
революції і аграрна реформа 1789-1793 рр.” (1912 р.), написана на 
матеріалах закордонних архівів, здобула світову славу. Митрофан 
Довнар-Запольський опублікував ряд монографічних досліджень з 
історії народного господарства Великого князівства Литовського і 
руських земель періоду середньовіччя. Він започаткував і наукову 
монографічну розробку декабристознавства (“Таємне товариство 
декабристів”, “Ідеали декабристів”). 

Серед праць, які не лише відіграли величезну наукову роль, а й 
мали значний вплив на утвердження національної самосвідомості, слід 
назвати чотиритомний “Словарь української мови” (1907-1909 рр.), 
упорядкований Борисом Грінченком, тритомну “Коротку граматику 
української мови” (1906 р.) для шкільних учителів Петра Залозного, 
тритомний науковий курс “Української-граматики” (1905-1908 рр.) 
Агатангела Кримського. Таке ж значення мали багатотомні 
фольклористичні та етнографічні видання, упорядковані і науково 
прокоментовані Володимиром Гнатюком, що стосувалися українців 
Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. Окремо слід 
відзначити і першу написану й видану українською мовою 1908 р. в 
Петербурзі “Історію України-Русі” Миколи Аркаса. 

Сучасники свідчили, що жодна українська книжка, крім “Кобзаря”, 
не мала такого успіху, який випав на долю твору М. Аркаса: 
популярний, глибоко емоційний стиль наблизив її до найширших 
читацьких кіл. 

Російська та Австро-Угорська імперії боялися науково-технічного 
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поступу на українських землях. Талановиті одинаки − вчені і 
винахідники − лише на власному ентузіазмі досягали визначних 
результатів і відкриттів. 

З Австро-Угорській імперії світове визнання здобули українські 
вчені-професори університетів у Відні, Празі, Інсбруці: Іван Пулюй у 
галузі фізики та електротехніки, Іван Горбачевський − працями з хімії, 
М. Борисикевич − як видатний медик-окуліст. У Львівському 
університеті С. Рудницький започаткував новий науковий напрям − 
географічне українознавство. Він уперше об'єктивним географічним 
фактором обґрунтував правомірність прагнень українців до утворення 
власної самостійної держави. 

На українських землях, підвладних Росії, чимало зробили для 
світової науки вчені-медики. Данило Заболотний першим відкрив 
шляхи поширення чуми і запропонував ефективні засоби боротьби з 
цією страшною хворобою. Він та його сподвижники Микола Гамалія, 
Володимир Високович не раз виїздили в експедиції до Індії, Китаю, 
Аравії, Месопотамії для вивчення питань боротьби з епідемічними 
захворюваннями. 

Палкий патріот України академік Володимир Вернадський першим 
науково обґрунтував цілісність Всесвіту і місце у ньому людини. 
Екологобіосферними аргументами він довів пріоритет 
загальнолюдських цінностей над усіма іншими. Вернадський зробив 
внесок і в прикладні дослідження ґрунтів та корисних копалин України. 

Технічному розвиткові металургії присвятив усе своє свідоме життя 
Михайло Курако. Працюючи тривалий час на Донбасі, він домігся тут 
побудови за власними новаторськими проектами таких доменних печей, 
що не поступалися західноєвропейським. У промисловий розвиток 
Донбасу значний внесок зробив гірничий інженер Л. Лутугін. Складена 
ним геологічна карта Донбасу була відзначена 1911 р. золотою медаллю 
на Всесвітній виставці і не втратила свого науково-прикладного 
значення донині. 

На початку XX ст. Україна вийшла на чільне місце у розвитку 
світового повітроплавання. Перший аероклуб було відкрито 1908 р. в 
Одесі. Його вихованці М. Єфимов і С. Уточкін виходили переможцями 
на вітчизняних та міжнародних авіаційних змаганнях. У перетворенні 
авіації в “міцне і корисне надбання людства” велика заслуга належить 
військовому пілоту П. Нестерову. Під час служби в 1913-1914 рр. в 
Україні він продемонстрував найскладніші прийоми вищого пілотажу і 
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знамениту “мертву петлю” яка й залишилася в історії під назвою “петля 
Нестерова”. 

1912 р. в майстерні Одеського аероклубу було побудовано близько 
двадцяти аеропланів різних систем. На базі цієї майстерні згодом постав 
перший в Україні авіаційний завод. Інтенсивне будівництво нових 
конструкцій літаків, гелікоптерів та планерів розгорнулось і на базі 
Київського товариства повітроплавання. Саме тут розпочали свою 
діяльність Д. Григорович − конструктор першого у світі гідролітака 
(1912 р.) та І. Сікорський − конструктор багатомоторних літаків (1912-
1914 рр.). 

Однак уряд Російської імперії мало дбав про розвиток власного 
авіабудування. Сам “шеф авіації” великий князь Олександр 
Михайлович, незважаючи на те, що вітчизняні конструктори 
створювали літаки, кращі за іноземні, пропонував збільшувати авіапарк 
країни закордонними апаратами. 

Взагалі, бюрократична система панівних монархічних режимів 
Російської та Австро-Угорської імперій гальмувала культурний і 
науково-технічний розвиток України, яка так і не домоглася права на 
відкриття своєї національної академії наук. Роль координуючих 
наукових центрів брали на себе самодіяльні організації. Львівське 
Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка набуло міжнародного 
авторитету. Особливо плідно працювала філологічна секція, якою 
тривалий час керував Іван Франко, а також етнографічна на чолі з 
Володимиром Гнатюком. 

Під час революції 1905-1907 рр. розгорнуло свою діяльність 
Українське наукове товариство у Києві. Воно об'єднало вчених-
суспільствознавців і природознавців багатьох міст України, а також 
Петербурга й Москви. Очолили товариство авторитетні українські 
історики Михайло Грушевський, Орест Левицький, Володимир 
Щербина. Воно, як і львівське, друкувало наукові праці українською 
мовою, зазнаючи постійних цензурних переслідувань. 

Нові риси у побуті та народній творчості 
Політизація суспільного життя, активізація національно-визвольних 

змагань, масовий революційний рух, науково-технічний поступ та 
урбанізація − це ті характерні історичні явища початку XX ст., які 
найвиразніше вплинули на громадський і родинний побут населення 
України, його участь у культурному процесі. 

Міста і села змінювали своє обличчя масовою індивідуальною 
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забудовою жител з двома, трьома, чотирма кімнатами. Заможні міщани 
й селяни зводили цегляні будинки під бляхою (залізом) або черепицею. 
Тканини фабричного виробництва та одяг міського крою починають 
витісняти доморобне полотно і традиційний народний одяг навіть на 
селі. Не витримують конкуренції з дешевою фабрично-заводською 
продукцією і витісняються з побуту твори декоративно-ужиткового 
мистецтва. Тепер вони мають попит переважно серед заможних верств 
населення. Та й культурно-побутові новинки промислового 
виробництва (скажімо, швейна машина, грамофон, гумове взуття) на 
початку XX ст. також були ознакою заможності. 

Нові риси побутової культури насамперед виявлялися у великих і 
середніх містах. Тут зводилися багатоповерхові житлові будинки, 
споруди культурного призначення − театри, музеї, бібліотеки. На 
вулицях з'явилося електричне освітлення і трамвайне сполучення. 
Навіть на околицях, забудованих робітничими бараками і халупами, уже 
були приміщення громадського призначення − народні будинки, 
бібліотеки-читальні. 

Діячі науки і культури з демократичної інтелігенції залучали 
робітників та селян до участі в хорових і театральних гуртках, народних 
університетах, вечірніх і недільних школах. Величезну культурно-
освітню роботу вели “просвіти”, які діяли у містах, містечках, 
робітничих селищах і селах усієї України по обидва боки кордону. 
Підвищували свій загальноосвітній та політичний рівень відвідувачі 
харківського Народного будинку товариства грамотності, київського 
“Клубу трудящих осіб”, львівського товариства “Боян”. 1909 р. у 
Харкові було завершено будівництво першого в Україні Палацу 
робітника. Кошти на його спорудження протягом десяти років збирали 
члени профспілки “Металіст”. 

На початку XX ст. в Україні діяло багато аматорських драматичних 
гуртків: на київському заводі Арсенал”, на харківському 
паровозобудівному заводі, на багатьох залізничних станціях, 
цукроварнях. Українська драматургічна класика посідала значне місце в 
їхньому репертуарі. Марко Кропивницький організував самодіяльний 
театр у Лисичанську на Донбасі, Марія Заньковецька − у Ніжині, Архип 
Тесленко − у рідному с. Харківці на Полтавщині, Гнат Хоткевич 
заснував “Гуцульський театр” у с. Красноїлі на Станіславщині. З 
аматорських драматичних гуртків виникли напівпрофесійні театральні 
колективи (при львівському Драматичному товаристві імені Івана 
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Котляревського), чернівецькі театри “Руський селянський” і 
“Буковинський народний”. 

Історичні події початку XX ст. дістали відображення в 
народнопісенній творчості. На мелодії давніх відомих пісень 
створювали нові тексти: “Засвистали арештанти”, “Реве та стогне люд 
голодний”, “Одна хмара із села, а другая з міста” й інші цікаві варіації. 
На західноукраїнських землях виник цілий масив стрілецьких пісень. 
Серед них − славнозвісна “Ой, у лузі червона калина похилилася”, яка 
стала одним із славетних гімнів борців за волю України. 

Не зник з українського фольклору і жанр народної думи. Його 
розвивали і популяризували кобзарі, які, зберігаючи найдавніші 
перлини часів козаччини, творили нові шедеври. Такими стали думи 
“Сорочинські події 1906 року” та “Чорна неділя у Сорочинцях” 
Михайла Кравченка. Слова і музику кобзарських творів із вуст авторів 
(часом з допомогою фонографа) записували народознавці, письменники, 
вчені, композитори, художники: Леся Українка, Климент Квітка, Опанас 
Сластьон, Володимир Короленко, Микола Аркас, Філарет Колесса та 
багато інших шанувальників українського фольклору. 1907 р. Іван 
Франко й Олекса Нижанківський підготували і видали народно-
пісенний збірник “Русько-український співаник”. 

1900 р. вийшов у світ кольоровим друком “Альбом української 
старовини” Сергія Васильківського і Миколи Самокиша. У цьому 
виданні художники вмістили 20 ілюстрацій на теми з історії України: 
характерні типи козаків, портрети культурних діячів, батальні сцени. З 
усього видно, що митці творили на основі глибокого вивчення 
етнографічних матеріалів, з надзвичайною увагою ставилися до 
змалювання деталей одягу, зброї, побутових речей тощо. Отже, народна 
творчість продовжувала служити невичерпним джерелом натхнення для 
професійних діячів літератури і мистецтва України. 

Сарабей В. Г. Національне відродження України / Сарабей В. Г.  − К.: 
Альтернативи, 1999. − 336 с. − С. 311−326. 

Початки української преси 

Народження преси на українських землях 
У 1776 р. появляється перший на українських землях часопис. Це 

тижневик французькою мовою під назвою “Gazette de Leopol”, перше 
число якого появилося у Львові 1 січня, його власником і видавцем був 
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невідомий якийсь Chevalie Ossoudi. Проіснував цей часопис лише рік. 
Його сторінки (кожне число виходило на 4 стор.), як також сторінки 
його додатків, приносили вісті зі всіх важніших міст Європи. Головно 
були це вісті політичного характеру, а подекуди і з приватного життя. 
Відповідали вони за формою нинішнім телеграмам і хронікарським 
заміткам. Жодних статей (редакційних чи інших) тут не було. 

Серед цих вістей траплялися часом вісті й з українського життя, як 
місцевого характеру, так і зі східних українських земель. З останніх 
особливу увагу звертають на себе, наприклад, вісті про призначення гр. 
Румянцева генерал-губернатором України, про перенесення столиці 
України з Глухова до Києва, як також цікава російська записка про 
плавбу на Чорному морі, в якій подано причини зруйнування 
Запорізької Січі: зробити торговельний шлях Дніпром безпечним від 
запорізьких козаків. 

На східних українських землях постання періодичної преси сталося 
ще пізніш, а саме в першій половині XIX ст. Найперше появляється 
вона у Харкові, потім в Одесі, врешті, в Києві. 

Першим таким часописом був тижневик під назвою “Харковський 
Еженедельник”, що його почав видавати 1812 р. харківський книгар 
Лангнер при найближчій участі проф. Харківського університету 
К. Нельдехена. Часопис близько стояв до університету, подаючи 
інформаційний матеріал, в якому відбивався місцевий побут та інтереси, 
якими жило громадянство тодішньої Слобожанщини. Появилося 
12 чисел. Припинив своє існування з огляду на малу кількість 
передплатників, що було зазначено управою університету такими 
словами: “...в тутешньому краї дуже мало людей, що цікавляться такими 
творами (сочинениями)”. 

Першим щоденником на східноукраїнських землях став “Одесский 
Вестник”, що почав виходити в Одесі 1827 р. і протримався до 1893 р. 

У Києві перший часопис (газета) появився 1835 р. Власне був це 
сурогат газети під назвою “Киевские Объявления”, що виходили в 1835-
38 і 1850-58 pp. Появлялися вони щодня, але тільки впродовж одного 
місяця січня, під час контрактових ярмарків. [...] 

Початки української преси на східноукраїнських землях 
На східноукраїнських землях преса виникає як чинник захисту 

української культури і збереження національної спільноти на ґрунті 
історичної минувшини. Характеристичною її рисою стає те, що виникає 
вона з ініціативи та старанням самого українського суспільства. Це 
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виразно відрізняє її початки від початків преси багатьох інших народів і 
зокрема від початків преси московської, що була продуктом уряду чи 
урядових чинників, як наприклад, “Куранти” (1621), “Ведомости 
Московскаго Государства” − (1702) тощо. Діяльність їх редакторів і 
співредакторів була нічим іншим, як приневоленою, урядовою, часто 
немилою службою, яку мусили виконувати з наказу відповідних 
урядових чиновників. Відмінний був початок, а ще більше − в пізніших 
часах стадії розвитку української преси, її народження тісно в'яжеться з 
відкриттям першого в Україні університету в Харкові в 1805 p., що 
постає старанням суспільства. Тут скупчилися видатніші наукові, 
літературні та громадські сили того часу. Університет набирає значення 
науково-культурного центру, скупчує навколо себе всі громадсько-
культурні інтереси Слобожанщини. З університетом же в'яжеться новий 
цензурний закон (1804), яким після доби, що тяжіла над українським 
друкованим словом від 1720 р. (наказ Петра І), передавалася цензура до 
рук професорських колегій університетів. Все це сприяло народженню 
української преси і то саме в Харкові, де незабаром і появилися її перші 
органи. 

Як ці органи, так і наступні часописи чи їх заступники пізніших 
років у формі альманахів або збірників, появляються в двох мовах: 
російській і українській, а часом лише в російській. Пояснення такого 
явища треба шукати в мовній та загальнокультурній асиміляційній 
дійсності, що на той час набрала вже поважної сили на українських 
землях під Росією, як також у проявах своєї чинності урядового 
“недремлющого ока”, що недоброзичливо дивилося на вживання 
української мови як на прояв українського національно-культурного 
відокремлення. [...] 

Програма перших українських часописів 
Програма молодої української журналістики в час її народження, 

дивлячись на хронікарський зміст, іде в двох напрямках. Один з них − 
науково-літературний (історія, етнографія, красне письменство, тощо), 
другий − сатирично-літературний. 

Обидва ці напрями визначаються одною спільною рисою: незважаючи 
на лояльність, що її вимагали умови політичного життя і що її в різний спосіб 
мусив виявити той чи інший часопис, всі вони своїм основним змістом 
прислуговувалися пробудженню в українському суспільстві 
національної думки і почуття. Це провадило до організації національно-
громадських сил й до створення основ їх розвитку. 
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Перші українські часописи на східноукраїнських землях. Піонери 
української журналістики. “Украинский вестник” 

Представником першої течії в молодій українській журналістиці на 
східноукраїнських землях 1816 р. стає журнал, що виходить із 
професорських кіл Харківського університету під назвою “Украинский 
Вестник” за редакцією і співробітництвом визначних на той час 
наукових і літературних сил, як проф. Євграфа Філомафитського (1791-
1831), проф. Р. Гонорського (1791-1819), проф. О. Склабовського (1793-
1831), Гр. Квітки-Основ'яненка (1778-1843), П. Гулака-Артемовського 
(1793-1831). 

Перше число журналу появилося з університетської друкарні за 
січень 1816 р. у формі маленької книжки (15x10 см). Цю форму 
витримано було й у всіх дальших числах. 

Одним з головних завдань, що було поставлено видавцями і 
редакцією та зазначено у вступному слові, − “...дать лучшее поняте о 
здешнем крае”, а також ознайомлення читачів з історією України та 
збудження почуття любові до неї. Висуваючи це завдання, видавці були 
свідомі труднощів, що стояли перед ними: 

“Не можна ... ручатися, − каже у вступній статті редакція, − щоб 
можна було дати найповніше уявлення як про саму Україну, так і її 
населення, бо успіх в цьому залежить від багатьох сторонніх причин”. 

Поборюючи ці причини, журнал упродовж чотирьох років все ж 
спромігся дати на своїх сторінках максимум того, що можна було дати 
за тих умов, при яких довелося йому існувати. 

Вже з першої книжки головним змістом журналу стає історія 
України та поодиноких її країв, етнографія, географія в оригінальних 
працях, як також описи і спомини, спроби української літературної 
творчості. Тут же переклади та матеріали місцевого хронікального 
характеру. 

Перше число (за січень 1816 р.) принесло на чільному місці більшу 
працю під заголовком “Гетьман Хмельницький”, що зайняла собою 
кілька чисел і була написана на підставі старих рукописів. 

Подаючи добу гетьманування Б. Хмельницького, праця ця 
просякнута почуттям глибокої пошани до українського козацтва. 
Самого ж Хмельницького автор (директор Чернігівської гімназії 
М. Марков) характеризує такими словами: “Невтомний, строгий до 
самого себе більш, ніж до других, він виступає на арену, забуваючи 
навіть про славу”. 
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“Покличемо з темряви минулого мужа, − продовжує автор далі, − 
що віддав усього себе на користь батьківщині: нехай буде він вічним 
докором для безжурних і твердою наукою для бадьорих. При імені 
Хмельницького мало хто лишиться байдужим і не викличе в своїх 
думках тисячі споминів”. 

З інших праць звертають на себе увагу такі, як наприклад: 
історичний огляд Г. Квітки-Основ'яненка “О Малой России”, 
М. Грабовського − “Историческия замечания о Малороссии, от смерти 
гетмана Богдана Хмельницкаго до Полтавского сражения”, як також 
згаданого вже М. Маркова, який дав “Введение в малороссийскую 
историю”. Тут же цінні описи поодиноких місцевостей України − їх 
історичне минуле, побут, культурне життя тощо. Зокрема варто згадати 
опис України російським подорожником Льовшиним, в якому він 
такими словами характеризує українські пісні і мову: “Їх (українців) 
пісні ніжні, виразисті і часто протяжні. Українці перевищують майже 
всіх мешканців Росії гнучкістю, чистотою та приємністю голосів”... 

А далі про мову: “Коли генії тієї країни звернуть увагу на 
українську мову і вироблять її, тоді українці, може, конкуруватимуть 
щодо слави своїх наукових творів із найкультурнішими народами 
Європи”. 

Зустрічаються також на сторінках журналу кілька спогадів, з яких 
заслуговують на особливу увагу спогади швейцарця Вернете та Гесс де 
Кальве (про Григорія Сковороду, про Новгород-Сіверський). 

Критичні огляди (або скоріше реферати чи перекази) належать тут 
перу Масловича. 

Окреме місце на сторінках “Украинского Вестника” займають 
“Листи до видавців”, талановито вбрані в гумористично-сатиричну 
форму, скеровані на побут і вдачу представників тогочасного 
суспільства. Їх автором був Г. Квітка-Основ'яненко, що виступив тут під 
прибраним іменем − Фалалея Повінухіна. 

Представником української літературної творчості в “Украинском 
Вестнике” став П. Гулак-Артемовський, який здобув в історії 
українського письменства належне місце по опублікуванні тут відомої 
байки “Пан та собака”. 

Крім того, опубліковано було тут також ще низку його творів, в 
одному з яких (“Супліка до Грицька Основ'яненка”) зазначається 
відрубність української мови від російської та надається їй літературної 
гідності. 
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Окремо був в “Украинском Вестнике” введений відділ 
інформативно-хронікарський. Головне місце займають в ньому 
“Харківські записки”. Зокрема цікавим є повідомлення про працю 
Харківського університету. Тут же про програми навчання в повітових 
школах (“уездных училищах”), гімназіях і врешті в університеті. З них 
довідуємося, що серед предметів навчання в так званих “уездных 
училищах” (повітових школах) того часу поруч з граматикою російської 
мови стоїть також навчання “местного языка”, отже, української мови. 

Решта матеріалів, що появилася на сторінках “Украинского 
Вестника”, в більшій частині відбігали від місцевої і 
загальноукраїнської тематики. 

Суспільство і “Украинский Вестник”. Передплата. Припинення 
Незважаючи на те, що як видавництво, так і редактори 

“Украинского Вестника” змагалися якнайкраще підійти до потреб і до 
вимог суспільства, журнал не зміг здобути ширшого кола читачів. Вже в 
першому році видавництво побачило, що перед ним стоїть поважне 
завдання − провести відповідну підготовку шляхом агітації. Треба було 
заохотити читача, треба було практично підвести його до журналу та 
ознайомити з його змістом і вичекати після того певний час. Тому 
першого року видавництво більшу частину з накладу 350 примірників 
розіслало даром. Це дало деякі позитивні наслідки. Року 1817 (другий 
рік видання) друковано було вже 500 примірників, а передплатників, що 
внесли гроші − 297. Року 1818 друковано 400 примірників, 
передплатників − 244. У наступному 1819 році зменшено наклад до 
350 примірників. Хоч кількість передплатників, порівнюючи з 
попереднім роком трохи зросла, а саме − до 253. 

Цікаво порівняти передплату “Украинского Вестника” з 
передплатою часописів в інших країнах серед інших народів. 
Наприклад, згаданий нами “Casopis Narodniho Musea” у Празі, що почав 
виходити 1827 p., спочатку мав щойно 436 передплатників у Чехії та 
декілька за кордоном. Так само такий російський часопис першої 
половини XIX ст. як “Москвитянин” (Погодіна) мав лише 
300 передплатників. Або врешті − “Отечественные Записки”, що почали 
виходити 1820 p., мусили припинитися через брак передплатників і 
відновилися вже геть у пізніших роках. 

Мусив припинити своє існування й “Украинский Вестник”, але з 
інших причин. Незважаючи на, здавалося б, малу кількість 
передплатників, починаючи з другого року видання, всі видатки його 
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видання повністю вже покривалися з передплат. Отже, про жодний 
дефіцит думати не доводилося. 

Натомість журнал зустрівся з іншого роду перешкодами. З 1819 р. 
почала виявлятися заново цензурна практика, що натурально тяжко 
відбилася і на “Украинском Вестнике”. Журнал почав діставати 
попередження, які закінчилися тим, що 1820 р. число за місяць січень 
було цензурою затримано, а саме видання заборонено. Трохи довше ще 
протримався тижневик “Харьковские Известия”, що його також видавав 
університет за редакцією проф. Вербицького в 1817 − 1822 pp. 

Нова спроба. “Украинский журнал”. Акція, її наслідки 
Щойно за чотири роки після “Украинского Вестника” робить 

університет нову спробу. Приступає до видання нового журналу, яким 
1824 р. стає “Украинский Журнал”. Редактором цього нового журналу 
призначив університет П. Гулака-Артемовського, що пізніше був 
ректором університету, та проф. О. Склабовського. Через недугу 
П. Гулак-Артемовський примушений був зректися редакторської праці, 
залишаючись співробітником. Таким чином, редактором журналу 
залишився сам О. Склабовський. Програма нового журналу охоплювала 
такі розділи: 

1) все, що торкається історичних відомостей, успіхів у науці і 
мистецтві, хліборобстві, торгівлі, промисловості та інших 
достопам'ятностей України; 

2) всі роди прозаїчної творчості; 
3) всі роди поетичної творчості; 
4) різне. 
Програма ця в практиці набрала характеру наукових викладів 

філософічних теорій, якими цікавилися того часу вчені та літератори, і 
зокрема викликала зацікавлення класичною літературою. 

І хоч студії української історії та різні дослідження, що з нею 
зв'язані, разом із тогочасним станом життя в Україні і було 
запроваджено в програмі на першому місці, здійснення їх, коли і 
побачимо на сторінках “Украинского Журнала”, то все ж у далеко 
меншому розмірі, аніж то було на сторінках його попередника, а до того 
ж, коли і траплялися на ці теми, то носили вони характер більш 
описово-дослідний і місцевий. Правда, були ще праці, що все ж 
збуджували в громадянстві інтерес до української старовини, але менше 
захоплювали і поглиблювали національне почуття, що виходило б поза 
межі вужчої батьківщини − Слобожанщини. Проте можна було зустріти 
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тут і винятки. Одним з таких винятків була хоча б така праця як “Взгляд 
на поэму под названием “Войнаровский”. Не є це критична праця, лише 
виклад змісту поеми К. Рилєєва з цитатами з неї. Але можна бачити в 
ній, як глибоко співчував автор вкладеному в цю поему почуттю любові 
до України. 

Серед наукових і літературних кіл суспільства “Украинский 
Журнал” користувався атестацією ліпшого в ті часи наукового органу. 
Та незважаючи на це, все ж мусив він 1825 р. припинити своє існування. 
Був це час, коли реакція на чолі з кн. Голіциним розправляла свої крила. 
На куратора шкільної округи і університету висунуто було З. Карнієва − 
послідовника лихої пам'яті куратора казанської шкільної округи 
Магницького, а почесним членом Харківського університету став не 
менш відомий в історії Росії граф Аракчеєв. Це імена, що самі за себе 
промовляють. 

“Харьковский Демокрит” 
Представником другої течії в молодій українській журналістиці був 

часопис − “Харьковский Демокрит”, що виходив у Харкові 1816 р. 
Назву цього журналу, можна думати, було запозичено від сатиричного 
місячника “Демокрит”, що 1815 р. виходив у Петербурзі. 

Свою появу “Харьковский Демокрит” завдячує одному з перших 
вихованців Харківського університету В. Масловичу (1793 − 1841), який 
був і його редактором. Батько Масловича був за походженям серб. Мати 
− українка з роду Познанських, приятелів відомого етнографа грузина 
Цертелєва, що посвятився українським етнографічним студіям. Ще за 
студентських часів виявив В. Маслович нахил до літературних студій і 
творчості (зокрема його студії над історією байки). 

Приступивши до видання “Харьковского Демокрита”, в передмові 
до нього він зазначив: “За особливий свій обов'язок вважаю, щоб цей 
журнал поповнювався творами нашої країни”. 

За змістом журнал цей можна поділити на такі відділи: 1) гумор, 
байки, епіграми, оди тощо; 2) оповідання, казки, подорожі; 3) різні 
пісні; 4) забави, шаради. 

Матеріали цих відділів появлялися мовами українською та 
російською. 

Масловича постійно тягнуло до української поезії, до української 
мови й літератури. Українська мова стала його рідною мовою і він 
заповнював своїми творами сторінки часопису, що часом 
прозраджували його гострий язик. 
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З тих творів згадати хоч такі, як поема про Харька, засновника 
Харкова, на підставі народних переказів під заголовком “Засновання 
Харькова”; сатиричну поему на українське життя “Утаіда”, в якій можна 
помітити вплив Котляревського; “Песнь Семейству”, що поза 
російським заголовком написана була доброю українською мовою, та 
інші. 

Крім самого Масловича, містили тут свої твори Г. Квітка-
Основ'яненко, Срезневський, Гонорський та інші. 

Вийшло “Харьковского Демокрита” шість чисел. Перестав 
виходити в зв'язку з виїздом Масловича з Харкова. 

Повстання декабристів 1825 р., польське повстання 1830 р., рух за 
кордоном − все це занепокоїло російський уряд. Маючи за собою вже 
досвід і традицію в боротьбі з українством, звернув він увагу на 
українське життя і став на шлях його чергового приборкання, бо 
побоювався розвитку його національного вияву і розвитку. Наслідком 
цього стає те, що понад тридцять років не бачимо вже на 
східноукраїнських землях жодного українського часопису. 

Заступники часописів − альманахи 
Тим часом українські літературні і наукові кола не думали про 

підготовку до смерті. Навпаки, в боротьбі з реакцією вишукували вони 
інших шляхів, щоб промовити до українського суспільства. Таким 
шляхом стає видавання різного роду альманахів та збірників, що 
заступають собою журнали. [...] 

Преса на західноукраїнських землях. Історичне тло. Перші спроби 
Не в ліпшому стані була в цей період справа періодичних 

українських видань і на західноукраїнських землях. З часів створення 
так званого Руського воєводства та прилучення його до земель 
польської корони й до кінця XVIII ст. перебувала Галичина під 
польським пануванням. Становими привілеями та матеріальними 
вигодами перетягала Польща на свій бік потомків наших княжих родів, 
боярства й міщанства. Решту зустрічали тяжкі обмеження й 
переслідування тих освічених верств українського суспільства, що 
прямували до національно-культурної сепарації від Польщі. Українська 
культура, що колись стояла, без порівняння, вище від польської, падала 
постійно, не маючи настільки підтримки з боку держави, але й 
втрачаючи підтримку власних останків вищих верств − шляхти й 
міщанства. Римо-католицька церква зі справною організацією та 
дисципліною, з доброю пропагандою та системою середніх і високих 
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шкіл та виховних закладів брала явну перевагу над нашою 
православною та уніатсько-католицькою церквою. В кінці XVIII ст. при 
кінці старої польської держави в Західній Україні православна церква 
впала була зовсім, а залишилася формально тільки українська 
католицька церква, однак між її вірними було тільки селянство, рештки 
міщанства і нижчої “ходачкової” шляхти, з яких рекрутувалося 
духовенство. Під час першого поділу Польщі 1772 р. Галичина 
перейшла під Австрію. При українськім народі залишився ще тільки 
“хлоп і поп”, як це згірдливо говорили тоді польські шляхтичі. 

Втративши верхні верстви, що зреклися свого народу, галицько-
українські землі залишилися лише з нижчим духовенством та 
українським селянством, придушеним неволею. Те ж саме і на 
Закарпаттю, де політика асиміляції українського населення привела до 
повного національно-культурного поневолення. [...] 

А все ж ціною великої енергії і зусиль щастить таки національно 
свідомій частині українського суспільства перебороти всі труднощі і 
покласти підвалини для пізнішого розвитку української книжки і 
періодичної преси. 

Першу спробу робить 1830 р. Маркіян Шашкевич. Бувши в той час 
ще семінаристом, почав він старатися про дозвіл на видання 
українського часопису. Але йому було відмовлено. 

“Руська трійця”. Спроба видання часописів. Альманах “Зоря” 
Тим часом під впливом знайомства з творами українських 

письменників східноукраїнських земель, з виданнями на тих землях, як 
також розвитку національно-культурного життя серед суспільства 
інших народів, що були в тій же державі, та творів таких представників 
їх, як Шафарик, Колар, Караджич та ін., і особистого знайомства з 
чеськими представниками, як Коубек, Зай та ін., твориться гурток 
піонерів українського національно-культурного відродження Галичини. 
Душею цього гуртка, що ввійшов до історії під назвою “Руська трійця”, 
стає Маркіян Шашкевич із найближчими однодумцями − 
Я. Головацьким (1814-1888) та І. Вагилевичем (1811-1866). 

Оцей-то гурток, після відмови М. Шашкевичеві в дозволі на 
видання часопису, береться до видання альманаху під назвою “Зоря”. 

Зміст цього альманаху складався з народних пісень та наукових 
розвідок. Але перший його випуск на 1834 р. цензурою не було допущено до 
друку. [...] 

Редакторів потягнено було до відповідальності, переведено було 
ревізію в М. Шашкевича. Але все це не розбило розпочатої гуртком 
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праці. Зокрема М. Шашкевич не падав духом. Огрітий глибокою 
любов'ю до свого народу, щирий і непохитний, робив він такий 
висновок: “Коли не можна друкувати руської книжки у Львові, то 
несемо її до Відня, а коли і там не пустять на світ Божий, то лишається 
ще свобідна Угорщина”. Тому заохочує своїх однодумців до 
витривалості і до дальшої праці. 

“Русалка Дністровая” та нові спроби видання періодичного органу 
За два роки, поробивши деякі зміни та додавши нового матеріалу, 

замість викиненого, надавши змісту більш спокійного і лагідного 
характеру, М. Шашкевич з Я. Головацьким перейменували “Зорю” на 
“Русалку Дністрову”. За допомогою сербських приятелів Я. 
Головацького і зокрема Юрія Петровича видрукували вони цей 
альманах таки в Будапешті (Будині) 1836 р. з датою 1837 р. Кошти на це 
видання дав директор Головної школи в Коломиї Микола 
Верещинський, що був великим прихильником ідей Маркіяна 
Шашкевича. [...] 

Зміст альманаху складався з народних пісень, оригінальних творів 
поезії і прози, перекладів і відділу “Старини”. 

Задуманий був альманах як періодичне видання, як про це свідчать 
архівні матеріали. Та видавцям не пощастило. 

Друковано було “Русалку Дністрову” в кількості 1000 примірників, 
з яких 200 розійшлося перед висилкою до Львова. Решту (800) було у 
Львові цензурою сконфісковано. 

Таким чином, видання це принесло значні матеріальні втрати, а 
також і поважні неприємності поліційні. Цікавий, між іншим, погляд 
висловив директор поліції: “Досить маємо клопоту й з однією 
національністю (тобто польською), − казав він, − а тут ці божевільні 
хочуть ще вернути мертву руську (отже, українську) національність”. 

За оминальне нехтування крайової цензури видавців потягнено до 
відповідальності. Ректор семінарії перевів також слідство, бо 
М. Шашкевич ще був семінаристом. Протокол слідства переслано до 
консисторії, яка переслала його до крайової влади. Наслідки: 
Шашкевича і Головацького віддано під поліційний догляд. [...] 

Животко А. П. Історія української преси. − К. : Наша культура і наука, 1999. 
− 368 с. − С. 35-51. 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

324 

Українська літературна мова.  
Історія становлення й розвитку 

[...] З XIV ст. активізувався процес проникнення розмовної 
української мови в церковнослов'янську. Писемну мову, що вживалась у 
Великому князівстві Литовському в юридичних документах, а також у 
конфесійній, полемічній, історіографічній літературі, поширеній в 
Україні і прилеглих землях у ХІV-ХVІІ ст., вважають староукраїнською 
писемною мовою, оскільки вона вже ввібрала чимало фонетичних, 
лексичних і граматичних рис народної мови. 

Але з другої половини XVII ст., після того як значна частина 
території України ввійшла до складу Російської імперії, яка провадила 
жорстку асиміляторську політику щодо поневолених народів, мовно-
культурний розвиток країни на питомих національних джерелах було 
загальмовано. 

Протягом XVIII ст. всі різновиди староукраїнської писемної мови в 
підросійській Україні занепали і в офіційних сферах їх замінила 
російська мова. Впровадження російської мови у вищі сфери 
суспільного життя не тільки звузило культурний простір побутування 
української мови і її соціальну базу, спричинивши денаціоналізацію 
освічених верств української людності, а й перервало її органічний 
зв'язок із попередньою писемною традицією. “Староукраїнська 
літературна мова, − писав Ф. Т. Жилко, − була пов'язана з розвитком 
елементів української державності, української культури, освіти тощо. 
Російський царизм неухильно, із зростаючою жорстокістю придушував 
і знищував усі вияви національного життя і прагнення до незалежності. 
За Катерини II були остаточно ліквідовані останні залишки української 
державності. Русифікація міст і містечок, введення в установах 
російської мови, перехід інтелігенції і більшості козацької старшини 
(особливо у зв'язку з перетворенням її на малоросійське дворянство) на 
російську мову − все це зробило майже непотрібною староукраїнську 
літературну мову, − далеку від народної у Східній Україні. На кінець 
XVIII ст. вона цілком виходить з ужитку в українських землях, 
включених до складу Росії. Відбувається розрив традицій 
староукраїнської літературної мови у Східній Україні, а значна частина 
українського народу була цілком позбавлена своєї літературної мови”. 

Церковнослов'янська спадщина, спільна літературна мова 
східнослов'янського культурного ареалу перейшла у володіння до 
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панівної нації і стала писемною базою формування російської 
літературної мови. Вона дала російській мові підготовлений ґрунт для 
швидкого розвитку − багатий словник на позначення абстрактних 
понять і великі можливості для стильової диференціації. 

XVIII ст. в історії російської культури − це доба активної розбудови 
російської літературної мови, розширення і переформування її основи, 
коли після короткочасного періоду панування трьохстильової ієрархії 
перемагає тенденція до злиття двох мовних стихій − 
церковнослов'янської і народно-розмовної. Натомість для української 
мови єдиними повноцінними формами реалізації лишились усні форми 
її побутування − живе мовлення народу та усна народна творчість, які й 
стали базовими для формування літературної мови нової доби. 

Історична заслуга І. Котляревського полягає в тому, що він 
віднайшов єдиний на той час перспективний шлях становлення 
літературної мови, використавши селянську говірку як гомогенну мовну 
основу словесного мистецтва. 

Таким чином, розвиток української і російської літературних мов 
ішов різними шляхами. Російська літературна мова, яка зросла на 
фундаменті писемної мови Київської Русі, плекалась у вищих верствах 
суспільства, при постійній підтримці великодержавної влади, що 
потребувала єдиного “общерусского языка” як духовного знаряддя 
поневолення всіх інших народів Російської імперії. Натомість історично 
окрадена, позбавлена своєї писемної традиції і зведена до рівня 
побутового наріччя, українська мова піднімалась знизу, з народного 
селянського середовища, долаючи опір і з боку самодержавного 
апарату, і з боку освіченої російської громадськості, і з боку свого ж 
русифікованого панства. 

Характерно, що діячі російської культури, скептично настроєні 
щодо перспектив літературної творчості на “малороссийском наречии”, 
посилалися передусім на неможливість створення літератури на 
обмеженій базі “простонародної” мови. “Хороша литература, которая 
только и дышит, что простоватостью крестьянского языка и 
дубоватостью крестьянского ума!” − іронізував В. Г. Бєлінський в 
рецензії на збірник “Ластівка”. 

Проте час показав хибність такого погляду.  
[...] Вирішальна роль у становленні сучасної української 

літературної мови належить Т. Шевченкові. Поет органічно поєднав 
народнорозмовну мову з мовностильовими засобами українського 
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фольклору і старослов'янськими елементами урочистого стилю, 
пов'язаними з біблійною тематикою. Надзвичайно важливим етапом у 
становленні загальнонародної літературної мови було здійснене в поезії 
Шевченка розширення виражальних можливостей української мови, 
зокрема віднайдення мовних ресурсів для створення високого 
поетичного стилю. 

Велике значення в справі розбудови і культурницького 
опрацювання української мови мала також літературна, публіцистична й 
громадська діяльність П. Куліша. В оригінальних поетичних творах і 
перекладах П. Куліш, освоюючи мотиви та образи античної і 
західноєвропейської культури, намагався вивести українську літературу 
з обмеженого кола селянської тематики, розширити лексичну базу 
літературної мови за рахунок творення слів на позначення абстрактно-
філософських понять і введення низки запозичень з інших мов. Зусилля 
Куліша, спрямовані на подолання однобічного розвитку української 
літератури і літературної мови, на той час, у першій половині й середині 
XIX ст., не знаходили підтримки в середовищі українських літераторів, 
− адже тут переважав етнографічно-народницький погляд на розвиток 
національної культури. Впливовість етнографічно-народницьких 
концепцій розвитку національної літератури і літературної мови 
пояснюється суспільно-соціальними умовами України XIX ст., 
характерною рисою яких було мовне протистояння русифікованого 
міста й українського села. Зросійщення і полонізація вищої верстви 
українського суспільства гальмували творення зразкового варіанта 
мовлення освіченої частини соціуму, що відіграє впливову роль у 
розвитку літературних мов державних націй. Україномовна освічена 
верства народу на території підросійської України в кінці XIX ст. була 
ще нечисленною й обмежувалася переважно середовищем митців. Ця 
обставина зумовлювала й орієнтацію літераторів на селянство як 
головного свого читача. 

Проте на кінець XIX ст. письменникам в особі таких їх 
представників, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський 
та ін., вдалося подолати жанрово-стильову обмеженість української 
літератури. В історії національної літературної мови цим письменникам 
належить заслуга переорієнтації її з “мови сільської баби”, згідно з 
народницькою концепцією І. Нечуя- Левицького, на культурно 
опрацьовану мову, яка могла б служити потребам розвиненого 
суспільства. Творчість Лесі Українки, І. Франка, М. Коцюбинського 
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піднесла літературну мову на вищий рівень, збагатила її словниковий 
склад, розширивши його науковою, виробничою, суспільно-політичною 
лексикою, удосконалила засоби образного виразу. Окремо слід 
відзначити внесок цих письменників, особливо Івана Франка, у справу 
формування публіцистичного і наукового стилів української мови. 

Розглядаючи історію української літературної мови у XIX ст., не 
можна оминути заборонену в радянському мовознавстві тему існування 
в цей час двох її територіальних варіантів − західноукраїнського і 
східноукраїнського, що було неминучим наслідком політичного поділу 
країни. Якщо в тій частині України, що входила до складу Російської 
імперії, українців і білорусів було включено до проекту “великої 
російської нації” і, відповідно, їхні мови через низку заборонних указів 
було зведено до становища місцевої говірки “общерусского язика”, то 
на підавстрійській Україні офіційних заборон щодо української мови не 
було. Завдяки реформам Франца Йосифа українська мова у 1867 р. 
здобула статус однієї з краєвих мов, що давало можливість вживати її в 
місцевому урядуванні, судочинстві, на транспорті, в торгівлі, у різних 
сферах культурного життя міста та селянських громад. Саме в цьому 
регіоні у другій половині XIX ст. почало розвиватись українське 
шкільництво, було відкрито кафедру української мови у Львівському 
університеті, з'явились україномовна преса й книговидання. 

На відміну від підросійської України, де соціальна база української 
мови була обмежена селянством, а формування її літературного 
різновиду відбувалось у межах одного, художнього стилю, 
орієнтованого на відповідну верству населення, соціокультурні чинники 
розвитку західноукраїнського регіону стимулювали формування тут 
поліфункціональної літературної мови. [...] Дослідження Ю. Шевельова, 
як і нові мовознавчі розвідки, що продовжують започаткований ним 
напрям вивчення шляхів формування і розвитку літературної мови, 
спростовують поширене в радянському мовознавстві твердження про 
обмеженість діалектної бази загальнонаціонального стандарту 
середньонаддніпрянськими говорами. Сучасна українська літературна 
мова, зазначає Ю. Шевельов, “сміливо може бути названа мішаною 
щодо діялектної основи, і, отже, традиційне підручникове твердження 
про її київсько-полтавську основу вимагає якщо не цілковитої ревізії, то 
принаймні додатку: з великим галицьким нашаруванням. Але ці 
нашарування так тривало відкладалися в українській мові і так 
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органічно в неї всотані, що виділити їх з усієї системи сучасної 
літературної мови − річ взагалі цілком неможлива. І схід, і захід України 
складали свої внески в літературну мову, не оглядаючися й не 
ощаджуючи. Ці внески так переплелися, що дуже часто найуважніший 
дослідник не може розплутати їхнього коріння. І тільки уважна аналіза 
мовознавця або свідчення сучасників, коли дане мовне явище 
сприймалося ще гостро як новина, можуть стати нам у пригоді, щоб 
виявити походження того чи того мовного елементу”. 

Остаточне утворення спільного для всієї України літературного 
стандарту на засадах діалектної многоосновності, органічного 
поєднання елементів різнодіалектного походження відбулось у  
20-х роках XX ст. в добу “українізації”. 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 8-17. 

З листа К. Станіславського до А. Кримського  
про український народ і кращих представників 
української культури (1911 р.) 

Станіславський Костянтин Сергійович (1863−1938) − видатний 
російський режисер, актор, педагог і теоретик театру. Кримський 
Юхим Степанович (1838−1915) − український літератор, педагог і 
видавець. 

Ми, росіяни, глибоко співчуваємо стражданням українського 
народу і віримо, що сонце нового щасливого життя засяє над Україною, 
і її змучене серце розкриється в усій своїй чарівності, шелестінні 
золотих українських ланів, у могутній народній творчості, в талантах 
прекрасного волелюбного народу. 

Я палко люблю українську музику. Якщо Чайковського ми 
називаємо чародієм російської музики, то Лисенка − цього чудового і 
чаруючого красою своєї музики композитора − ми сміливо можемо 
назвати сонцем української музики. 

Такі українські актори, як Кропивницький, Заньковецька, 
Саксаганський, Садовський − блискуча плеяда майстрів української 
сцени − ввійшли золотими літерами на скрижалі історії світового 
мистецтва і ні в чому не поступаються перед знаменитостями − 
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Щепкіним, Мочаловим, Соловцовим, Недєліним. Той, хто бачив гру 
українських акторів, зберіг світлу пам'ять на все життя. 

Хай живе довгі віки народ, що дав світові безсмертного Шевченка. 

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 239. 
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Розділ VІ 
ШОСТИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: МІЖВОЄННЕ 

ТА ПОВОЄННЕ ПОНЕВОЛЕННЯ 

УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 80-Х РОКІВ 
XX СТОЛІТТЯ) 

 

Духовне життя суспільства 

Гасло “культурної революції” 
У радянській історіографії “соціалістичні перетворення” 

зображались у вигляді тріади: індустріалізації країни (обов'язково 
підкреслювалося: соціалістичної), колективізації сільського 
господарства та культурної революції. Згідно з канонами, які 
неможливо було заперечити або оминути, здійснення цих перетворень 
забезпечило до середини 30-х рр. перемогу основ соціалізму в СРСР 

Процеси індустріалізації країни та колективізації селянських 
господарств означали насправді створення потужної економічної 
основи для тоталітарного режиму. Розгортання їх у повну силу стало 
можливим унаслідок згортання нової економічної політики. Навпаки, 
культурне будівництво здійснювалося безперервно. Саме доба непу 
позначена в цій галузі істотними успіхами. Незважаючи на обмежені 
матеріальні можливості, компартійно-радянський режим прагнув 
зробити якомога більше для розповсюдження здобутків культури серед 
найширших верств трудящих. Ті, хто мав владу, усвідомлювали велику 
пропагандистську вагомість зусиль, спрямованих на форсування 
культурного будівництва. Самі трудящі опановували основи культури з 
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непідробним ентузіазмом. 
Виникає, однак, запитання, чи можна назвати культурні здобутки 

доби комуністичних перетворень революційними? На відміну од 
соціальної революції, яка завжди обмежується зміною влади й 
перерозподілом власності, революція в сфері культури означає якісну 
зміну параметрів культурного стану суспільства (подібно до 
промислової революції, яка цілком змінила характер продуктивних сил 
у XIX ст., або науково-технічної революції в другій половині XX ст.). 

Є причини, через які без ланок у словосполученні “культурна 
революція” не обійтися. Радянська влада ставилася до культури 
прагматично. Культура цікавила компартійно-радянських керівників 
передусім як важіль зміцнення політичної влади. Вона розглядалася як 
підґрунтя ідеології, а тому набула вкрай політизованих форм. Влада 
нігілістично ставилася до культурних надбань попередніх поколінь. 
Холоднокровно руйнувалися старовинні будівлі, які нібито заважали 
реконструкції міст, за валюту на зарубіжних ринках продавалася 
націоналізована культурна спадщина, провадилася боротьба з митцями, 
які прагнули зберегти національні традиції. 

Услід за Леніним сталінські апаратники повторювали, що кожній 
людині повинні бути доступні інтелектуальні багатства, нагромаджені 
минулими поколіннями. Однак істотна частина загальнолюдської 
культурної спадщини була затаврована як “чужа пролетарській 
ідеології”. Діяльність митців поступово ставала настільки 
зарегламентованою, що почала втрачати ознаки творчості. Вимушена 
відірваність од здобутків зарубіжних майстрів також болюче 
позначалася на культурному процесі. 

Тоталітарна держава прагнула обмежити внутрішній світ людини 
тільки тими цінностями, які не суперечили комуністичній доктрині. 
Докладалися величезні зусилля, щоб вилучити з духовного життя 
населення релігію, пов'язані з нею морально-етичні цінності та 
колосальний шар культурних здобутків, походження яких пов'язувалося 
з релігійним світосприйманням людини. Тут радянська влада 
застосовувала всі можливі методи − пропаганду, виховання й насилля. 

Однією рукою режим розгортав культурне будівництво, створював 
умови для розкриття народних талантів і розвитку масової культури. 
Підтримувана народними масами, ця діяльність справді була 
революційною за масштабами. Проте другою рукою тоталітарна 
держана знищувала таланти, нівечила долі митців, які не вписувалися 
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своєю творчістю в офіційні канони. 
Українізація: форма та зміст 
Щоб позбавити визвольний рух у національних окраїнах колишньої 

імперії народної підтримки, керівники більшовицької Росії 
погоджувалися надати встановленій ними воєнними засобами владі 
організаційну форму незалежної (з 1922 р. − союзної) республіки. 
Декларувалося, що національні республіки користуватимуться певною 
самостійністю в розв'язанні окремих питань, головно − з культурного 
ряду. Саме існування республік служило гарантією для позитивного 
розв'язання питання про застосування національних мов у державному 
апараті та в суспільно-політичному житті. 

Ще в листопаді 1919 р. компартійне керівництво ухвалило 
документ “Про радянську владу на Україні”, затверджений як резолюція 
VIII Всеросійської партконференції. У ньому містився пункт, який 
можна вважати висхідним у процесі українізації радянського типу: 
“Члени РКП на території України повинні на ділі провадити право 
трудящих мас учитися й розмовляти в усіх радянських установах 
рідною мовою”. 

Отже, суть радянської українізації як форми коренізації влади 
полягала передусім у проблемі освоєння та поширення на державному 
рівні національної мови. Однак мова нерозривно пов'язана з 
національною культурою. Тому політика українізації не могла не 
сприяти подоланню русифікації України, зростанню національної 
самосвідомості народних мас, нарешті − державницьким устремлінням 
народу. Ці наслідки українізації були вкрай небажаними для 
центральних властей, які завжди прагнули поглиблення однорідності 
суспільства, зокрема з погляду національного. 

І все-таки російське компартійно-радянське керівництво не могло 
обійтися без урочистих запевнень у необхідності якнайшвидшого 
розв'язання національного питання. За допомогою мільйонної армії 
йому вдалося завоювати Україну. Проте було неможливо надійно 
контролювати становище в республіці тільки воєнними засобами. 
Українці мали переконатися в тому, що радянська влада − це їхня 
власна влада. Представники радянської влади мусили спілкуватися в 
установах і засобах масової інформації їхньою мовою. Переслідувану 
сотні років рідну мову українці повинні були почути в школах і в 
закладах культури. 

Зважаючи на небажані побічні наслідки курсу на укорінення влади, 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

333 

керівники КП(б)У довго не виявляли схильності до активних дій у 
напрямі українізації. Зрештою, їм довелося б починати українізацію з 
себе, тобто, прикласти особисті зусилля для оволодіння українською 
мовою. За даними 1923 р., тільки 737 з 11 826 відповідальних 
працівників партійно-державного апарату УСРР заявили, що знають її. 

Другий секретар ЦК КП(б)У Д. Лебідь зробив навіть спробу 
теоретично обґрунтувати відразу компартійно-радянської еліти до 
української мови та культури. Мовляв, російська мова й культура в 
Україні пов'язані з містом і “найпрогресивнішим” у суспільстві 
робітничим класом, а українська мова та культура − з селом і 
“відсталим” селянством. Звідси обов'язком членів КП(б)У, на думку 
Лебедя, було сприяння “природному процесу” перемоги російської 
мови й культури. 

Х. Раковський нещадно розкритикував ці відверто шовіністичні 
висловлювання. Бажаючих стати на захист секретаря ЦК КП(б)У та 
його тези про “боротьбу двох культур” не знайшлося. Однак тишком-
нишком російськомовна більшість у ЦК КП(б)У та губкомах партії 
гнула свою лінію. Для цього досить було не виявляти спеціальної уваги 
до української культури. Пригнічувана століттями, вона занепадала без 
державної підтримки. Наприклад, після переходу на ринкові умови 
тираж і випуск газет усюди істотно скоротилися. Та найбільше 
звузилося саме коло передплатників газет, що виходили українською 
мовою. Кількість російськомовних газет зменшилася в УСРР зі 182 у 
1921 до 168 у 1922 р. Натомість кількість українських газет скоротилася 
істотно більше − зі 123 до 53. 

На початку 1923 р. керівництво РКП (б) вирішило поставити на 
порядок денний чергового партійного з'їзду пункт про шляхи 
розв'язання національного питання в СРСР Його готував Й. Сталін. 
Контролюючи практичну роботу з утворення союзної держави, він 
зробив усе, щоб провести на ділі “автономізацію” формально 
незалежних радянських республік. Воднораз генеральний секретар ЦК 
РКП(б) вважав за необхідне “врівноважити” союзним республікам 
втрату незалежного статусу проголошенням гасел щодо необхідності 
першочергового розв'язання національного питання. XII з'їзд РКП (б) в 
квітні 1923 р. затвердив політику коренізації як офіційну лінію партії. 

Здійснення політики коренізації покладалося на компартії 
національних республік. Починати її вимагалося із залучення в 
партійний та, особливо, радянський апарати місцевих кадрів. 
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В Україні, як і в інших союзних республіках, державний апарат був 
переважно неукраїнським. У 1923 р. питома вага українців у ньому не 
перевищувала 35%. Особливо незначною вона виявилася в керівних 
структурах апарату. Зокрема, в колегіях наркоматів налічувалося 47% 
росіян, 26% євреїв і 12% українців. Основна маса службовців у 
наркоматах складалася на 40% із євреїв, 37% − із росіян і тільки на 14% 
− з українців. 

До квітня 1925 р. партійну організацію України очолював 
“інтернаціоналіст” Е. Квірінг, який звертав мало уваги на здійснення 
українізації. В боротьбі за владу, яка точилася в Кремлі, Квірінг 
підтримував “трійку” в її протистоянні з Л. Троцьким. Але після 
розколу “трійки”, коли Сталін розпочав боротьбу з Каменєвим і 
Зінов'євим, він не спромігся своєчасно зорієнтуватися й втратив свою 
посаду. На його місце Сталін надіслав свого найближчого співробітника 
Л. Кагановича. Саме при ньому політика українізації набула 
найбільшого розвитку, Каганович по-чиновницькому ретельно втілював 
у життя офіційний курс. Він навіть вивчив українську мову, якої раніше 
не знав, хоч і народився в Україні. 

Результати українізації 20-х рр. були вагомі. Питома вага українців 
серед службовців державного апарату в 1923-1927 рр. зросла з 35 до 
54%. На українську мову перейшло понад чверть інститутів та більше 
половини технікумів. Більша частина книжок, журналів і газет стала 
видаватися українською мовою. З ініціативи М. Скрипника, який 
витискував усе можливе з курсу на українізацію, національна мова 
впроваджувалася навіть у школах командного складу та в деяких 
червоноармійських частинах. На Кубані, де компактно проживали 
українці, відкрилися українські інколи, видавалися українські газети, 
працювало українське радіомовлення. 

З 1924 р. почалися масові набори в державну партію, які докорінно 
змінили її обличчя й остаточно розкололи партійні лави на еліту 
(апаратних працівників) і рядову членську масу. Членська маса й − 
незіставно меншою мірою − еліта швидко поповнювалися за рахунок 
місцевих національностей, передусім українців. За перереєстрацією, 
проведеною наприкінці 1920 р., в Україні налічувалося 37 958 членів 
партії, зокрема 61,1% росіян, 20,1% українців, 11,4% євреїв, 
2,6% поляків. На початку 1924 р., тобто, до масових наборів, кількість 
членів КП(б)У практично не змінилася (39 884 чоловіка), але відсоткове 
співвідношення національностей стало дещо іншим: 47,1% росіян, 
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29,8% українців, 14,7% євреїв тощо. Натомість у 1927 р. питома вага 
українців серед членів і кандидатів у члени КП(б)У сягнула 52%. 

Однак у ЦК КП(б)У представництво українців не перевищувало 
чверті. Першими (в 1925-1934 рр. − генеральними) секретарями ЦК 
КП(б)У центральне партійне керівництво рекомендувало тільки не-
українців − німця Е. Квірінга, єврея Л. Кагановича, поляка С. Косіора. 

Не менш наполегливо здійснювалася політика коренізації в районах 
України, компактно населених національними меншинами. У жовтні 
1924 р. було утворено Молдавську автономну республіку. Утворилися 
13 національних районів, 954 сільради, близько ста містечкових 
національних рад. Працювали сотні шкіл із німецькою, болгарською, 
єврейською, польською, татарською та іншими мовами навчання. 

Порівнюючи українізацію в УСРР із подібними процесами 
коренізації в інших союзних республіках, можна побачити цілком певну 
закономірність. Вона полягає в тому, що прищеплення тоталітарних 
владних структур суспільному організму України супроводжувалося 
великим культурним піднесенням, названим у літературі національним 
відродженням 20-х рр. Кращі представники національної інтелігенції, 
починаючи від М. Грушевського, які в минулому очолювали 
визвольний рух та будували демократичну державу українського 
народу, знайшли застосування своїм силам у галузі культури. Завдяки 
їхнім зусиллям було одержано вагомі здобутки в розвиткові освіти, 
науки, літератури та мистецтва. В інших республіках коренізація мала 
більше ознак компартійно-урядової кампанії щодо вкорінення владних 
структур, хоч і в Україні цей чинник простежується виразно й повно. 

Максимальне використання офіційного курсу центрального 
компартійно-радянського керівництва в інтересах поширення 
української мови та прискореного розвитку національної культури є 
заслугою відносно невеликої групи відповідальних працівників КП(б)У, 
яких заведено називати націонал-комуністами. Вони мали здебільшого 
боротьбистське минуле й гуртувалися навколо наркома освіти УСРР 
М. Скрипника. Їхня культурницька діяльність спрямовувалася на 
дерусифікацію, завдяки чому здобула широку суспільну підтримку. 

За постаттю М. Скрипника проглядається інша − генерального 
секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича. Скрипник зробив так багато для 
стимулювання розвитку національної культури саме тому, що 
користувався підтримкою першої особи в компартійно-радянській 
номенклатурі − Кагановича. Підтримка випадковою не була. Вона 
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пояснювалася політичними розрахунками патрона Кагановича − 
Сталіна. Доки Сталін боровся за владу, він погоджувався на поступки в 
національному питанні в обмін на підтримку з боку республіканських 
партійних організацій і широкої громадськості. В боротьбі зі своїми 
конкурентами він гостро потребував підтримки найбільшої 
національної республіки − УСРР − та найбільшої республіканської 
партійної організації − КП(б)У Отже, центральне компартійно-
радянське керівництво тимчасово, поки визначався вождь, готове було 
закривати очі на побічні наслідки коренізації влади, які сприяли 
піднесенню національної самосвідомості народів, тобто, створювали 
потенційну загрозу для централізованої держави. 

Щоб зменшити негативні для центру політичні наслідки 
коренізації, Сталін організовував викривальні кампанії, спрямовані 
проти “буржуазних націоналістів” і “націонал-ухильників”. Жупел 
“націонал-ухильництва” використовувався передусім щодо 
відповідальних працівників національних компартій, які приділяли 
підвищену увагу національному питанню. Основною мішенню для 
обвинувачень в Україні було обрано народного комісара освіти й 
представника ЦК КП(б)У в Комуністичній партії Західної України, в 
минулому одного з лідерів боротьбистів О. Шумського. 

Під час зустрічі Сталіна з делегатами з'їзду Комуністичної партії 
Західної України в жовтні 1925 р. О. Шумський запропонував генсекові 
ЦК ВКП(б) замінити Л. Кагановича В. Чубарем. Пропозиція 
мотивувалася тим, що Каганович грубий і нетерпимий. Сталін 
відреагував тільки в квітні 1926 р. листом до Кагановича та інших 
членів політбюро ЦК КП(б)У, в якому фактично солідаризувався з 
українським генсеком. У червні 1926 р. відбувся пленум ЦК КП(б)У, на 
якому Шумського звинуватили в багатьох службових прорахунках. 
Наркома почали цькувати. Під час обговорення діяльності наркомату 
освіти на політбюро в лютому 1927 р. Шумський заявив про 
неможливість подальшої роботи, й наркомос очолив Скрипник. 

Майже два роки справа Шумського не виходила за межі 
персонального конфлікту з Кагановичем. Та на лютнево-березневому 
(1927 р.) об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У колишнього наркома 
вже звинуватили в націоналістичному ухилі. На захист жертви 
Кагановича став К. Саврич (Максимович) − організатор і перший 
керівник Компартії Східної Галичини. Услід за Савричем майже всі 
члени ЦК КПЗУ висловили офіційну підтримку О. Шумському й 
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відкинули звинувачення на його адресу. 
Цс був гучний ляпас Кагановичу й харківським цекістам. ЦК 

КП(б)У та ЦК КПЗУ мали формально однаковий статус у Комінтерні. 
Конфлікт зосереджувався на особі, але мова йшла про приписувані 
членові ЦК КП(б)У політичні звинувачення в націоналізмі. Розбіжності 
в оцінні “справи Шумського” керівництвом двох політичних партій 
викликали напруження в Комінтерні. 

Звичайно, наступний розвиток подій передбачити було неважко. 
КПЗУ була нечисленною комуністичною групою на утриманні 
московського більшовицького центру та його харківської філії. КП(б)У 
була частиною ВКП(б), а Комінтерн − продовженням ЦК ВКП(б). 
Нарешті, кампанія з викриття “націонал-ухильництва” в ЦК КП(б)У 
розгорталася на пряме замовлення Сталіна, який бажав мінімізувати 
негативні для центру наслідки українізації. 

У листопаді 1927 р. в Харкові розпочав свою роботу X з'їзд КП(б)У. 
Каганович повністю  використав його можливості як формально 
найвищого партійного органу для засудження “націоналістичного ухилу 
Шумського”. Хоч О. Шумський уже працював за межами України, йому 
інкримінувався “розлам КПЗУ на користь фашистської диктатури 
Пілсудського”. Услід за Кагановичем проти більшості ЦК КПЗУ, яка 
підтримувала Шумського, слухняно виступили й інші промовці. Лише 
М. Скрипник, який раніше спеціалізувався на беззмістовній, але гострій 
критиці Шумського, цього разу висловився проти вжиття Комінтерном 
організаційних заходів щодо керівництва КПЗУ.  

В резолюції за доповіддю Кагановича про роботу ЦК КП(б)У з'їзд 
заявив, що в партії оформився український націоналістичний ухил в 
особі Шумського та інших. Конкретні прізвища не називалися, але 
тепер під цей ухил можна було підвести будь-кого, хто піддавав сумніву 
тезу про вторинність національного питання, як порівняти з класовим. 
Націоналістичний ухил стали називати “шумськізмом”. Персоналізація 
небажаних ухилів від позиції, на якій у дану мить перебувало партійне 
керівництво, допомагала ефективніше розправлятися з інакодумцями. 

Здобутки и проблеми культурного життя 
Гноблення, яке поширювалося на культуру та мову неросійських 

народів, могло собі дозволити тільки самодержавство. На відміну од 
нього, компартійно-радянський політичний режим залежав від 
підтримки населення. Ця підтримка забезпечувалася засобами насилля, 
пропаганди й виховання. Щоб пропаганда й виховання досягали 
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потрібного ефекту, функціонерам режиму слід було не тільки боротися 
з “ворогами народу”, а й постійно виконувати роль “слуг народу”. Тому 
безпосередньо пов'язана з функціями пропаганди й виховання сфера 
культури перебувала в центрі уваги радянської держави та державної 
партії. 

Прагнучи утвердити диктатуру в багатонаціональній країні, 
більшовики взяли курс на підтримку культурницьких форм 
національного руху при нещадному придушенні його державницьких 
форм. Однак культурницькі вияви національного життя мали природну 
тенденцію переростати в державницькі. Керівники ВКП(б) боролися з 
цією небезпечною тенденцією шляхом максимально можливої 
ідеологізації культури, штучного створення жупелу “націонал-
ухильництва” в лавах власної партії та нещадного переслідування 
“буржуазних націоналістів”. Органи державної безпеки вели активну 
боротьбу з ідеологічним впливом на маси з боку некомуністичних, а 
тим більше − антикомуністичних сил. Партія ретельно контролювала 
зміст національно-культурного процесу й вимагала, щоб культурне 
життя було “національним на формою і соціалістичним за змістом”, 
тобто, щоб воно не суперечило комуністичній доктрині. Політизація 
культурного процесу аніскільки не приховувалася. Метою “культурної 
революції” було формування в суспільній свідомості певних 
стереотипів, які зробили б поведінку населення прогнозованою. 

У сфері культури більшою мірою, ніж в інших, політичний режим 
залежав від чужого йому прошарку людей із дореволюційними 
дипломами − так званих “буржуазних спеціалістів”. Деякі гарячі голови, 
особливо в лавах створеного партійними функціонерами Пролеткульту, 
мали намір ослабити цю залежність відмовою од культурних надбань 
минулого. В. Ленін виступив проти таких авантюрно-
вульгаризаторських пропозицій. Він підкреслював, що партія 
більшовиків повинна скористатися всією культурою, яку нагромадило 
людство, і для цього поставити “буржуазних спеціалістів” собі на 
службу. На тих, хто протиставляв себе владі й вимагав свободи 
творчості, чекали репресії. Ті, хто перейшов па службу новій владі, 
дістали можливість застосувати свої знання та досвід на різних 
напрямах культурного будівництва. 

Однією з найважливіших проблем у добу непу була ліквідація 
неписьменності. У Росії ще в 1919 р. з'явився декрет, в якому 
підкреслювалося, що все неписьменне населення віком від 8 до 50 років 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

339 

зобов'язане навчитися грамоти. Аналогічну постанову в травні 1921 р. 
видав Раднарком УСРР. 

Пов’язана з народними масами складною системою “передавальних 
пасів”, державна партія мала можливість впливати па них, щоб 
примусити кожного докласти власних зусиль для оволодіння 
культурними надбаннями в дозованому ідеологами вигляді. Грамотність 
вважалася особливо потрібною для підвищення ефективності 
радянської пропаганди. Людина, яка могла читати газети, легше 
піддавалася ідеологічному впливу. Тому лікнеп вважався пріоритетним 
напрямом усіх зусиль у сфері культурного будівництва. Зрештою, 
стихійний потяг народу до культури був настільки великим, що 
спеціальні заходи пропагандистського й особливо примусового 
характеру застосовувалися владою не часто. 

До кампанії з ліквідації неписьменності було залучено профспілкові 
та комсомольські організації, комітети незаможних селян, кооперативи, 
працівників загальноосвітньої школи й культурно-освітніх установ. У 
1923 р. виникло добровільне товариство “Геть неписьменність!” на чолі 
з головою ВУЦВК. Г. Петровським. Активістів лікнепу, більшість яких 
була представлена вчителями, назвали по-військовому − 
культармійцями. 

Держава забезпечувала безкоштовне навчання в гуртках лікнепу й 
надавала певні пільги тим, хто навчався. Зокрема, робітники 
звільнялися на дві години від праці зі збереженням заробітку. Селянам 
надавалася знижка (20%) при обов'язковому страхуванні майна. 
Підручники для гуртків лікнепу випускалися мовами багатьох 
національностей. Було організовано понад 120 культармійських 
університетів для надання методичної допомоги активістам лікнепу. 

Зусилля, що їх компартійно-радянський апарат докладав у 
розгортанні кампанії ліквідації неписьменності, знайшли в суспільстві 
всебічну підтримку. За 20-і рр. в Україні навчилися читати й писати 
близько 2 млн. чоловік. 

У галузі народної освіти в 1924 р. було висунуто завдання 
розпочати підготовку до запровадження чотирирічного обов'язкового 
початкового навчання дітей. У містах це завдання виконали за кілька 
років. Проте в цілому по Україні в 1927/28 навчальному році поза 
школою ще залишалося близько 35% дітей шкільного віку. 

Шкільний перепис, проведений у грудні 1927 р., показав, що серед 
учителів тільки 22,9% мали вищу або середню спеціальну освіту. Решта 
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закінчила тільки середню чи навіть початкову школу. Отже, проблема 
учительських кадрів була найгострішою, особливо якщо взяти до уваги 
необхідність багаторазового розширення мережі шкіл. Вона 
розв'язувалася шляхом істотного збільшення кількості педагогічних 
інститутів і технікумів, скорочення термінів навчання в них, зростання 
системи курсового навчання. 

Найголовнішим завданням у сфері культури партія вважала 
підготовку фахівців робітничого походження. Для вихідців із 
робітничого класу було відкрито “зелену вулицю” до вищих навчальних 
закладів: від них не вимагалося свідоцтво про закінчення середньої 
школи, вони не складали вступних іспитів. 

Проте полегшені правила прийому не розв'язували проблеми 
оробітничення вищої школи: від студентів вимагалися знання. Тому при 
вузах стали створювати робітничі факультети. Перші з них відкрились у 
1921 р. при Київському політехнічному та Харківському 
технологічному інститутах. На робітфаки відряджалися комсомольці й 
комуністи, члени комнезамів, червоноармійці. Перше масове 
відрядження робітничої та селянської молоді (понад 4 тис. чоловік) 
відбулося в 1923 р. Робітфаківці забезпечувалися гуртожитками, їм 
виплачувалися стипендії. 

Після ліквідації (з 1920 р.) університетів наукові дослідження в 
УСРР зосередилися переважно в установах Української академії наук. 
Установчі збори УАН відбулися в листопаді 1918 р. Очолив УАН 
основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології В. Вернадський. 

У зв'язку з відмовою В. Вернадського від своїх обов'язків новим 
президентом УАН у квітні 1921 р. було обрано колишнього міністра в 
уряді гетьмана П. Скоропадського, одного з організаторів української 
академічної науки М. Василенка. У червні 1921 р. уряд УСРР ухвалив 
положення, згідно з яким академія визнавалася найвищою науковою 
державною установою республіки. Після укладення Ризького миру з 
Польщею стало ясно, що Україну, як і до революції 1917-1918 рр., 
перетинатиме державний кордон. Тому УАН назвали Всеукраїнською 
академією наук. Такою назвою декларувався намір об'єднати в рамках 
однієї організації наукову інтелігенцію всієї України. 

Відносини ВУАН із керівництвом радянської України були 
напруженими, оскільки вчені не бажали коритися диктату. Зв'язки із 
західноукраїнськими вченими поступово зійшли нанівець, тому що 
СРСР відгородився “залізною завісою” від навколишнього світу. 
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Повноважень М. Василенка власті не визнали, тож академікам довелося 
в березні 1922 р. обрати іншого президента − О. Левицького. Незабаром, 
однак, його смерть знову поставила членів ВУАН перед необхідністю 
виборів, У травні 1922 р. президентом став В. Липський. На цій посаді 
він залишався до 1928 р. 

ВУАН від утворення поділялася на три відділи − історико-
філологічний, фізико-математичний і соціально-економічний. У 
першому з них особливо плідно працювали Інститут української 
наукової мови, Етнографічна та Археографічна комісії. З 1921 р. було 
організовано Археологічний інститут. Після приїзду в Україну з 
еміграції М. Грушевського істотно пожвавилися дослідження з 
вітчизняної історії. 

М. Грушевський поставив собі за мету продовжити працю над 
справою всього свого життя − фундаментальною “Історією України-
Руси”. Одночасно вчений очолив Археографічну комісію й залучив до 
роботи в ній таких визначних дослідників, як М. Василенко, 
К. Лазаревський, В. Перетц, К. Харлампович. Спеціальні археографічні 
експедиції розшукували документи з української історії в архівах 
Москви, Кракова, Варшави. Були організовані комісії для дослідження 
історії Києва та Правобережжя, Лівобережної України, Західної 
України, культурно-історична, історичної пісенності, новітньої історії 
України та ін. Колишній голова Центральної Ради підкреслено тримався 
осторонь політики й не співробітничав із владою. Вона, зі свого боку, 
також не довіряла йому. За ним постійно стежили агенти ДПУ. 

У фізико-математичному відділі ВУАН працювала найбільша 
кількість академічних кафедр − 30. На світовому рівні провадилися 
дослідження на кафедрах прикладної математики (Д. Граве), 
математичної фізики (М. Крилов), експериментальної зоології 
(І. Шмальгаузен) та ін. Праці М. Крилова та його учня М. Боголюбова 
заклали основу нелінійної механіки − нової галузі математики. 

Створений академіком С. Тимошенком Інститут технічної механіки 
після його виїзду за кордон очолив професор К. Симинський. Його 
праці в галузі мостобудування, зокрема дослідження проблеми втоми 
заліза в старих залізничних мостах, стали класичними. 

Соціально-економічний відділ ВУАН також мав результати 
найвищої якості в багатьох наукових напрямах. Особливо плідно 
працював під керівництвом М. Птухи Демографічний інститут − перша 
в світі науково-дослідна установа з демографії. 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

342 

Науковий потенціал УСРР дедалі більше зростав. У науково-
дослідних установах республіки в кінці 20-х рр. працювало близько 4 
тис. учених. 

Роки непу характеризувалися бурхливим розвитком української 
літератури та мистецтва. Національний літературний процес під 
впливом революційних подій, а згодом українізації набув широкого 
розмаху. Виникли численні центри літературної творчості, 
створювалися об'єднання, гуртки й студії, в яких митці шукали власне 
місце в громадському та художньому житті. 

Зокрема, в Києві сформувалася група неокласиків − представників 
різних літературних стилів, які прагнули привнести в українську 
літературу найяскравіші здобутки європейського красного письменства. 
Неокласики не визнавали низькопробної революційно-масової 
літератури, створеної для потреб моменту. Ідейним натхненником групи 
був університетський професор, літературний критик і перекладач 
М. Зеров. До цієї групи входили О. Бурггард (Ю. Клен), М. Драй-Хмара, 
М. Рильський та ін. 

Головним літературним центром була тодішня столиця УСРР − 
Харків. Тут сформувалася спілка селянських письменників “Плуг”, 
літературна організація пролетарських письменників “Гарт”. У середині 
20-х рр. М. Хвильовий і М. Яловий заснували “Вільну академію 
пролетарської літератури” (ВАПЛІТЕ), яка об'єднала понад два десятки 
видатних письменників і поетів − М. Бажана, О. Довженка, М. Куліша, 
П. Панча, Ю. Смолича, В. Сосюру, П. Тичину, Ю. Яновського та ін. 
Душею організації був М. Хвильовий (справжнє прізвище − Фітільов) − 
талановитий прозаїк і поет, критик і публіцист. Одним із перших він 
виступив проти казенно-бюрократичного підходу до творчості митців. 

У 1925 р. розгорілася дискусія про шляхи розвитку української 
літератури. Розпочата як суто літературна, вона незабаром була 
політизована. Політичні звинувачення в націоналізмі адресувалися 
передусім М. Хвильовому. Приводом став його заклик “Геть від 
Москви!” Хвильовий не вкладав у нього політичного підтексту й не 
заперечував необхідності запозичення здобутків російської культури. 
Він застерігав українських митців від некритичного копіювання 
культурних надбань інших народів, закликав їх виявляти в своїй 
творчості національні риси, теми та мотиви. 

Доки міг, М. Хвильового захищав О. Шумський. На початку 1927 р. 
під тиском влади письменника виключили з ВАПЛІТЕ. Через рік ця 
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організація самоліквідувалася. У націоналізмі були звинувачені й інші 
талановиті представники української інтелігенції − М. Зеров, М. Драй-
Хмара, Г. Косинка, Т. Осьмачка, Є. Плужник, В. Підмогильний, 
М. Семенко та ін. 

Яскравим здобутком українського театрального Мистецтва став 
харківський театр “Березіль”, організований у 1922 р. видатним 
режисером Л. Курбасом. Театр прославився постановками 
західноєвропейських та українських класиків. Чільне місце в його 
репертуарі посіли також п'єси талановитого українського драматурга 
М. Куліша. Творчість Л. Курбаса та його театру дістала значний 
резонанс у широких мистецьких колах. 

Різноманітним і наповненим було музичне життя 20-х рр. Плідно 
працювали композитори М. Вериківський, Г. Верьовка, П. Козицький, 
В. Косенко, Б. Лятошинський, Л. Ревуцький та ін. Тривало творче життя 
прославленої капели “Думка”. 

Розвивалися всі види образотворчого мистецтва, представленого 
художниками старшого покоління − М. Бойчуком, І. Їжакевичем, 
Ф. Кричевським, К. Трохименком, а також молодими митцями − 
Л. Петрицьким, В. Касіяном та ін. 

Зробило свої перші кроки українське кіномистецтво. У 1927 р. 
розпочалося будівництво найбільшої в Європі Київської кіностудії, 
обладнаної найдосконалішим устаткуванням. У 1928 р. з'явився перший 
фільм О. Довженка − “Звенигора”. Після нього митець посів чільне 
місце серед кінорежисерів світового класу. [...] 

У кількісному складі інтелігенції не відбулося значних змін проти 
дореволюційного періоду. Проте слід узяти до уваги, що революційні та 
післяреволюційні події призвели до загибелі або еміграції великої 
кількості спеціалістів. У середині 20-х рр. інтелігенція республіки вже 
приблизно на третину складалася з нових людей, особливо в категорії 
керівників. Інтелектуально й за рівнем освіти нове поповнення істотно 
поступалося дореволюційній інтелігенції. Серед нових кадрів 
переважали так звані висуванці пролетарського походження без 
спеціальної підготовки. В своїй управлінській діяльності вони змушені 
були спиратися на консультації дипломованих спеціалістів. [...] 

Релігійне життя 
У затвердженій у березні 1919 р. програмі РКП (б) одним із завдань 

партії проголошувалося створення умов для “повного відмирання 
релігійних забобонів”. Шляхи практичного здійснення цієї настанови 
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розглянув у травні 1921 р. пленум ЦК РКП(б). За доповіддю 
О. Ярославського пленум ухвалив постанову, в якій вимагав “на місце 
релігійного світорозуміння поставити струнку комуністичну наукову 
систему”. В будованій більшовиками тоталітарній державі не 
залишалося місця для релігії та Церкви. 

Однак компартійно-радянське керівництво усвідомлювало, що 
скасувати церковні громади неможливо, поки є вірні. Тому утворені в 
партійних комітетах, починаючи від Центрального, антирелігійні комісії 
активно зайнялися насадженням войовничого атеїзму та підривом 
існуючих церков, зокрема шляхом їх розколу. 

Створена в 1918 р. Всеукраїнська православна церковна рада 
(ВПЦР) знайшла в радянської влади підтримку в своїх спробах 
проголосити автокефалію (незалежність) православних громад на 
території України. У жовтні 1921 р. було скликано Собор, який проти 
волі глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Тихона 
започаткував Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ). 
Главою її став протоієрей В. Липківський, якого майже півтисячі 
делегатів від духівництва й мирян обрали таємним голосуванням на 
посаду першоієрарха − митрополита. 

У 1924 р. УАПЦ уже мала 30 єпископів, півтори тисячі священиків і 
понад тисячу парафій. Релігійна служба в новій Церкві відправлялась 
українською мовою. У церковному житті було здійснено багато 
демократичних нововведень. УАПЦ швидко завойовувала авторитет у 
вірних. До неї стали приєднуватися українські парафії в Америці та 
Європі. 

Все це виявилося несподіваним для компартійних функціонерів, які 
дозволили діяльність УАПЦ лише в надії на занепад релігійного життя 
внаслідок церковних розколів. У 1926 р. проти української Церкви 
розпочався широкий наступ, ВПЦР була розпущена. Митрополита 
В. Липківського та більшу частину священнослужителів високого рангу 
звинуватили в українському націоналізмі. Щоб зруйнувати економічну 
базу УАПЦ, на її парафії держава наклала особливо великі податки. 

У січні 1930 р. під тиском ДПУ півсотні єпископів і священиків 
УАПЦ оголосили себе “Надзвичайним Собором”. У проголошеній під 
диктовку органів державної безпеки ухвалі говорилося: “Надзвичайний 
Собор, категорично засуджуючи всіх, хто спричинявся до перетворення 
церкви на контрреволюційну антирадянську організацію, визнає дальше 
існування УАПЦ за недоцільне і вважає її ліквідованою”. 
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Ліквідуючи церковні громади й знищуючи храми, компартійно-
радянські функціонери не могли знищити релігійного життя. Більш 
успішним виявилося насадження “наукового атеїзму” серед молоді та 
дітей. Поступово стало формуватися покоління радянських людей, 
позбавлене в основній своїй масі віри в Бога. 

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921−1939 рр.) 
/ Кульчицький С. В. − К. : “Альтернативи”, 1999. − 336 с. − С. 101-121. 

Духовне життя 

Успіхи в ліквідації неписьменності 
Ліквідація неписьменності для радянської влади була справою 

честі. Висунувши це гасло відразу після революції, вона повинна була 
реалізувати його за всяку ціну. 

На подолання неписьменності дорослого населення в роки перших 
п'ятирічок виділялися значні кошти. До середини 30-х рр. уряд поставив 
вимогу “закрити проблему”. Якщо виникала потреба, до неписьменних 
вживалися примусові заходи. Тих, хто працював, змушували 
відвідувати заняття в школах грамоти в позаробочий час. У 1933 р. в 
Україні школи грамоти відвідували 799 тис. чоловік, у 1934 − близько 
870 тис, у 1938 р. − 620 тис. Чисельність тих, хто відвідував ці школи, 
мала тенденцію до скорочення внаслідок поступового вичерпання 
контингенту неписьменних. 

На початку 1936 р. було підбито перші підсумки багаторічної 
кампанії лікнепу. ЦК ВКП(б) і РНК СРСР ухвалили рішення завершити 
її до кінця другої п'ятирічки, тобто, за два роки. Товариство “Геть 
неписьменність!”, яке працювало досить мляво, було ліквідовано. 

Вся робота з лікнепу покладалася на наркомати освіти в союзних 
республіках. У складі наркомосів утворювалися спеціальні управління, 
в обласних відділах народної освіти − сектори з навчання дорослих. 

У 1936 р. були утворені вечірні школи для дорослих, навчання в 
яких починалося з ліквідації неписьменності. Постановами ЦК ВКП(6) і 
ЦК КП(б)У відповідальність за стан справ у лікнепі покладалася в 
сільській місцевості на політвідділи транспорту й радгоспів, а також на 
заступників директорів МТС по політичній частині. Профспілкові й 
комсомольські організації міст повинні були мобілізувати громадськість 
на допомогу школам для дорослих. Міські ради зобов'язувалися 
забезпечити їх приміщеннями та обладнанням. 
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Великі зусилля не дали стовідсоткового результату через 
небажання багатьох людей похилого віку вчитися. Однак досягнуті 
результати були досить вагомі. Перепис 1897 р. засвідчив, що в 
українських губерніях налічувалося 72% неписьменних. У 1939 р. було 
зареєстровано тільки 15% неписьменних у віці до 50 років. 

Стан шкільної освіти 
Щоб не відтворювалося нове покоління неписьменних, 

загальноосвітня школа повинна була охопити всіх без винятку дітей. У 
липні 1930 р. ЦК ВКП(б) ухвалив постанову “Про загальне обов'язкове 
навчання”. 

Школа становила найвагоміший ідеологічний інститут. Тому влада 
прагнула не залишити поза виливом комуністичної ідеології жодної 
дитини. Принцип обов'язковості навчання вніс справді історичні зміни в 
шкільну освіту. 

Постанова ЦК ВКП(б) була декларацією намірів. Вона 
започаткувала грандіозну кампанію − “всенародний похід за всеобуч”. 
Щоб реалізувати принцип обов'язковості навчання, потрібні були нові 
шкільні приміщення, додаткові кадри вчителів, підручники й посібники. 

Для розв'язання цих та інших завдань при Раднаркомі УСРР було 
створено комітет сприяння всеобучу на чолі з В. Чубарем. Мережа 
таких комітетів створювалася й на місцях. До них мали входити, поряд 
із громадськістю, впливові представники місцевої компартійно-
радянської номенклатури. 

Одночасно зі спорудженням нових шкіл здійснювалася докорінна 
перебудова діючої шкільної мережі. Початкові школи переводилися на 
семирічне навчання. Деякі семирічки переходили на 10-річний термін 
навчання (особливо у великих містах). 

У травні 1934 р. вийшла постанова ЦК ВКП(б) и РНК СРСР “Про 
структуру початкової і середньої школи в СРСР”. Запроваджувалася 
єдина структура загальноосвітньої школи трьох типів: початкова 
(чотирирічне навчання), неповна середня (семирічне) й середня 
(десятирічне навчання). 

У 1932/33 навчальному році, як свідчать статистичні довідники, в 
Україні було охоплено навчанням 98% дітей віком до 10 років, 
95% учнів початкової школи продовжували навчання. Проте більшу 
частину цього навчального року в українських селах лютував 
голодомор, від якого гинули насамперед діти. За цих умов годі було 
говорити про навчальний процес. У 1933/34 навчальному році за парти 
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сільських шкіл сіло на 170 тис. учнів менше, ніж у попередньому році. 
У другій п'ятирічці в Україні було побудовано 1864 школи на 

556 тис. учнівських місць, завдяки цьому було ліквідовано третю зміну. 
Співвідношення між типами шкіл радикально змінилося. Більшість 
початкових шкіл було перетворено в семирічки. Кількість середніх шкіл 
за п'ятирічку зросла майже в десять разів і в 1937/38 навчальному році 
сягнула 2531. У них навчалося близько третини учнів. 

Велику увагу влада приділяла змісту навчальних програм і 
підручників, особливо з гуманітарних предметів. У 1931 р. ЦК ВКП(б) 
ухвалив постанову, в якій ішлося про те, що початкова та середня школа 
“повинна виховати покоління, здатне остаточно встановити комунізм”. 
Вчитель зобов’язувався дотримуватися апробованих програм і текстів 
підручників. 

Особливо контролювалося викладання історії. У постанові ЦК 
ВКП(б) й РНК СРСР “Про викладання громадянської історії у школах 
СРСР” (травень 1934 р.) критикувалася спроба підмінити викладання 
предмета в історико-хронологічній послідовності подій абстрактними 
соціологічними схемами. Предметом вітчизняної історії вважалася 
історія СРСР. Під нею розуміли історію Росії з деякими відомостями 
про минуле інших національних республік. Історія України розчинилася 
в загальному курсі громадянської історії й зникла як окремий предмет. 

Здійснюючи курс па коренізацію, нарком освіти М. Скрипник дбав 
про національну школу, в якій навчання здійснювалося мовою 
місцевого населення. На початку другої п'ятирічки в україномовних 
школах навчалося понад 80% учнів. Це відповідало питомій вазі 
українців у складі населення республіки. Національні меншини мали 
свої школи − російські, єврейські, польські, німецькі, болгарські, 
молдавські, татарські тощо. Після припинення політики коренізації в 
школах національних меншин стали викладати російською або 
українською мовами. 

У 1938/39 навчальному році в неросійських школах України було 
запроваджено обов'язкове вивчення російської мови. Передбачалося 
вивчати російську мову з 2-го до 10-го класу. Оскільки планувалося  
4-5 уроків із російської мови та літератури па тиждень, ці навчальні 
предмети стали основними. Навчальні програми з інших предметів 
істотно скоротилися, щоб дати місце цим двом предметам. Так почалася 
повзуча русифікація загальноосвітньої школи в Україні. 

Вчительські кадри були найбільш масовим загоном української 
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інтелігенції. Наркомат освіти після М. Скрипника очолив В. Затонський. 
Виступаючи на пленумі Ради національних меншин у серпні 1933 р., 
новий нарком бідкався з приводу того, що “навколо залишилося ще 
чимало куркулів, махновських, петлюрівських і денікінських 
послідовників”. За його розрахунками, “класово ворожі елементи” серед 
українського вчительства дорівнювали 9,5% загальної чисельності. 
Трохи пізніше, на листопадовому (1933 р.) об'єднаному пленумі ЦК й 
ЦКК КП(б)У нарком підвищив частку “класово ворожих елементів” 
серед учительства до 30-40%. З огляду на те, що чисельність 
учительських кадрів дорівнювала в Україні в першій половині 30-х рр. 
140 тис, кількість тих, кого слід було репресувати, сягала 50 тис. 
чоловік. І справді, учительство найбільше постраждало від сталінсько-
постишевських репресій 30-х рр. Відповідно катастрофічно знизилася 
якість навчання в школі. 

Розвиток вищої школи 
Нормальне функціонування народного господарства й управління 

було неможливе без спеціалістів. Спочатку влада спробувала замінити 
тих, хто емігрував або був позбавлений роботи за фахом через 
політичну недовіру, “висуванцями” з робітничого середовища. 
Зрозуміло, що серед висуванців знаходилося не так багато самородків, 
які без спеціальної підготовки задовільно справлялися з покладеними на 
них обов'язками. Тому з початку 30-х рр. зросли масштаби підготовки 
фахівців робітничо-селянського походження через робітфаки, технікуми 
й вищі навчальні заклади. 

Кількість вищих навчальних закладів в Україні збільшилася з 19 в 
1914/15 навчальному році до 129 в 1938/39, а чисельність студентів у 
них − відповідно з 27 до 124 тис. Радянська Україна за чисельністю 
студентів випередила, зокрема, Великобританію (50 тис), Німеччину 
(70 тис), Францію (72 тис). Уперше центрами вищої школи стали 
28 міст республіки. Серед цих міст по чотири інститути мали Вінниця, 
Полтава, Сталіно (колишня Юзівка, тепер − Донецьк), по три − 
Ворошиловград (Луганськ), Запоріжжя, Кривий Ріг, Житомир, 
Миколаїв, Херсон. 

У підготовці спеціалістів стали приділяти більше уваги якості 
навчання. Строки навчання подовжилися. Систему короткострокової 
підготовки було ліквідовано. 

Знову стала розвиватися в Україні університетська освіта. У 1933 р. 
відновилася діяльність університетів у Києві, Дніпропетровську, Одесі й 
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Харкові. Відчутно зросли можливості для науково-дослідної роботи 
професорсько-викладацького складу, що позитивно позначилося на 
якості підготовки спеціалістів. 

У 1934 р. було встановлено наукові ступені кандидатів і докторів 
наук, а також наукові звання доцентів і професорів. Наприкінці 1935 р. 
були скасовані обмеження, пов'язані з соціальним походженням 
абітурієнтів. 

У роки першої п'ятирічки вищі навчальні заклади й технікуми 
України підготували 110 тис, у роки другої − близько 196 тис. 
спеціалістів, що майже дорівнювало кількості спеціалістів в усій 
дореволюційній Росії. Проте значна частина спеціалістів робітничо-
селянського походження розділила сумну долю репресованих фахівців 
із дореволюційними дипломами. 

Розвиток науки 
Головним осередком наукової діяльності й далі залишалася ВУАН. 

У 1936 р. при затвердженні нового статуту її було перейменовано в 
Академію наук УРСР. Президентом ВУАН у 1928-1929 рр. працював 
Д. Заболотний, з 1930 р. ним став О. Богомолець. 

У 1929 р. компартійно-радянське керівництво республіки істотно 
збільшило вакансії дійсних членів ВУАН за рахунок кандидатур, 
визначених безпосередньо в ЦК КП(б)У. Щоб ці кандидатури пройшли, 
академіків змусили голосувати відкрито (вперше і востаннє у 80-річній 
історії Національної академії наук України). Щоправда, в цековському 
списку переважали науковці, які справді мали об'єктивні дані для того, 
щоб стати дійсними членами ВУАН. 

Зокрема, серед 33 новообраних академіків були такі визначні вчені, 
як О. Богомолець, М. Вавилон. О. Палладін, Є. Патон, М. Холодний, 
Д. Яворницький та ін. Водночас найчестолюбніші представники влади, 
які мали вищу освіту й друковані праці, не втрималися від спокуси 
скористатися ситуацією й увійти до складу ВУАН. Новими членами 
ВУЛН стали представники компартійної верхівки − В. Затонський, 
Г. Кржижановськнй, М. Скрипник, О. Шліхтер. За списком кандидатів, 
рекомендованих до обрання ЦК КП(б)У, пройшли в академіки перші 
комуністи-суспільствознавці − С. Семковський, В. Юринець, 
М. Яворський, а також Янка Купала і П. Тичина (за фахом “мова і 
література”). 

З початку 30-х рр. у ВУАН основними осередками наукової роботи 
стали інститути. Академія почала працювати за планом. Держава 
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фінансувала ВУАН і вимагала виконання планових завдань. Це не 
могло не призводити до бюрократизації науково-дослідної роботи. 

І все ж у науково-дослідних інститутах та інших осередках ВУАН 
було досягнуто вагомих результатів. Зокрема, М. Крилов та його учень 
М. Боголюбов розробили теорію нелінійних коливань, що сприяло 
розвиткові нелінійної механіки та її численних застосувань у розв'язанні 
технічних задач. Світового визнання набули фундаментальні праці 
математиків Н. Ахієзера, С. Бернштейна, М. Кравчука, М. Крейна, 
Г. Пфейффера. 

У 1928 р. в Харкові відкрився Український фізико-технічний 
інститут (УФТІ). За короткий час він перетворився в один із найбільших 
центрів теоретичної фізики в СРСР та в усьому світі. Тут провадилися 
дослідження атомного ядра, фізики металів, фізики молекулярних 
кристалів. Було введено в дію прискорювач елементарних часток, на 
якому одержано ядерну реакцію шляхом розщеплення ядра літію 
(О. Вальтер, О. Лейпунський, К. Синельников та ін.). Великий внесок у 
розвиток теоретичної фізики було зроблено працями Л. Ландау, 
Є. Ліфшиця та інших прославлених учених. У 1938 р. Харківський 
фізико-технічний інститут увійшов до складу АН УРСР. 

Під керівництвом О. Бродського і Л. Писаржевского розвивалися 
важливі напрями хімії. О. Богомольцем, І. Шмальгаузеном, 
М. Холодним, В. Юр'євим та іншими вченими були зроблені визначні 
відкриття в біології. 

Починаючи з середини 30-х рр., у ВУАН прискорився розвиток 
досліджень у галузі техніки. Працями Є. Патона та його учнів було 
поставлено на наукову основу теорію зварювання й вивчення міцності 
зварних конструкцій. У 1934 р. було створено інститути 
електрозварювання та гірничої механіки. 

Академічні кафедри та комісії, очолювані Д. Багалієм, 
М. Василенком, М. Грушевським, М. Слабченком, плідно розробляли 
проблеми історії України. У лінгвістиці й літературознавстві вагомі 
здобутки були одержані М. Возняком, С. Єфремовим, М. Зеровим, 
А. Кримським. Однак українознавчі дослідження влада постійно 
критикувала як націоналістичні. З вульгаризаторських позицій 
шельмувалися навіть праці першого історика-марксиста М. Яворського. 

У березні 1930 р. в Харкові відбувся процес над створеною в 
кабінетах слідчих “Спілкою визволення України” (СВУ). На лаву 
підсудних сіли 45 чоловік: академіки, професори, лікарі, священики, 
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письменники, студенти, викладачі вищої школи, вчителі. Головним 
звинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. 
Обвинувальний висновок у справі зайняв кілька номерів столичної 
газети “Вісті”. У ньому вказувалося, що СВУ − це ретельно 
законспірована підривна націоналістична організація, метою якої була 
підготовка антирадянського заколоту. Насправді наукову й творчу 
інтелігенцію судили за її антирадянське минуле, зокрема за участь у 
діяльності політичних партій, які утворили Центральну Раду. Судили 
також за відмінний од офіційного спосіб мислення. 

Наступним було “викриття” іде однієї контрреволюційної 
організації − “Українського національного центру” (УНЦ). До УНЦ 
слідчі включили багатьох представників української інтелігенції, 
заарештованих у Харкові, Києві, Дніпропетровську та інших містах. 
Слідчі навіть перестаралися, зібравши докупи людей, між якими були 
неможливі не тільки політичні, а й товариські стосунки (наприклад, 
академіків М. Грушевського і М. Яворського). Керівництво УНЦ 
спочатку приписали М. Грушевському. У 1931 р. вченого заарештували, 
й він під тиском слідчих ДПУ змушений був визнати свою 
приналежність до контрреволюційної організації. Проте через деякий 
час Грушевський відмовився од свідчень, і справа розсипалася. Йому 
дозволили жити тільки в Москві, тобто, фактично у вигнанні. У 1934 р. 
під час відпочинку в Кисловодську після нескладної операції 
М. Грушевський за нез'ясованих обставин помер. 

У 1931 р. поза рамками ВУАН було утворено Всеукраїнську 
асоціацію марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН), 
президентом якої став О. Шліхтер. Влада розраховувала на те, що таке 
об'єднання наукових установ успішніше розроблятиме проблеми 
суспільних наук, ніж “буржуазна” ВУАН. У другій половині 1936 р. 
були організовані академічні інститути гуманітарного профілю − 
економіки, історії України, українського фольклору, української 
літератури. Установи ВУАМЛІН формально злилися з ними. Фактично 
ж унаслідок репресій співробітників у них майже не залишилося. 

Література та мистецтво 
Література та мистецтво вважалися однією з ділянок “культурного 

фронту”. Компартійно-радянське керівництво вирішило докорінно 
оновити склад митців поповненням із робітників та селян. Психологія 
“великого перелому” вплинула навіть на цю галузь культури: у 1930 р. 
профспілки проголосили всесоюзний призов робітників-ударників у 
літературу. 
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Через рік виявилося, що в Україні до літературних гуртків було 
“призвано” близько 2 тис. робітників. Для них утворювалися 
консультативні бюро при редакціях літературних журналів, видавалися 
посібники: як писати романи, повісті, поеми, публіцистичні есе тощо. 

У квітні 1932 р. ЦК ВКП(б) ухвалив постанову “Про перебудову 
літературно-художніх організацій”, яка круто змінила життя творчих 
працівників. У ній підкреслювалося, що раніше партія всіляко 
допомагала створенню пролетарських організацій у галузі літератури й 
мистецтва. Тепер же, коли виросли кадри пролетарської літератури та 
мистецтва, висунулися нові письменники й художники − вихідці з 
фабрик, заводів, колгоспів − рамки діючих літературно-художніх 
організацій стають вузькими й гальмують розмах художньої творчості. 
Насправді створенням творчих спілок партапарат гуртував 
письменників та митців і ставив їх під власний контроль. 

Під керівництвом ЦК КП(б)У відбулася організаційна підготовка І 
з'їзду письменників України. З'їзд розпочався в червні 1934 р. в Харкові, 
а після перенесення столиці продовжив роботу в Києві. На ньому було 
оформлено Спілку письменників України. У творчі спілки також 
об'єдналися працівники мистецтва. 

“Колективізація” творчої праці тяжко позначилася на літературі та 
мистецтві. За допомогою спілок письменників, художників, 
композиторів ідеологічні відділи партійних комітетів придушували в 
зародку будь-яке відхилення од регламентованого мислення та лінії 
поведінки. Зовні поважаючи національні форми культури, влада 
прагнула уніфікувати зміст культурного процесу за ідеологічними 
стандартами так званого соціалістичного реалізму. Утвердилася 
жорстка система контролю над духовною творчістю, яка 
характеризувалася брутальним втручанням партійних чиновників у 
літературно-художнє життя, вузько утилітарним підходом до літератури 
й мистецтва, регулюванням у деталях творчого процесу, аж до 
постановки певних рамок при виборі теми, ідей, форми твору. 

Контроль і регламентація згубно вплинули на творчу долю такого 
яскравого поета, як П. Тичина. Він “вписався” в сталінську добу, 
завоював становище офіційно визнаного метра поезії, але проти 
раннього періоду творчості його талант потьмянів. 

М. Рильському довелося відсидіти півроку у в'язниці за 
звинуваченням в “українському буржуазному націоналізмі”. Але його 
поетична муза не піддавалася регламентації. Збірки поета “Київ”, 
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“Літо”, “Україна”, “Збір винограду” становили вершини української 
поезії міжвоєнного періоду. 

Великою популярністю в читачів України користувалися вірші 
М. Бажана, М. Зерова, А. Малишка, М. Семенка, В. Сосюри, твори 
прозаїків − А. Головка, Івана Ле, Петра Панча, Ю. Смолича, З. Тулуб, 
Ю. Яновського, драматургів І. Кочерги, М. Куліша, І. Микитенка. 

Читачів захоплювали дотепні й гострі гуморески Остапа Вишні 
(П. Губенка); У 1933 р. письменника звинуватили в причетності до 
вигаданої чекістами “Української військової організації” (УВО) й 
засудили до 10 років концтаборів. Тоді за приналежність до УВО був 
засланий на Соловки М. Ірчан, покінчив життя самогубством 
зацькований М. Хвильовий. 

С. Кірова вбили 1 грудня 1934 р., а буквально через півтора-два 
тижня в Ленінграді, Москві, Мінську й Києві власті організували 
процеси над “терористичними групами”. Зокрема, чекісти сфабрикували 
справу “Білогвардійського терористичного центру”, до якого було 
залучено 37 чоловік. 13-15 грудня в Києві засідала військова колегія 
Верховного суду СРСР, яка розправилася з підібраними жертвами. 
Відомого письменника А. Крушельницького, який у 20-х рр. приїхав в 
УСРР із Галичини, заслали з донькою на Соловки, а його синів 
стратили. На Соловки потрапив й інший галичанин, вчений і 
громадський діяч Ю. Бачинський. Серед розстріляних представників 
національної інтелігенції, яких цинічно звинуватили в приналежності до 
“Білогвардійського терористичного центру”, були драматург К. Буревій, 
поети О. Влизько, Д. Фальківський, новеліст Г. Косинка та ін. 

“Кіровські” експрес-процеси були тільки початком. Всього 
протягом 1934-1938 рр. за безпідставними звинуваченнями було 
репресовано 97 членів і кандидатів у члени Спілки письменників 
України. Це становило більш як половину складу СПУ, затвердженого 
під час першого письменницького з'їзду (1934). А всього в Україні було 
репресовано близько 500 письменників. 

У передвоєнному десятиріччі розквітнув талант багатьох 
українських майстрів мистецтва. Зокрема, в розвиток музичної культури 
великий внесок зробили композитори М. Вериківський, К. Данькевич, 
П. Козицький, В. Косенко, Б. Лятошинський, Л. Ревуцький. 

Продовжували плідно працювати корифеї української сцени 
М. Садовський і П. Саксаганський. Їхні традиції розвивали молодші 
віком А. Бучма, С. Ватуля, В. Добровольський, Н. Ужвій, 
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Ю. Шумський, Г. Юра. Всесвітню славу завоювали оперні співаки 
Б. Гмиря, М. Гришко, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинський, 
О. Петрусенко та ін. 

В історію українського театру золотими літерами вписано ім'я Леся 
Курбаса − актора-новатора, обдарованого режисера й талановитого 
організатора, керівника знаменитого театрального колективу “Березіль”. 
У 1933 р. він був звинувачений у націоналізмі й загинув у таборах. 

Плідно працювали художники старшого покоління − М. Бойчук, 
І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш, К. Трохименко, 
О. Шовкуненко та ін. У 1936 р. за сфабрикованими звинуваченнями 
органи державної безпеки заарештували М. Бойчука та кількох його 
учнів. Незабаром усі вони були розстріляні. 

У кіномистецтві яскраво виявилися таланти О. Довженка 
(кінофільми “Арсенал”, “Земля”), І. Кавалерідзе, І. Савченка. 

Творчість українських майстрів літератури та мистецтва мала 
яскраво виражений національний характер. Саме через це багатьох із 
них тоталітарний режим звинуватив у націоналізмі й репресував. 

У 30-і рр. широко розвинулися фольклорні види творчості. 
Організовувалися різноманітні олімпіади, конкурси, з'їзди. В клубах і 
палацах культури працювали тисячі й тисячі гуртків художньої 
самодіяльності. Репертуар їхній так само контролювався, як і в 
професійному мистецтві. Найменше відхилення од затверджених 
стандартів і зразків загрожувало серйозними наслідками. 

Одним із прикладів терору є розправа над учасниками з'їзду 
кобзарів і лірників. У 1934 р. вони з їхалися в Харків на республіканську 
олімпіаду. Задовго до того один із відповідальних працівників ЦК 
КП(б)У на пленумі Всеукраїнської спілки працівників мистецтва назвав 
кобзу й бандуру “класово ворожими” інструментами. Цей чиновник 
(згодом також репресований) твердив, що кобза й бандура і “орієнтують 
музичний фронт на часи гетьманів та козацької романтики”. Таке 
звинувачення було серйозним і політично загостреним. Щоб розв'язати 
проблему раз і назавжди, учасників кобзарського з'їзду (майже 
300 чоловік) заарештували й розстріляли. Це були здебільшого люди 
похилого віку, зокрема інваліди (незрячі). Для радянської влади вони 
становили небезпеку, тому що оспівували традиції визвольної боротьби 
українського народу. 

Письменники української діаспори назвали 30-і рр. добою 
“розстріляного відродження”. Ця назва тепер вживана й у нас. 
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Підсумки “культурної революції” 
Щоб домогтися контролю над духовним життям суспільства, 

радянська влада надавала перевагу в спілкуванні з інтелігенцією 
засобам примушування, серед яких чи не “найпочесніше” місце посідав 
терор. 

Незважаючи на “масовидність” терору (неологізм, винайдений 
В. Леніним), чисельність інтелігенції зростала. Адже її лави постійно 
поповнювалися за рахунок вихідців із робітничо-селянського 
середовища. 

Перепис 1939 р. показав істотне збільшення кількості фахівців 
проти перепису 1926 р. Чисельність сільської інтелігенції зросла в 
5,5 раза, міської − в 6,4 раза. 

Найбільші темпи зростання за 1927-1938 рр. спостерігалися по 
групі технічних спеціалістів (індустріальні та аграрно-технічні кадри) − 
у 8,2 раза. За темпами зростання до цієї групи наближалася наукова й 
науково-викладацька інтелігенція (у 6,2 раза). Кількість лікарів зросла в 
2,2 раза, вчителів − у 3,5 раза, працівників мистецтв − в 4,2 раза, 
юридичних працівників − в 1,3 раза. 

Найбільші темпи зростання спостерігалися серед керівного 
персоналу державних установ − у 14 разів. Ця тенденція яскраво 
свідчила про бюрократизацію суспільства, зумовлену одержавленням 
усіх сфер життя. 

Кваліфікаційно-професійний рівень працівників розумової праці 
знизився. За даними перепису 1939 р., вищу освіту мали тільки 12,9% 

спеціалістів, а середню спеціальну − 18%. Це означає, що більшість 
тих, хто посідав посади спеціалістів, належала до числа практиків, 
“висуванців”. Хоч технікуми та інститути істотно знизили якісні 
критерії фахової підготовки й працювали з максимальним 
навантаженням, їх постійно випереджали органи державної безпеки. [...] 

Як порівняти з серединою 20-х рр., національний склад інтелігенції 
істотно змінився. Майже в усіх видах розумової праці (за винятком 
нечисленних “елітних” категорій − працівників мистецтва та 
юридичних працівників) питома вага українців стала переважаючою. В 
цілому частка українців серед інтелігенції наблизилася до питомої ваги 
їх у складі всього населення. 

Істотне переважання українців серед керівного персоналу свідчило 
про те, що радянська влада цілком укоренилася. Саме тому без будь-
яких рішень чи оголошень кампанія українізації в Україні була 
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поступово згорнута. Кампанія коренізації в районах проживання 
національних меншин цілком припинилася. Компартійно-радянський 
центр став українізувати національні райони УРСР і розгорнув 
кампанію тихої повзучої русифікації на двох найголовніших, на його 
думку, напрямках − серед управлінського персоналу та в 
загальноосвітній школі. [...] 

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921−1939 рр.) 
/ Кульчицький С. В. − К. : “Альтернативи”, 1999. − 336 с. − С. 252-266. 

Культурний стан західноукраїнських земель 

Асиміляторська політика Польщі та Румунії на західноукраїнських 
землях насамперед позначилася на стані народної освіти. Під тиском 
польських націонал-демократів сейм у 1924 р, ухвалив закон про 
переведення українських народних шкіл на навчання двома мовами. 
Згідно з ним, у двомовних школах історія та географія викладалися 
польською мовою, а вивчення польської мови стало обов'язковим. У 
багатьох школах учителів-українців заміняли учителями-поляками. 
Оскільки вони не володіли українською, то й інші предмети викладали 
польською мовою. В такий спосіб двомовні школи поступово 
полонізувалися “знизу”. 

У 1921-1922 рр. у Східній Галичині українських і польських 
народних шкіл було майже порівну, приблизно по 2 тис. У 1937-
1938 рр. кількість українських шкіл зменшилася до 360, натомість 
з'явилося понад 2000 двомовних шкіл. Кількість польських шкіл майже 
не зменшилася. Тобто, двомовні школи організовувалися здебільшого 
на базі українських. 

Польська держава не мала наміру полонізувати національні 
меншини, із яких не бачила загрози своєму існуванню в реальних 
кордонах. Люди різних національностей, якщо вони жили розсіяно 
серед поляків, могли розвивати свою культуру, розбудовувати 
шкільництво. Проте українці на території “східних кресів” цілком 
обґрунтовано не вважали себе національною меншиною й не збиралися 
миритися із втратою національної державності. Усвідомлюючи 
небезпеку “українського фактора” для державних інтересів Другої Речі 
Посполитої, польська політична еліта готова була вдатися до найбільш 
недемократичних методів, щоб полонізувати Схід. Загальноосвітня 
школа справедливо вважалася найбільш коротким шляхом до 
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полонізації. 
Полонізація народної освіти зайшла особливо далеко у воєводствах, 

які раніше належали Російській імперії. Населення цих воєводств не 
мало досвіду політичної боротьби, який здобули українці Східної 
Галичини. Тому воно не могло успішно протистояти колонізаторському 
завзяттю місцевого начальства. На Волині в 1922-1923 рр. 
функціонувало близько 400 українських шкіл, а в 1932/33 навчальному 
році − тільки чотири. Шкільництво національних меншин, навпаки, 
розвивалось у воєводстві цілком задовільно, за великої державної 
підтримки. Волинські чехи мали 13 національних шкіл у 1932-1933 рр., 
євреї − 57, німці − 66. 

Проти полонізаторської політики волинського воєводи Генріха 
Юзенського в галузі шкільництва виступали всі українські політичні 
партії. Інколи, хоча й досить рідко, вони добивалися успіху. Зокрема, в 
1933 р. в селі Жидичин біля Луцька завдяки діям ОУН школа перейшла 
на українську мову навчання. 

З особливою брутальністю ліквідація української народної освіти 
відбувалася в Румунії. Зі 168 народних шкіл, які діяли на Буковині в 
1918 р., майже дві третини були румунізовані лише за два роки. У 
1924 р. вже не залишалося жодної суто української школи. Декрет 
міністерства освіти від 24 липня 1924 р. проголошував: “Громадяни 
румунського походження, які втратили свою материнську мову, повинні 
віддавати своїх дітей дише до державних або приватних шкіл з 
румунською мовою навчання”. 

Характерно, що права вільно користуватися національною мовою 
були позбавлені лише українці. Німці, угорці та інші національні 
меншини могли навчати своїх дітей у власних школах. 

Інакше становище в галузі народної освіти спостерігалося па 
Закарпатті. Серед 803 шкіл, які тут працювали в 1938 р., налічувалося 
463 українські, 365 чеських, 117 угорських, 24 німецькі. Кожний мав 
право посилати свою дитину в школу, де вона навчалася рідною мовою. 
Держава створювала привілейовані умови для розвитку чеської 
народної освіти, але тільки за рахунок якості навчання. На одного 
вчителя припадало 5 дітей у чеських школах і 40 − в українських. 

Щоб спинити полонізацію освіти, громадськість Західної України 
стала розбудовувати мережу приватних українських шкіл. Товариство 
“Рідна школа”, яке підтримувалося українськими націонал-демократами 
й фінансувалося національними кооперативами, до кінця 30-х рр. 
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створило 41 народну школу, кілька гімназій та ліцеїв. На пожертвування 
української громади “Рідна школа” видавала шкільні підручники й 
посібники, педагогічний журнал. Вона заснувала сотні шкільних 
бібліотек. 

Без дозволу й проти волі польського уряду у Львові було створено 
два заклади вищої освіти − Український університет і Вищу 
політехнічну школу. В них “катакомбних” закладах стали працювати 
вчені, які втратили роботу після ліквідації українських кафедр у 
Львівському університеті. Студенти одержували дипломи, які 
визнавалися в Німеччині, Чехо-Словаччині, Австрії, вільному місті 
Данциг (Гданськ). Український університет у Львові проіснував майже 
чотири роки, до 1925 р. 

З ініціативи митрополита А. Шептицького на базі греко-
католицької семінарії було створено Львівську богословську академію − 
єдиний у Західній Україні легальний вищий навчальний заклад з 
українською мовою навчання. У середині 30-х рр. в академії навчалося 
понад 600 студентів. 

У Чехо-Словаччині існувало кілька вищих навчальних закладів, які 
відіграли істотну роль у формуванні нового поповнення української 
інтелігенції. 

Восени 1921 р. в Прагу було переведено Український вільний 
університет, який протягом семестру працював у Відні. Навчання в 
ньому будувалося за зразками прославленого Карлового університету. 
Існував він на спеціальні кошти, виділення яких добився президент ЧСР 
Т. Масарик, а також на дотації міністерств закордонних справ і (з 
1928 р.) шкіл та народної освіти. 

Навесні 1922 р. розпочала діяльність Українська господарська 
академія. Уряд надав у її розпорядження чудові приміщення в 
історичному містечку неподалік від Праги − Подебрадах на Лабі. 
Академія мала 59 кафедр і три факультети, на яких готувалися інженери 
та агрономи. Викладачі, серед яких були вчені зі світовими іменами, 
провадили велику науково-дослідну роботу. Випускники знаходили 
роботу в Чехо-Словаччині або в інших країнах Європи й Америки. 
Жоден із них не наважився поїхати в радянську Україну, де лютував 
сталінський терор. 

Однак празький уряд створював ці вищі навчальні заклади для 
українців-емігрантів, яких у 20-х рр. налічувалося не менш як 50 тис. 
Пропозиції перенести їх у Підкарпатський край були зустрінуті в 
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урядових колах негативно. На Закарпатті існував лише один вищий 
навчальний заклад − Богословський ліцей. 

Вчені Західної України були згуртовані в Науковому товаристві 
ім. Т. Шевченка (НТШ). У польську добу НТШ було позбавлено 
державних субсидій. Проте фінансові труднощі не зашкодили йому 
розгорнути інтенсивну наукову роботу, утримувати велику бібліотеку, 
три музеї та два науково-дослідні інститути. Певний час, як уже 
зазначалося, НТШ користувалося невеликою субсидією уряду 
радянської України. В 30-х рр. допомога припинилася, і єдиним 
джерелом коштів залишалася українська громада. 

Авторитет НТШ в науковому світі, здобутий ще в австро-угорські 
часи, залишався високим. Фізики А. Ейнштейн, А. Йоффе, М. Планк, 
математики Д. Гільберт, Ф. Клейн та інші вчені світового рівня дали 
свою згоду на обрання іноземними членами НТШ. У секціях і комісіях 
НТШ працювали вчені, праці яких здобули визнання в усьому світі: 
літературознавець М. Возняк, економіст І. Витанович, музикознавець 
Ф. Колесса, географ В. Кубійович. У “Записках НТШ” друкувалися 
статті з історії, літератури, мовознавства. НТШ видало “Атлас України і 
суміжних земель”. У 1930-1935 рр. з'явилася тритомна “Українська 
загальна енциклопедія”, виконана переважно силами НІШ. 

У літературному житті українських земель помітну роль відігравав 
львівський журнал “Літературно-науковий вісник” (з 1933 р. − 
“Вісник”). У ньому гуртувалися найвизначніші літератори − 
В. Стефаник, М. Черемшина, Є. Маланюк, У. Самчук та ін. Першим 
великим успіхом Уласа Самчука стала автобіографічна трилогія 
“Волинь”, в якій майстерно зображалося життя українського села та 
молодої інтелігенції селянського походження в роки Першої світової 
війни. 

На сторінках літературного журналу “Дзвони” вперше були 
надруковані твори талановитого поета з Лемківщини Б. Антонича. 
Навколо літературно-мистецького місячника “Назустріч” гуртувалася 
група далеких від політики митців на чолі з критиком М. Рудницьким, а 
згодом − поетом і мистецтвознавцем С. Гординським. Навколо журналу 
“Ми”, який почав виходити у Варшаві в 1934 р., склалося літературне 
об'єднання переважно з письменників-емігрантів. Тут друкувалися 
твори Ю. Міни, Є. Маланюка, О. Теліги. 

У мистецькому житті вирізнялися постаті пейзажиста в стилі 
імпресіонізму І. Труша, О. Новаківського, який працював у стилі 
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експресіонізму, і П. Холодного. Останній уславився іконописними 
працями в стилі неовізантінізму. 

Провідне місце в розвитку національної культури на 
західноукраїнських землях належало Галичині, особливо Львову. Тут 
зберігалися яскраві традиції національної самобутності, формувалися 
кадри української інтелігенції. 

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921−1939 рр.) / Кульчицький 
С. В. − К.: “Альтернативи”, 1999. − 336 с. − С. 319-322. 

Постанова ЦК КП(б)У про використання 
цінностей колишньої Києво-Печерської Лаври  
(21 грудня 1933 р.) 

Документ свідчить, що антицерковна політика більшовицького 
уряду мала цілеспрямований характер. За 6 років (1928−1933) було 
продано понад 6 тис. тонн історичних культурних цінностей, знищено 
до 30 млн ікон, стільки ж потрапило за кордон. 

1. Створити комісію в складі голови т. Дудника, заступників голови 
т.т. Козубовського і Багрія (директор Музейного Містечка) і 
представників від Київського Облвідділу ГПУ і Київської контори 
Держбанку. 

Наркомпросу забезпечити участь кваліфікованих експертів у роботі 
цієї комісії. 

2. Доручити комісії у 2-х місячний термін вилучити цінні фонди, 
що залишилися в Музейному Містечку і передати їх на зберігання 
Київській конторі Держбанку. 

3. Запропонувати комісії в 3-х місячний термін переглянути всі 
вилучені цінності з метою виявити дублети експонатів, які не мають 
історико-художнього значення і передати їх для реалізації в 
загальнодержавному порядку. 

4. Зобов'язати комісію провести з допомогою експертів оцінку і 
класифікацію вилучених цінностей. 

5. Запропонувати Наркомпросу забезпечити відтворення копій 
найцінніших експонатів, переданих на зберігання Держбанку, для 
експозиції їх у музеях УРСР і СРСР. 

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 310. 
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Із листа В. Затонського до Я. Письменного  
з приводу Михайлівського собору 

(не пізніше 11 червня 1934 р.) 
Затонський Володимир Петрович (1888−1938) − державний і 

партійний діяч України. З 1933 р. − народний комісар освіти УРСР, у 
1924-1937 pp. − член Політбюро ЦК КП(б)У.  

Михайлівський Золотоверхий монастир було засновано 1108 р. на 
місці Дмитрівського монастиря. Стіни собору прикрашали фрески і 
мозаїки, рівноцінні оздобам Софії Київської. Тут були поховані київські 
князі. В 1934− 1935 pp. з ініціативи більшовицького уряду стіни було 
розібрано, собор зруйновано. 

...З приводу Михайлівського собору любителі стар'я піднімають 
шум, нібито там на стінах (частково на виду, частково в замазаному 
вигляді під шаром штукатурки) є старовинні, картини (мозаїки і 
фрески). Я направив до Києва нашого завідуючого музейним відділом т. 
Макаревича з тим, щоб він без шуму, організував обстеження, 
поколупав, де треба, стінки і т. ін. 

Це доведеться робити із залученням декого із спеців. ... Заодно вони 
мусять прикинути, яким чином проводити знімання настінного 
живопису, який дійсно становить художньо-історичну цінність. 

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 310−311. 

Лист В. Затонського до І. Бродського  
щодо Михайлівського собору (1934 р.) 

Президенту Академії мистецтв тов. Бродському 

Шановний товаришу! 
Я отримав відомості з Києва, що Академія мистецтв і Ви особисто 

вельми зацікавилися мозаїками і фресками київського Михайлівського 
собору. Все це дуже добре, але як би із сутого інтересу не виникла 
затримка в організації знімання зі стін наведених пам'яток старовини. 
Будь-яка затримка лише скорочує терміни, які залишилися для 
виконання робіт. У кінцевому підсумку можуть постраждати мозаїки і 
фрески. 

Я пишу про це тому, що отримав відомості з Києва, що професор 
Фролов туди приїхав лише 10 червня, а Киплика чекали лише 
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наступного дня. 
Якщо спочатку могло стояти питання про грошові труднощі, то 

26 травня кошти на поїздку до Києва було переведено телеграфом. 
Доїхавши через 2 тижні після цього, спеціалісти передали нашому 
уповноваженому, що вони мусять ще повернутися до Ленінграда для 
доповіді Вам, лише після цього зберуть бригади майстрів. Мені 
здається, що немає підстав затягувати початок робіт. Якщо у 
спеціалістів вишуканих мистецтв і любителів старовини є бажання 
зберегти художні та історичні цінності Михайлівського собору, то треба 
негайно приступати до знімання, тобто вислати бригади майстрів 
спеціалістів і розпочинати роботу. 

Не знаю, наскільки це ґрунтовно, але як наш уповноважений 
зрозумів професора Фролова, початок робіт може затягнутися через 
попередні доповіді в Академії мистецтв. 

У мене до Вас прохання, якщо можете і якщо хочете, прискорте 
виїзд майстрів, в усякому разі усуньте затримки. 

Цілком можливо, що у деяких археологів і мистецтвознавців є надія 
і прагнення шляхом зволікань домогтися залишення всього 
Михайлівського собору (точніше − стародавніх його частин), цей 
варіант зараз виключено. Будівля підлягає знесенню. Нам усім 
надзвичайно бажано зберегти те, що становить художню, історичну 
цінність. Допоможіть перевести Ваших, академіків від археології на 
темпи, що відповідають нашій країні і нашій добі. 

13/VI. 1934.       (В. Затонський) 

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Академія, 2002. − 448 с. − С. 311−312. 

Обґрунтування зміни національної політики  
в умовах утвердження тоталітарного режиму 

Політика керівництва більшовиків у національному питанні була 
досить суперечливою. Ще з дореволюційних часів керівники РСДРП(б) 
використовували національне питання у боротьбі зі своїми 
супротивниками, не маючи, однак, власної чіткої позиції. Але саме ця 
невизначеність допомагала у боротьбі за владу. Проголосивши у теорії 
право націй на самовизначення аж до відокремлення, на практиці 
більшовики намагалися всіляко завадити утворенню нових держав на 
території колишньої Російської імперії, домагаючись так званого 
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“єднання трудящих усього світу”. При цьому національне питання 
оголошувалося другорядним, головним же вважалося питання 
соціальне. 

Однак події періоду революції та громадянської війни довели 
більшовикам величезну важливість розв'язання національного питання. 
Саме існування радянської влади залежало від конкретних кроків на 
шляху розв'язання національної проблеми. Утворивши СРСР, 
компартійне керівництво змушене було зробити певні поступки 
народам колишньої Російської імперії − проголосити політику 
коренізації. Як підкреслює Я. Верменич, українізація була 
започаткована ще у 1917 р. Центральною Радою. Більшовики ж 
запозичили не лише дерусифікаційний напрям культурної політики, а й 
відповідну систему понять. 

Ще у 1919 р. В. І. Ленін у листі “До робітників та селян України” 
зазначав, що великоросійські комуністи “повинні бути поступливими 
при незгодах з українськими комуністами-більшовиками і 
боротьбистами, якщо незгоди стосуються державної незалежності 
України, форм її союзу з Росією, взагалі національного питання”. 
Виконуючи настанову свого вождя, ЦК ВКП(б) знайшов теоретичне 
обґрунтування відступу від намірів асиміляції. 

У 1920-ті роки компартійна верхівка оголосила, що асиміляція, або, 
як називали її самі можновладці, “злиття націй” − це не одночасний акт. 
Навпаки, в цей період, за словами Й. Сталіна, “партія підтримує і буде 
підтримувати розвиток і розквіт національних культур народів нашої 
країни, вона буде заохочувати справу зміцнення наших нових, 
соціалістичних націй”. Відповідаючи комуністам, які не розуміли цього 
тактичного ходу й наполягали на швидкому досягненні кінцевої мети у 
національному питанні − “злитті націй”, Сталін у своїй праці 
“Національне питання і ленінізм” назвав три етапи цього процесу. 

На першому етапі раніше гноблені нації мали посилено розвивати 
свою мову та культуру. На другому етапі повинна була виникнути 
необхідність поряд зі своєю національною мати одну загальну 
міжнаціональну мову. І лише на третьому етапі (вже після “перемоги 
соціалізму” у світовому масштабі) національні мови та відмінності 
почнуть відмирати, поступаючись місцем загальній для всіх світовій 
мові. 

Таким чином компартійне керівництво заспокоїло шовіністично 
настроєну більшість у ВКП(б), давши зрозуміти, що поступки у 
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національному питанні носять тимчасовий характер (строки, протягом 
яких мав відбуватися цей “розквіт націй”, не були названі). Водночас до 
національно-культурного будівництва прилучалися ті діячі науки та 
культури, які були щирими прихильниками українського культурного 
відродження. Щоправда, над ними встановлювався суворий контроль. 

На чолі національно-культурних процесів в Україні наприкінці  
20-х − на початку 30-х рр. стояла якраз та частина партійців, яка 
вважала “злиття націй” питанням далекого майбутнього, про яке можна 
буде вести мову лише після перемоги соціалізму у світовому масштабі. 
Тому всі свої зусилля ці люди спрямовували на культурний розвиток 
УСРР. Шляхом творення української культури ці діячі намагалися 
впровадити комуністичні ідеї у свідомість якомога ширших верств 
населення України. Саме задля цього, на їх думку, і проводилася 
політика коренізації. 

Керівництво національно-культурними процесами в УСРР було 
зосереджено у наркоматі освіти, на чолі якого з 1927 р. стояв 
М. Скрипник. Цей досвідчений більшовик, за словами Д. Мейса та 
В. Солдатенка, “більше ніж будь-хто інший був теоретичним творцем 
українського шляху до соціалізму, одним з родоначальників того 
специфічного явища, яке ми сьогодні називаємо національним 
комунізмом”. І хоча значна частина керівників КП(б)У вважала 
українізацію лише методом завоювання довіри українського народу, 
М. Скрипник та його найближче оточення відносили розв'язання 
національного питання до найголовніших завдань компартійного 
керівництва. 

В умовах невтручання, а то й підтримки вищим партійним 
керівництвом національних прагнень українців (в обмін на підтримку 
Сталіна зі сторони ЦК КП(б)У у внутріпартійній боротьбі) наркомат 
освіти послідовно проводив боротьбу з великодержавними настроями в 
Україні. В ідеологічному плані це була перш за все боротьба з 
прихильниками теорії М. Лебедя про боротьбу двох культур. Суть цієї 
теорії полягала у протиставленні російської культури, як пролетарської, 
а тому й передової, культурі українській − селянській і відсталій. 

Представники націонал-комуністів у КП(б)У в своїх працях 
доводили неправомірність подібної постановки питання. При цьому 
вони посилалися на висловлювання В. І. Леніна про те, що 
інтернаціоналізм з боку “великої нації” повинен полягати “і в такій 
нерівності, яка компенсувала б з боку нації гноблячої, нації великої, ту 
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нерівність, яка складається в житті фактично”. Використовуючи таке 
розуміння інтернаціоналізму, М. Скрипник і в теоретичному, і у 
практичному плані робив усе можливе, щоб подолати цю нерівність, 
щоб заохотити якомога більше українців до будівництва української 
культури. Для цього необхідно було подолати наслідки 
русифікаторської політики царизму. 

М. Скрипник на деякий час став головним теоретиком 
національного питання в УСРР. Основною метою внутрішньої політики 
керівництва компартії у 1929-1932 рр. було встановлення контролю над 
селянством, переважну частину якого становили українці. Здійснюючи 
політику українізації, владні структури намагалися розколоти 
селянство, як і все українське суспільство, довести, що вони піклуються 
про культурний розвиток українців. Потрібно було, щоб влада стала 
“своєю” для значної частини населення. Для цього необхідні були 
поступки українцям у національному питанні. 

Ось як пов'язував питання будівництва соціалізму на селі з 
національним питанням М. Скрипник: “Шлях свідомого пролетаря: щоб 
український селянин пішов за донбасівським пролетарем, у соціальному 
плані став на бік донбасівського пролетаря, треба, щоб донбасівський 
пролетар став на бік українського селянина в національному змісті. 
Українська культура є одна з передумов перемоги соціалізму на 
Україні”. 

Зрозуміло, що при такому підході питання про другорядність 
української культури знімалося з порядку денного. Адже в такому разі 
компартійне керівництво зміцнило б в Україні свою владу лише за умов 
широкого розвитку української культури, яка, як постійно твердили 
керівники КП(б)У, повинна бути “національної формою та 
соціалістичною за змістом”. 

Проте, щоб завоювати прихильність народів, які ще не позбулися 
колоніальної залежності, компартійна верхівка намагалася розвивати 
культуру не тільки титульної нації, а й усіх національних меншин, що 
проживали в Україні. І це вдавалося їй робити. М. Скрипник на І 
Всеукраїнській конференції культурно-освітніх робітників 
національних меншин, яка відбулася у травні 1931 р., із задоволенням 
констатував: “Рада Національностей СРСР дійшла висновку, що на 
Україні забезпечення національних меншин стоїть ширше, глибше й 
розвиненіше, аніж у будь-якій іншій республіці”. 

Слід зауважити, що, на відміну від українських політиків наступної 
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доби, тодішнє керівництво КП(б)У вважало національною меншиною 
росіян, які мешкали на території УСРР. Отже, воно визнавало за ними 
такі ж права у національно-культурному розвитку, як і за інтими 
нацменшинами. Зусилля наркомату освіти були спрямовані на 
дерусифікацію партійних та радянських установ, освітніх та культурних 
закладів на тих територіях УСРР, де українці та неросійські національні 
меншини були основним населенням. На території восьми російських 
національних районів питання про дерусифікацію, звичайно, не 
порушувалося. 

Дерусифікація навчальних закладів наштовхувалася на проблему 
визначення рідної мови навчання. М. Скрипник зробив великий внесок 
у підвищення ролі української мови в УСРР. Його важливим доробком у 
національному питанні стала теорія двомовності, або теорія “мішаної 
говірки”. Згідно з нею діти українців з мішаною українсько-російською 
мовою, основою якої є мова українська, мали навчатися нею, а діти 
росіян, − відповідно, російською. Оскільки перших налічувалося 1млн. 
300 тис, а других − лише 200 тис. чол., то зрозуміло, що завдяки цій 
теорії значно збільшувалася кількість українських шкіл, що в 
майбутньому мало сприяти розвитку української культури. 

Національна політика, спрямована на пріоритетний розвиток 
“соціалістичної змістом, національної формою” української культури на 
території УСРР (така постановка питання мала на увазі “боротьбу з 
націоналізмом на два фронти”), до певного часу задовольняла вище 
партійне керівництво. Адже саме завдяки такій спрямованості 
національної політики владним органам вдалося протягом 1927-1931 рр. 
знищити вільнодумство української інтелігенції руками самих 
українців. У зв'язку з цим доречно буде нагадати про активну боротьбу 
з “хвильовизмом”, “шумськізмом”, “яворщиною”, ліквідацію 
української автокефальної церкви, процес СВУ тощо. 

Але з перемогою Сталіна у внутріпартійній боротьбі у вищих 
ешелонах влади почали дедалі обережніше ставитися до критики 
великодержавних настроїв. І хоча Сталін у виступі на XVI з'їзді ВКП(б) 
повторив тезу про “великоруський шовінізм як головну небезпеку в 
партії в галузі національного питання”, відтоді фактично вже не 
говорилося про те, що росіяни щось “винні” раніше гнобленим націям, 
що для забезпечення справжньої рівності у національному розвитку 
потрібна деяка нерівність на користь гноблених націй. 

Саме тоді розпочався поворот до встановлення нової ролі для 
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російського народу − ролі “старшого брата”. Показовим у цьому плані є 
лист Сталіна Дем'яну Бєдному від 12 грудня 1930 р. Письменник мав 
необережність заявити, що “лінощі і прагнення “сидіти на печі” є мало 
не національною рисою росіян”. Сталін дав різку оцінку подібних 
висловлювань, проголосивши, що російський пролетаріат є авангардом 
робітничого класу не тільки в СРСР, а і в усьому світі. Сталін заявив, 
що росіяни відчувають “почуття революційної національної гордості”, а 
подібні висловлювання Дем'яна Бєдного є не що інше як “розвінчання 
СРСР, розвінчання російського пролетаріату”. Тобто від цього часу 
росіяни знову, як і у дореволюційні часи, ставали немовби візитною 
карткою всієї держави. 

Однак керівництво наркомату освіти УСРР не зважило на ці зміни у 
настроях вищого компартійного керівництва. Скрипник і його оточення 
продовжували ставитись до росіян як до однієї з нацменшин, дбаючи 
перш за все про розвиток української культури. Більше того, саме на 
1930-1932 рр. припадає найбільша активність наркомату освіти по 
українізації за межами УСРР. Одними з основних положень теорії 
М. Скрипника у національному питанні стають гасла необмеженого 
“національного будівництва” та необхідності розвитку національної 
самосвідомості для побудови соціалізму. Українізація при такому 
підході до справи виходила за межі відведеної їй ролі у рамках 
коренізації. Вона ставала основною складовою частиною українського 
національного відродження. 

Спираючись на рішення XII з'їзду РКП(б) і підтримку Сталіна, 
компартійне керівництво УСРР, зокрема, М. Скрипник та очолюваний 
ним наркомат освіти, будувало нову українську культуру − 
“національну формою, соціалістичну змістом”. Особливістю цього 
періоду було те, що українська нація та її культура розглядалися 
тодішніми керівниками наркомату освіти, у якому зосереджувалося 
керівництво всіма культурними процесами в Україні, як рівна з 
російською і самостійна. М. Скрипник та його прибічники бачили 
Україну в майбутньому соціалістичною державою у складі СРСР. Вони 
розуміли Союз, за словами Д. Мейса та В. Солдатенка, як “асоціацію 
вільних народів, федерацію незалежних соціалістичних держав у 
постійному політичному й економічному альянсі проти світового 
капіталізму”. 

В умовах формування тоталітарного ладу вище компартійне 
керівництво до певного часу не зважало на деяку національно-
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культурну самобутність України. На думку С. Кульчицького, “доки 
Сталін боровся за владу, він був кращим другом національних 
республік. У боротьбі зі своїми супротивниками він відчував крайню 
потребу в підтримці найбільшої радянської республіки − УСРР та 
найбільш чисельної, після російської, республіканської партійної 
організації − КП(б)У”. В 1930-1932 рр. колективізація селянства являла 
собою найголовніше завдання, і підтримка національно налаштованих 
комуністів у боротьбі з селянством була необхідною для компартійного 
керівництва. Натомість після голодомору 1932-1933 рр. селянство вже 
не становило небезпеки для радянської системи, бо було нездатне 
чинити серйозного опору. Отже, ситуація кардинально змінилася. 

Сфера культури залишалася “останнім оазисом незалежності 
республік”. Це стало заважати централізації держави та уніфікації 
духовного життя. Саме у сфері національно-культурного будівництва в 
Україні ще існували якісь власні теорії, були свої, не такі, як у Росії, 
авторитети. Отже, будь-яке вільнодумство необхідно було знищити. 

Крім того, сталінському керівництву потрібно було знайти винних 
у провалі сільськогосподарської кампанії в Україні у 1932−1933 рр. 
Таким чином, поєднавши завдання уніфікації духовного життя в СРСР з 
поясненням причин провалу хлібозаготівельної кампанії в Україні, 
владні структури на початку 1933 р. зробили різкий поворот у 
національній політиці. 

У постанові ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1932 р. наголошувалося, що 
саме неправильне здійснення українізації стало основною причиною 
незадовільного проведення хлібозаготівель. З ініціативи вищого 
партійного керівництва СРСР у першій половині 1933 р. серед 
населення УСРР активно пропагується думка про те, що провал 
хлібозаготівельної кампанії стався через притуплення більшовицької 
пильності, причому чи не основну роль у цьому провалі відігравали 
“перекручення лінії партії в галузі національної політики та 
культурного будівництва”. Покращити становище у сільському 
господарстві, за словами секретаря ЦК КП(б)У М. Попова, ніяк 
неможливо, “не виправивши помилок, допущених у національному 
питанні”. 

У січні 1933 р. Й. Сталін направив в Україну свого емісара − 
П. Постишева, який деякий час уже працював секретарем Харківського 
обкому КП(б)У. В 1930 р. він був переведений на роботу в Москву. 
Коли постало питання про посилення контролю над Україною, то 
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кращої кандидатури годі було й шукати. Адже ще під час попередньої 
роботи Постишева в Україні він конфліктував зі Скрипником на ґрунті 
українізації.  

ЦК ВКП(б) наділив П. Постишева фактично диктаторськими 
повноваженнями. Не зважаючи на те, що офіційно він працював лише 
другим секретарем ЦК КП(б)У, але як секретар ЦК ВКП(б) він був 
головнішим від С. Косіора. Поряд із наведенням порядку на селі його 
завданням, за словами С. Кульчицького, було “приборкати українську 
інтелігенцію як потенційного носія сепаратизму”. 

Про те, що саме таке завдання ставилося перед Постишевим, 
свідчить також записка В. Балицького Й. Сталіну про ситуацію в 
Україні, яка була складена по результатам діяльності комісії ДПУ в 
Україні і надіслана в ЦК ВКП(б) 23 грудня 1932 р. У ній говориться, що 
в результаті розкриття “контрреволюційних організацій і груп 
встановлюється активність націонал-шовіністичної частини української 
інтелігенції, яка в ряді випадків ідеологічно та організаційно оформляла 
та очолювала розкриті контрреволюційні повстанські організації”. 
Ситуацію, звичайно, потрібно було якось виправляти. Тому з приходом 
П. Постишева до фактичного керівництва в ЦК КП(б)У акценти у 
здійсненні національної політики різко змінюються. 

Перед П. Постишевим та його помічниками стояло досить складне 
завдання. З одного боку, потрібно було показати незмінність принципів 
національної політики партії, які були оголошені XII з'їздом РКП(б). З 
іншого боку, необхідно було розколоти прихильників націонал-
комунізму в КП(б)У, ідеї яких органічно вживались в українське 
суспільство. Вищому компартійному керівництву потрібно було не 
допустити українського національного відродження, якому сприяла 
політика українізації, що її проводив наркомат освіти УСРР на чолі з 
М. Скрипником. 

Однак складним це питання було лише в теорії. Ще у постанові ЦК 
ВКП(б) від 14 грудня 1932 р. вказувалося, що чи не найголовнішою 
причиною невдач хлібозаготівель в Україні було механічне проведення 
українізації, що “полегшило буржуазно-націоналістичним елементам, 
петлюрівцям та ін. створення своїх контрреволюційних організацій”. 
Забороняючи говорити про принципові зміни у національній політиці, 
нове керівництво КП(б)У висунуло тезу про заміну “петлюрівської 
українізації” на більшовицьку. На нараді з питань національної 
політики, яка відбулася 20 квітня 1933 р., новий теоретик з 
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національного питання М. М. Попов заявив: “Треба дати найрішучішу 
відсіч спробам і українських, і великодержавних шовіністів тлумачити 
рішучу боротьбу проти українського буржуазного націоналізму як 
ревізію національної політики партії”. 

Перед ЦК КП(б)У було поставлено завдання повернути українізацію у 
рамки коренізації, мета якої була не відродження української нації, а 
встановлення контролю над її національно-культурним розвитком. Адже ще 
у резолюції XII з'їзду РКП(б) про завдання партії у національному питанні з 
приводу небезпеки “великоруського шовінізму” говорилося так: “Цей ухил 
шкідливий не тільки тому, що він, гальмуючи справу формування 
комуністичних кадрів з місцевих людей, які знають національну мову, 
створює небезпеку відриву партії від пролетарських мас національних 
республік, а й насамперед тому, що він живить і вирощує змальований 
вище ухил до націоналізму (до націоналізму місцевого − Г. Є.), 
утруднюючи боротьбу з ним” (виділення наше − Г. Є.). Керівництво ж 
наркомату освіти УСРР до 1933 р. вважало великодержавні настрої 
небезпечними і на ділі, а не на словах, проводило боротьбу з ними. 

Потрібно визнати, що з точки зору компартійної верхівки 
діяльність М. Скрипника, який вважав на той час національне питання 
основним, дійсно була ухилом від генеральної лінії ЦК ВКП(б). Адже 
для останнього навіть коренізація, запроваджена в 1923 р., була 
вимушеним й тимчасовим кроком, вона зовсім не ставила перед собою 
за мету досягти національного відродження. Своїх супротивників з 
національного питання керівництво більшовиків завжди звинувачувало 
в “буржуазному націоналізмові”, причому слово “буржуазний” у цьому 
словосполученні було головним. Ще в 1920 р. В. Ленін у своїх 
примітках до резолюції виконкому Комінтерну по питанню 
боротьбистів посилено домагався, щоб останніх “звинуватити не в 
націоналізмі, а в контрреволюційності та дрібнобуржуазності”. 
Діяльність же Скрипника на чолі наркомату освіти УСРР була відходом 
від таких позицій. 

Влада після прибуття П. Постишева в Україну поставила за мету 
ліквідувати національний зміст української культури. В липні 1933 р. 
О. Шліхтер, критикуючи М. Скрипника, з обуренням висловлювався на 
відкритих партзборах ВУАМЛІН (Всеукраїнська асоціація 
марксистсько-ленінських інститутів): “На чому повинна базуватися 
сучасна українська музика? Ви думаєте на героїчному будуванні 
соціалізму? На героїчній боротьбі пролетаріату й колгоспників з 
класовим ворогом ? На могутньому ентузіазмі робітників та 
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колгоспників? Тов. Скрипник іншої думки: “Жодний народ, жодна 
культура не може розвиватися, не спираючись на своє історичне 
минуле. Українська музика ґрунтується на старій музичній творчості 
українського народу, на нашій пісні, на нашій думі”. 

Така позиція М. Скрипника не відповідала принципам національної 
політики ЦК ВКП(б), ніяк не узгоджувалася з метою коренізації. 
Більшовицьке керівництво якраз намагалося з допомогою політики 
коренізації ліквідувати історичні традиції українського народу, згадки 
про його історичне минуле, змінити менталітет українського народу, 
пристосувавши його до своїх власних потреб. Недарма ж постійно 
твердилося про “соціалістичний зміст” української культури. 

Звичайно, при такому підході до справи слова Скрипника на першій 
Всеукраїнській конференції культурно-освітніх робітників 
національних меншин про те, що “абсолютно ніякої переоцінки 
національного питання в житті та дійсності не існує й не може існувати” 
були явним дисонансом до тих цілей, які ставило керівництво ВКП(б) у 
національному питанні. Фактично “національна форма” української 
культури починала перемагати “соціалістичний зміст”. Дерусифікація ж 
робітничого класу (малися на увазі зрусифіковані раніше українські 
робітники) взагалі ніколи не входила у плани ЦК ВКП(б). Про це ще у 
1926 р. нагадав Сталін у своєму листі до Кагановича та інших членів ЦК 
КП(б)У, у якому він наголосив, що вимога Хвильового “про “негайну 
дерусифікацію пролетаріату” на Україні... в устах українського 
комуніста звучить більш ніж дивно”. Керівник же наркомату освіти 
УСРР не зважив на подібні зауваження, він розумів інтернаціоналізм як 
союз рівних народів, відверто виступаючи проти процесів асиміляції. Це 
могло стати перешкодою у зміцненні тоталітарного устрою СРСР. 

М. Скрипнику та його прихильникам було б не дуже складно у 
відкритій дискусії перемогти своїх супротивників. Адже офіційна точка 
зору вищого компартійного керівництва у національному питанні була 
настільки “діалектичною”, що її можна було тлумачити на будь-який 
смак, а, отже, у дискусії переміг би той, хто був більше обізнаний з 
проблемою. Нові ж критики М. Скрипника не були спеціалістами в 
національному питанні, у них не було часу для ретельного 
обґрунтування своїх дій. Так, у березні 1933 р., готуючи постанову про 
забезпечення культурних потреб національних меншостей в Україні в 
справі шкільного навчання, В. Затонський, за його ж словами, не мав 
навіть переліку постанов, на яких ґрунтувалася критика національної 
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політики попереднього керівництва НКО. За його словами, “основне 
джерело натхнення НКО − це статті М. О. (ініціали М. Скрипника − 
автор), на які він посилався і в “нарисах підсумків” (назва останньої 
надрукованої праці М. О. Скрипника, текст доповіді, проголошеної на 
засіданні колегії НКО 14 лютого 1933 р.). Однак М. Скрипнику не дали 
можливості довести правильність своєї точки зору; він був відрізаний 
від засобів масової інформації. 

Нове керівництво ЦК КП(б)У поставило за мету довести, що 
національна політика партії не змінюється. Просто, мовляв, ведеться 
боротьба з проявами місцевого націоналізму, з перекрученнями 
національної політики партії. Влада намагалася довести суспільству, що 
в Україні було велике засилля “петлюрівських елементів” і що саме з 
ними ведеться боротьба. У червні 1933 р. на засіданні харківського 
партактиву Павло Постишев підкреслював: “Партія завжди боролася й 
далі провадитиме найнепримиреннішу боротьбу проти всяких 
великодержавницьких елементів. Але партія разом з тим громила й 
громитиме всякі шовіністичні, петлюрівські елементи, хоч би в які 
маски вони не вдягалися”. Звичайно, завдання боротьби з націонал-
комуністами значно полегшувалося фактичною відсутністю полеміки. 
Та все-таки хоч якесь обґрунтування змін у проведенні національної 
політики варто було зробити. 

З метою викриття “недоліків” у цій справі П. Постишев ініціював 
критику попереднього курсу в національному питанні у різних 
напрямах. Так, щодо теорії національного питання критиком Скрипника 
виступає О. Шліхтер, історії України та КП(б)У − М. Попов, 
мовознавства − А. Хвиля, питань освіти − В. Затонський тощо. На 
перших порах, враховуючи величезний авторитет М. Скрипника в 
Україні, компартійне керівництво давало настанови про те, щоб, як 
пояснював В. Затонський у березні 1933 р. у листі до М. Попова, не 
згадувати ім'я колишнього наркому освіти, обмежуючись 
принциповими рішеннями. 

Навіть в умовах 1933 р., коли Україна була зморена голодом, влада 
на перших порах побоювалася відкрито критикувати курс національної 
політики попереднього керівництва наркомату освіти без перевірки та 
ознайомлення зі станом місцевих кадрів. 

Так, наприклад, 16 лютого 1933 р. у передовій статті газети 
“Комуніст”, яку тоді редагував П. Любченко, було вміщено матеріал з 
гострою критикою попереднього курсу в національно-культурному 
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будівництві, у якому говорилося і про засилля “петлюрівських 
елементів” у різних галузях цього будівництва. Публікації у цьому 
органі ЦК КП(б)У завжди спонукали партійців до якихось дій, до 
виправлення вказаних недоліків. Та через тиждень, відчувши, мабуть, 
негативну реакцію на місцях, політбюро ЦК КП(б)У приймає 
резолюцію, у якій говориться, що ця передова “в ряді пунктів не 
відбиває лінію ПБ”. У другому пункті цієї резолюції наголошується, що 
“жодних практичних заходів, на основі передової в “Комуністі” з 16.ІІ., 
не вживати”. П. Постишев зрозумів, що спочатку необхідно усунути 
прихильників М. Скрипника з усіх ключових посад. Що й було 
зроблено протягом лютого − квітня 1933 р. [...] 

Критикуючи попередній курс наркомату освіти у національно-
культурному будівництві, влада силкувалася виставити себе 
захисницею прав національних меншин. Адже потрібно було довести 
людям, що це не повернення до великодержавного шовінізму, не зміна 
генерального курсу в національно-культурному будівництві, а лише 
виправлення допущених помилок. До визнання принциповості 
допущених ним помилок намагалися схилити й М. Скрипника, ім'я 
якого з кінця травня у засобах масової інформації вже почало активно 
згадуватися у негативному контексті. 

Проте зробити цього не вдалося. Хоча Скрипник й визнавав, що у 
його роботі було чимало недоліків, проте принципів своїх не зрадив. 
Чотири рази у резолюціях політбюро ЦК КП(б)У звучала пропозиція 
колишньому наркому освіти написати покаянного листа. Та всі 
документи, які він подавав на розгляд політбюро, не задовольняли 
П. Постишева. Після того, як на засіданні політбюро 7 липня 1933 р. 
його члени в черговий раз накинулися на Скрипника, вимагаючи 
покаяння, він зрозумів, що вже нічого змінити не можна. Після 
ранкового засідання Скрипник покінчив життя самогубством. До речі, 
після його виходу з засідання члени політбюро встигли виключити його 
з членів цього керівного органу КП(б)У. 

Смерть М. Скрипника була несподіваною для компартійного 
керівництва. Це самогубство зривало наміри П. Постишева влаштувати 
показове цькування колишнього наркома освіти на наступному пленумі 
ЦК КП(б)У, яке передбачало б також визнання ним власних помилок. 
Крім того, самогубство такої людини, яка мала на той час величезний 
авторитет в Україні, яскраво висвітило кардинальну зміну національної 
політики партії, відмову від попередніх її принципів. Вся діяльність і 
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навіть смерть М. Скрипника сприяли тому, що проводити неприховану 
шовіністичну лінію у національному питанні було вже неможливо. 

Щоб не допустити проявів незадоволення новим курсом 
національної політики, на засіданні політбюро 10 липня 1933 р. 
приймається постанова “Про доповідачів на активах з питання “Про 
націоналістичні ухили та про завдання боротьби з ними”. В цьому 
документі говорилося про необхідність виїзду членів ПБ в обласні та 
великі міські парторганізації з метою пояснення помилок Скрипника та 
роз'яснення подальшого проведення національної політики. Звичайно ж, 
керівництво КП(б)У робило те, що наказували з Москви. Так, 
наприклад, у резолюції партактиву м. Тирасполя на доповідь 
П. Любченка говориться, що саме “промова Сталіна 24 січня 1933 р. 
“Про роботу на селі” є основою нашої боротьби за виправлення 
відставання сільського господарства України, за виправлення 
допущених помилок в національно-культурному будівництві”. [...] 

Влада намагалася добитися засудження діяльності попереднього 
складу наркомату освіти. Проте, незважаючи на жорсткий контроль над 
суспільством, ця справа виявилася не такою вже й простою. Більш-
менш освічені люди розуміли необґрунтованість звинувачень у бік 
Скрипника. Деякі з них мали сміливість доводити свої думки до відома 
центральних органів влади. Так, наприклад, викладач української мови з 
міста Суми С. Тульський, зробивши аналіз доповіді А. Хвилі по 
мовному питанню на нараді з питань національної політики, яка 
відбулася наприкінці квітня 1933 р., доходить до цікавих висновків. 
Погодившись, що на “мовному фронті не все гаразд”, С. Тульський мав 
сміливість заявити: “Не гаразд те, що до мовних справ втручаються 
люди, які аж ніяк не розуміються на мовних питаннях і не завдають собі 
клопоту доручити дослідити цю справу якійсь авторитетній особі або 
установі”. Для компартійного керівництва вкрай необхідно було 
ліквідувати подібні настрої. 

Однак зробити це в запланований термін не вдавалося. 
Представники компартійної верхівки в Україні бачили розгубленість 
місцевого керівництва, нерозуміння суті і мети започаткованих змін. 
Нові завдання не повністю розуміли навіть комуністичні агітатори, які 
працювали у засобах масової інформації. Так, проаналізувавши ряд 
статей, надрукованих на цю тему в українських журналах, М. Кілерог у 
доповідній записці П. Постишеву від 4 вересня 1933 р. відзначає, що “у 
висвітленні завдання боротьби на два фронти не все гаразд” . Спочатку 
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проведення об'єднаного пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У, на якому мало б 
розглядатися питання про національну політику партії, було 
заплановано на 25 вересня. Потім, у зв'язку з непідготовленістю цього 
питання, його перенесли на 10 жовтня. Скликали ж цей пленум, як 
відомо, аж у листопаді 1933 р. 

Протягом липня − листопада компартійне керівництво УСРР 
змінює своє пояснення ролі колишнього наркома освіти у національній 
політиці партії. Якщо у липні члени політбюро у своїх виступах на 
обласних та міських партактивах звинувачували його у помилках та 
прорахунках у проведенні національної політики, то у листопаді на 
об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У у виступі П. Постишева вже 
говорилося про утворення націоналістичного ухилу на чолі з 
М. Скрипником, який почав формуватися й “змикатися з 
інтервенціоністською агентурою на Україні в період боротьби за 
ліквідацію куркульства як класу”. Мало того, на цьому пленумі саме 
український націоналізм був вперше названий головною небезпекою в 
Україні. 

Це було щось нове. Адже раніше офіційно вважалося, що місцевий 
націоналізм не може становити головної небезпеки, оскільки він є 
реакцією на прояви великодержавного шовінізму. Ніде навіть не 
вказувалося на можливість такого рішення. Звичайно, такий висновок 
не був власною ініціативою П. Постишева. На XVII з'їзді ВКП(б) у січні 
1934 р. Й. Сталін підтвердив офіційну зміну в ставленні ВКП(б) до 
проявів націоналізму. Суперечка про те, який ухил (до 
великодержавного чи місцевого націоналізму) становить головну 
небезпеку, оголошувалася несуттєвою. “Головну небезпеку, − 
підкреслив Й. Сталін у звітній доповіді XVII з'їзду ВКП(б), − становить 
той ухил, проти якого перестали боротися і якому дали, таким чином, 
розростися до державної небезпеки”. Як приклад ситуації, де саме ухил 
до місцевого націоналізму став головною небезпекою, Сталін навів 
Україну. [...] 

Для обґрунтування репресій проти “націоналізму” в Україні, ще на 
початку грудня 1932 р. в УСРР була направлена слідча комісія ОДПУ на 
чолі з В. Балицьким. За результатами діяльності цієї комісії вище 
компартійне керівництво на чолі зі Сталіним наприкінці грудня дійшло 
висновку про наявність “петлюрівської організації на Україні, яка 
ставить собі за мету проведення саботажу хлібозаготівель й підготовку 
селянських повстань для відокремлення України від СРСР й 
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відновлення в ній капіталізму”. 
Таким чином, “саботаж хлібозаготівель” вважався справою 

“націоналістів”, а тому партійна чистка була спрямована саме проти 
них. Але лише після того, як у багатьох парторганізаціях ця чистка вже 
закінчилася, було офіційно оголошено, що в Україні існував 
націоналістичний ухил, який, до того ж, як сказав Косіор об'єднаному 
на листопадовому 1933 р. пленумі ЦКК і ЦК КП(б)У, змикався з 
“діяльністю прямих контрреволюціонерів, що працювали на 
інтервенцію”. 

Такий перебіг подій свідчив про дві характерні особливості 
боротьби прибічників централізаторських тенденцій з прихильниками 
автономної розбудови української культури. Перша з них − теоретична 
й практична необґрунтованість зміни національної політики, 
усвідомлення антиукраїнськими силами неможливості перемогти 
прибічників націонал-комунізму у відкритій дискусії. Адже ні самому 
Скрипнику, ні його прихильникам жодного разу не надали можливості 
захистити свої погляди публічно. 

Другою особливістю боротьби з “націоналістичним ухилом” є те, 
що на той час у компартійного керівництва відпала потреба доводити 
свою правоту у відкритій дискусії. Адже виснажене колективізацією й 
голодомором українське селянство, яке й було головною соціальною 
опорою українізації, вже не могло чинити опір. У тоталітарній державі 
всі процеси повинні бути уніфікованими, ніяких місцевих особливостей 
не повинно було бути. А щоб не було навіть формальних питань, у 
резолюції листопадового 1933 р. пленуму ЦК КР(б)У ще раз було 
наголошено, що “для партії національна політика була й лишається 
знаряддям інтернаціоналізму, що кінцева її мета є встановлення 
комунізму та злиття всіх національностей”. [...] 

Таким чином, ми з'ясували, що у 1933 р. різко змінилася суть 
національної політики, яку проводив ЦК ВКП(б) в Україні. Влада 
поставила перед собою завдання знищити будь-які прояви українського 
національного відродження, уніфікувати духовне й культурне життя у 
межах СРСР. Але формально від українізації не відмовлялися, як не 
відступалися й від боротьби з великодержавним російським 
шовінізмом. Більше того, керівники комуністів в Україні постійно 
наголошували на необхідності продовження українізації. Тобто ЦК 
ВКП(б) поставив за мету повернутися в Україні до тих цілей політики 
коренізації, які були проголошені XII з'їздом РКП(б). Компартійному 
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керівництву не потрібне було українське національне відродження. 
Використовуючи українізацію у своїх цілях, комуністичні можновладці 
СРСР намагалися назавжди поховати українську ідею руками самих же 
українців. 

Боротьба з “націонал-ухильництвом” продовжувалася і на початку 
1934 р. Компартійне керівництво розуміло, що, знищивши або 
усунувши від влади націонал-комуністів, воно повинно обґрунтувати це 
в теоретичному плані (у подальшій боротьбі з різними ухилами навіть 
такого обґрунтування змін вже не було потрібно). П. Постишев на 
XII з'їзді КП(б)У, який відбувся у січні 1934 р., назвав “спрямування 
уваги теоретичного фронту на виявлення та викриття до кінця 
націоналістичної контрабанди” одним з найважливіших завдань 
КП(б)У. Відповідь вірних виконавців не забарилася. В тому ж таки 
1934 р. виходять цілі збірки статей, спрямовані на викриття 
українського націоналізму вже не тільки у сфері національно-
культурного будівництва, а й у всіх галузях народного господарства. [...]  

Змінюється ставлення до ролі росіян, до значення їх мови та 
культури у зміцненні державної влади в СРСР. Якщо націонал-
комуністи вважали росіян за національну меншину в Україні, то для 
керівників, які стояли на чолі КП(б)У протягом 1934 − 1937 рр., 
російський народ спочатку стає немовби другою титульною нацією, а 
потім і старшим братом для українського та інших народів. Чому ж і як 
відбувалися ці процеси? 

Ми вже зазначали вище про визначені Й. Сталіним три етапи 
процесу злиття націй. Оскільки чітких критеріїв визначення цих етапів 
не існувало, то це давало можливість партійному керівництву 
самовільно вирішувати час завершення цих етапів. Тому після ліквідації 
опору селян і встановлення необмеженої влади, Сталін вирішує, що 
перший етап (“етап росту і розквіту раніше пригноблених націй” 
процесу злиття націй закінчено. Наступає другий, на якому, згідно із 
сталінською теорією, виникає необхідність поряд зі своєю 
національною мати одну загальну міжнаціональну мову. В ролі такої, 
звичайно, мала виступати російська мова. 

Поступово починається возвеличення значення російського народу 
в СРСР, ролі російської мови. Причому спочатку, коли говорили про 
величезне значення російської мови, у першу чергу згадували її 
революційних носіїв. Так, В. Затонський у жовтні 1933 р., аналізуючи 
національну політику, говорив: “Російська мова стала одною з світових. 
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Тисячі пролетарів інших країн, поки ще капіталістичних, вивчають її, 
щоб в оригіналах читати твори Леніна, Сталіна, всю багатющу 
літературу країни будованого соціалізму. Через те і на Україні російську 
мову обов'язково вивчають у кожній школі”. 

Та згодом вся російська нація стала “передовою”. Починаючи 
приблизно з 1935-1936 рр., компартійне керівництво дало неофіційну 
вказівку не допускати будь-якої критики російського народу. Звичайно, 
таких офіційних документів не існує. Про це свідчать факти. Так, 
наприклад, у січні 1936 р. М. Бухарін у статті, присвяченій пам'яті 
В. Леніна, мав необережність назвати Росію країною, “де обломовщина 
була найбільш універсальною прикметою характеру”, а “російський 
народ був нацією Обломових”. Це не пройшло непоміченим. 

На шпальтах газет розгорнулася критика таких поглядів. “Народ, 
який підготував і здійснив під керівництвом більшовицької партії 
Жовтневу революцію називати “нацією Обломових” може лише 
людина, що не розуміє того, що говорить”, − зазначалося у передовій 
газети “Правда”. Одночасно з цим починається прославляння російської 
нації. “Наш великий народ, що дав такі блискучі зразки боротьби за 
комунізм, займає почесне місце у братерській родині трудящих усіх 
країн. На його багатющій історії буде виховуватися багато поколінь 
борців за комунізм”, − говориться у передовій статті газети “Правда”. 
Значним дисонансом до цього звучать слова основоположника 
комуністичної партії В. Леніна, сказані ним у 1922 р., про те, що 
російська нація “велика тільки своїм насильством, велика тільки так, як 
велика є держиморда”. Та часи, коли інтернаціоналізм розумівся як 
рівність націй, вже минули. 

Російський народ “займає перше місце, як перший серед рівних. 
Його мова, його національна культура, його національне мистецтво чим 
далі, то все більше й більше приходять на допомогу народам СРСР”, − 
пише газета “Известия”, головним редактором якої був М. Бухарін, у 
своїй передовій статті від 2 лютого 1936 р. Інтернаціоналізм починає 
розумітися як прилучення до досягнень російського народу, творчі сили 
якого “все більше стають об'єктом наслідування і прикладу для 
трудящих відсталих народів, що перетворюються в передові”. При 
такому стані речей, звичайно, заклики до українізації могли 
сприйматися лише як тимчасовий тактичний маневр з метою 
опанування українського народу, а самі українці − як другорядна 
нація. [...] 
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З призначенням керівником КП(б)У М. Хрущова в національній 
політиці були поставлені всі крапки над і. Оскільки компартійному 
керівництву так і не вдалося до кінця більшовизувати національно-
культурний процес серед етнічних меншин в Україні, то будь-яке 
загравання з ними припинялося. Виявляється, що саме “вороги народу 
насаджували особливі національні німецькі, польські, чеські, шведські, 
грецькі й інші школи, перетворюючи їх у вогнища буржуазно-
націоналістичного, антирадянського впливу на дітей”. Отже, їх 
необхідно закрити. Після оголошення проявів національно-культурного 
життя етнічних меншин України ворожими для соціалістичного 
суспільства ні про які його прояви, звичайно, мови вже бути не могло. 
Спочатку обласні, а потім й республіканські органи влади приймають 
рішення про реорганізацію національних районів у звичайні. 

Набагато складніша була ситуація з українцями. Виселити їх, як 
значну частину поляків та німців, чи заборонити національно-культурні 
установи було неможливо. За декілька місяців питання ніяк не можна 
було вирішити. Компартійне керівництво взяло курс на поступову 
асиміляцію українців з росіянами. 

З призначенням Хрущова з лексикону українських керівників 
зникають такі поняття, як “українізація”, “великодержавний шовінізм” 
тощо. Тепер і в Україні починають визнавати російський народ за 
старшого брата. Як наголошує російський дослідник А. Вдовін, “в 
політиці та практиці національних відносин стали простежуватися 
моменти, які, згідно із сталінською теорією злиття націй, повинні були б 
з'явитися лише на другому етапі періоду світової диктатури 
пролетаріату”. 

Про те, що сталінське керівництво взяло курс на прискорення 
асиміляції, свідчить чимало фактів. Це й утворення в Україні, згідно з 
постановами політбюро ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, центральної 
партійної, комсомольської та декількох обласних” російськомовних 
газет, переведення молдавського правопису на кирилицю, створення 
комісії з метою складання нового українського правопису, більш 
наближеного до російського тощо. До цього слід додати запровадження 
обов'язкового вивчення російської мови у початкових школах з другого 
класу. 

Одночасно з цим продовжується прославляння російського народу. 
Сталін однозначно робить ставку на російський шовінізм. Важливим 
проявом цього є праця російського історика Б. Воліна “Великий русский 
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народ”. Саме у цій праці уперше всеосяжно проповідується 
місіонерська роль російського народу в СРСР, з якого повинні брати 
приклад інші народи Радянського Союзу, а у майбутньому, і всього 
світу. [...] 

Підведемо підсумки. З самого початку революційних подій 
більшовицьке керівництво ставило за мету добитися, за словами 
В. І. Леніна, щоб комуністи гноблених націй вимагали “найбільш 
повного, у тому числі й організаційного, злиття, а не тільки зближення 
робітників гнобленої нації з робітниками гноблячої нації”. Тоді як 
комуністи гноблячої нації повинні вимагати права націй на 
самовизначення для гноблених націй”. Саме у цьому була мета й 
коренізації − добитися того, щоб за асиміляцію виступали саме 
представники поневолених народів. Та цього добитися не вдавалося. Як 
показала практика все виходило з точністю до навпаки. 

У 1933 році, усунувши націонал-комуністів (скрипниківців, 
боротьбистів, укапістів), вище компартійне керівництво СРСР немовби 
натякнуло українським комуністам на необхідність корекції 
національної політики у бік вказаної вище позиції. Та, незважаючи ні на 
що, повністю досягти поставленої мети не вдалося. Ті умови України, 
той високий рівень національної самосвідомості, якого було досягнуто 
при М. Скрипнику, не дозволили П. Постишеву здійснити свою мету. 
Мало того, у 1935-1936рр. він сам почав змінювати свою позицію. 

Натяки з центру, про які ми говорили вище, не допомагали. Гасла 
інтернаціоналізму, у чистому їх вигляді, не могли змусити українських 
комуністів виступати за “злиття” українського народу з російським. 
Чимала заслуга у цьому і української інтелігенції, представники якої 
плідно попрацювали на терені відродження української культури. Тому 
єдиним виходом з цієї ситуації для вищого компартійного керівництва 
ставала ставка на жорстку централізацію культурного та господарського 
життя, формою якої мала стати русифікація. [...]  

Найбільш яскраво про майбутні наміри великодержавних 
можновладців свідчить нова атака на український правопис та 
термінологію. Адже мова − це душа народу. Знищивши національні її 
особливості, максимально наблизивши до мови російської, владні 
структури могли б ставити більш “високу” мету − мету остаточного 
злиття націй. Та перебіг подій, у тому числі й міжнародних, змусив 
Сталіна відкласти свої наміри. 
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Єфименко Г. Г. національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської 
України (1932 − 1938). − К. : Інститут історії України, 2001. − 304 с. − 
С. 17 − 52. 

Для чого треба українізуватися  

− “А чи треба взагалі українізуватись?” − думає дехто з наших 
молодих товаришів − “Може, вся ця метушня з українізацією тимчасова 
річ? Ну, я розумію, на селі це потрібно, та й то, може, незабаром світова 
революція, а там”... 

Це не вигадка. Такі балачки нам доводилось чути. На це ми 
говоримо: 

− Царський уряд душив українців, євреїв, поляків, татар? 
− Душив. 
− Він забороняв українську та всяку іншу (крім російської) мову, 

книжку, школу, театр, музику? 
− Забороняв. 
− Чи може радянська влада стати на цей шлях? 
− Що за дурниці!.. Звичайно, не може, бо всі нації, що їх 

пригноблював царат, радянська влада звільнила від національного гніту, 
дала їм змогу розвивати свою національну культуру − мову, школу, 
театр, мистецтво й господарство, промисловість. 

− Так. Добре. Розвивається національна культура, на Україні, 
наприклад? 

− Розвивається. Досягнення − величезні! 
− Гаразд. Значить, хтось пише українські книжки навчає 

українською мовою дітвору по школах, викладає по вузах, працює серед 
селян, робітників, кудись кличе громадську думку, виховує мільйони 
людей? 

− Ну, хто ж, − звичайно, люди все це роблять! 
− Люди? А якої класи люди? Для нас це має дуже важливе значіння. 

Основна маса людей, що безпосередньо працює зараз над розвитком 
української культури, як відомо, належить не до робітничої класи. 

Так от: чи може пролетаріат України, переважно зрусифікований чи 
руський по національності, триматися “нейтралітету” в цій справі? 

Наприклад: десь розвивається українська культура, хтось над цим 
працює, виховує мільйони людей мовою, незрозумілою для робітників, 
− а пролетаріат стоїть собі осторонь та радується: 

− Як гарно, що є люди, які розвивають українську національну 
культуру! 
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− “Дозвольте”, − питає нас товариш: − “значить, ви хочете замінити 
всіх українських письменників, учителів і так далі − іншими 
робітниками?” 

− Нічого подібного. Ми просто хочемо, щоб пролетаріят впливав на 
розвиток української культури всіма засобами, − і шляхом 
безпосередньої участи окремих його представників у культурному 
процесі (вчитель, професор, письменник, інженер, громадський діяч), і 
шляхом посереднього впливу на армію робітників народної освіти, 
літератури, мистецтва, сцени... 

Ви ж розумієте, що коли цей вплив буде з боку пролетаріату, тоді 
буде цілковита гарантія, що армія робітників української культури буде 
виховувати мільйони людей у дусі його, пролетарського, світогляду, 
його ідеології... 

− “Я за вплив!..” − ухмиляється товариш, що має сумніви. 
− Ага!.. Ви за вплив?.. Добре. А скажіть, будь ласка, як ви будете 

впливати, коли не будете самі добре знати українську мову, історію, 
економіку, побут? 

Цікаво послухати... 
На жаль, автор цих рядків так і не міг пригадати жодного 

заперечення з боку молодого товариша проти цих думок нашої партії, 
переложених автором на популярну мову. 

Коли хто з читачів відшукає хоча б один аргумент проти 
прилучення до українізації пролетаріату, будь ласка, пришліть, не 
затримуйте. 

Пробачте − ми забули про світову революцію, що ніби має 
звільнити нас. від вивчення української мови; але це навіть і не 
аргумент; це просто доказ політичної неписьменності. 

Насправжки: Жовтнева Революція викликала до життя декілька 
десятків мов, що за царату були в занепаді, пригнічувались. 

Невже світовий Раднарком (а такий таки буде!) після світової 
пролетарської революції не почне сприяти розвиткові національної 
культури негрів, індусів, корейців і сотень інших націй, що зараз 
пригнічуються імперіалістами? 

Питається: чому б він не зробив того, що є в нас, лише в світовому 
масштабові? 

Що він так і зробить − це безперечний факт. 
Але чому має після світової революції зникнути українська мова − 

про це Алах відає!.. 
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Українська мова − це “всерйоз” і надовго, так надовго, поки 
існують українська, російська, німецька і т. д. нації. 

А ось українізація зникне! І порівнюючи швидко зникне. 
Навіть балачки про українізацію зникнуть! 
Чому? Та просто тому, що нікого буде українізувати. Всі знатимуть 

українську мову. В тому числі й пролетаріят. 
Отже, товаришу, − ідіть у ногу з історичним процесом, вивчайте 

українську мову, активно будуйте українську культуру, бо то є для, 
нашої класи річ абсолютно неминуча, потрібна і цілком революційна. 

П. Канцелярський. 

За цілковиту українізацію! (Чому треба вивчати українську мову та як її 
треба вивчати). − Дніпропетровськ, окружком ЛКСМУ, 1929. − 26 с. − С. 4-6. 

Доба українізації 20-х років. Концепція  
мовно-культурної політики Миколи Скрипника 

[...] Сьогодні, з відстані часу, цілком очевидно, що політика 
коренізації, яку ввели партійні вожді в 20-х роках, була тимчасовим 
заходом. Вона переслідувала мету світоглядної уніфікації суспільства на 
ґрунті поширення єдиної комуністичної ідеології, що ефективніше 
можна було зробити, провадячи пропаганду національними мовами 
народів колишньої Російської імперії. Підтвердження такої мотивації 
політики підтримки національних мов знаходимо і в тогочасних 
партійних документах. Так, 15 лютого 1921 р. Політбюро ЦК КПУ 
прийняло рішення “Про українську мову”. Члени Політбюро 
Раковський, Мануїльський, Молотов і Чубар та кандидати Лебедь і 
Шумський ухвалили: “Поручить тов. тов. Чубарю и Шумскому 
написать циркуляр к членам организации об использовании 
украинского языка как средства распространения коммунистических 
идей среди трудящихся масс Украины”. 

Не слід забувати також, що в той час позиції комуністів були ще 
хисткими в багатонаціональній країні. Загроза її розпаду внаслідок 
національних рухів за незалежність була цілком реальною − і це 
змушувало більшовиків вдаватися до гнучкої національної політики. [...] 

Активне адміністративне впровадження української мови, що 
відбувалось одночасно з індустріалізацією, швидким зростанням 
промислових центрів, куди масово стікалося сільське населення, 
відкривало перспективу швидкої українізації зросійщених міст. 
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З'явилися реальні можливості подолання мовно-культурного 
відчуження українського міста від села. 

Проте українізація тривала надто короткий час, вона не встигла 
набути розмаху й дійти до свого логічного завершення − охопити весь 
територіальний обшир України і сформувати соціокультурно цілісну, 
сконсолідовану націю. Зрештою, сприяти національному розвиткові 
українців аж ніяк не входило до політичних завдань більшовиків, які 
кінцевою метою побудови “світлого майбутнього” проголошували 
безкласову інтернаціональну єдність “трудящих” усього світу. 

Українізацію було припинено за наказом Сталіна в 1933 році. На 
зміну їй прийшла перевірена імперська практика мовно-культурної 
асиміляції, що її уже остаточно сформований на той час тоталітарний 
режим запровадив шляхом нечуваного терору. Однією з перших жертв 
нового партійного курсу став Скрипник. Його самогубство було 
трагічним, але закономірним завершенням кар'єри українського 
більшовика, який повірив у сумісність комуністичної ідеї з 
національною. 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 20-30. 

З резолюції Пленуму ЦК КП(б)У  
про підсумки українізації 

(2−6 червня 1926 р.) 
[...] 6. За останній рік, з часу як поставили питання про українізацію на 

квітневому пленумі 1925 року, ми маємо величезні досягнення в галузі 
українізації. В державному апараті процент діловодства, що провадиться 
українською мовою, доходить 65, тоді як на початку того року він становив 
20. Держапарат у районах та округах працює вже переважно українською 
мовою. Початкову школу українізовано на 80% (решта обслуговує 
нацменшості). Систематично йде вперед українізація середньої та вищої 
школи. Незважаючи на всі труднощі, пресу українізовано на 60%. Поточного 
року переведено на українську мову більше як половину шкіл політграмоти 
на селі. Розгортається українізація шкіл політграмоти в місті. Процент 
українців у партії з 37 підвищився до 47, а в комсомолі − з 50 до 61. 
Культурне будівництво в Українській РСР: Важливі рішення КП і 
Радянського уряду. 1917−1959 pp. : зб. документів. − К. : Держполітвидав, 
1959. − Т. 1. − С. 312. 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

385 

1930-ті роки: українська мова  
в добу Великого терору 

[...] почалося з політичного процесу Спілки Визволення України, на 
якому було звинувачено 45 провідних учених, письменників та інших 
представників української інтелігенції, в тім числі Всеволода Ганцова, 
Григорія Голоскевича, Сергія Єфремова, Андрія Ніковського, Людмилу 
Старицьку-Черняхівську та інших. Головний удар в цьому наступі було 
спрямовано проти Всеукраїнської академії наук. Після процесу СВУ 
уряд ввів цензуру на її видання і почав закривати найдіяльніші її секції. 
У 1931 р. розпустили історичну секцію М. Грушевського, а самого 
вченого вислали до Росії, де він у 1934 р. помер. Багато його колег і 
майже всі учні зазнали переслідувань. У 1930 р. було закрито державні 
курси української мови і Центральні державні курси українознавства; у 
1932 р. − українські школи всіх типів та газети й журнали за межами 
республіки. 

Із призначенням на посаду секретаря ЦК КП(б)У Павла Постишева, 
перед тим висланого з України через його опозицію до курсу 
українізації, політику коренізації заступила русифікація, що 
супроводжувалася безпрецедентним терором. У лютому 1933 р. 
Скрипника було звільнено з посади народного комісара освіти і на його 
місце призначено В. Затонського. У програмових виступах 
новопризначеного функціонера, що накреслили новий партійний курс в 
національно-освітній політиці, ідеологічні акценти суттєво змістилися. 
Тепер головним ворогом, з яким партія мусить провадити рішучу 
боротьбу, постає не так великоросійський шовінізм, як місцевий 
націоналізм. [...]  

З 1933 р. більшовицька пропаганда починає вкорінювати в масову 
свідомість тезу про особливе становище російської мови як мови 
міжнаціонального спілкування в межах Радянського Союзу, як мови 
всесвітнього значення, мови творів вождів світового пролетаріату 
Леніна й Сталіна, а це відповідно ставило в особливе, привілейоване 
становище її носіїв − членів російської національної меншості в 
союзних республіках. 

[...] В. Затонський, на противагу діяльності свого попередника, 
починає розширювати мережу російських шкіл. Лише за один рік у 
Дніпропетровській області завдяки його старанням кількість дітей, які 
навчалися російською мовою, зросла більш як удвічі − з 20 800 у 1932 р. 
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до 48 000 у 1933 р. Одночасно із тавром “націоналістичного 
перекручення” припиняється впровадження Скрипникової програми 
рідномовної освіти дітей національних меншостей. Невдовзі в Україні 
ліквідують національні райони. 20 квітня 1938 р. було прийнято спільну 
постанову Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У “Про обов'язкове навчання 
російської мови в неросійських школах України”, внаслідок якої всі 
школи національних меншостей перевели на російську мову навчання. 

Починаючи з 30-х років поступово скорочується викладання 
українською мовою в середніх спеціальних і вищих школах, 
припиняється вивчення української мови у всіх вищих навчальних 
закладах, крім українського відділення філологічних факультетів 
університетів та педагогічних інститутів, згортається україномовне 
діловодство, українська мова витісняється з наукової сфери. Зовнішнє 
звуження сфер вживання української мови супроводжувалося ще одним, 
специфічно радянським, винаходом, а саме − адміністративним 
втручанням в її внутрішню структуру. Формально вживання її не 
заборонялось, але під новими гаслами єдності зі старшим братом − 
великим російським народом і благотворності впливів російської мови 
на українську поширилась впроваджувана згори практика зближення 
української мови з російською. 

“Урядове втручання взагалі, а в даному випадку з боку уряду, 
опанованого росіянами, − у внутрішні закони мови було радянським 
винаходом і новиною, − зазначає Юрій Шевельов. − Ні поляки, ні 
румуни, ні чехи до цього не вдавалися, як не вдавалася царська 
адміністрація дореволюційної Росії. Вони всі обмежувалися на заходах 
зовнішнього тиску: забороняли вживати українську мову прилюдно, 
цілковито або частково; накидали державну мову через освітню 
систему; зваблювали українців своєю культурою й можливістю кар'єри; 
переселяли їх на неукраїнські території, а українські землі заселяли 
членами панівної нації тощо. Поруч цих “клясичних” метод радянська 
система встановлює контроль над структурою української мови: 
забороняє певні слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, 
правописні й орфоепічні правила, а натомість пропагує інші, ближчі до 
російських або й живцем перенесені з російської мови. Таким чином на 
радянській Україні конфлікт між українською і російською мовами 
перенесено з зовнішньої, позамовної сфери в середину самої мови. 
Боротьба відбувалася не тільки в людській психіці, а й у самій мові”. 

Таку практику було впроваджено на початку 30-х років. Усю, 
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майже без винятку, плідну працю мовознавців 20-х років було 
оголошено “шкідницькою й націоналістичною”, “спрямованою на 
відрив української мови від російської”. [...] 

Втручання у внутрішній склад української мови не обмежувалося 
правописом і лексикою. Воно поширювалось і на інші мовні рівні, 
зокрема на словотвір і синтаксис. У цій ділянці намагання 
волюнтаристського спрямування розвитку мови в бік її зближення з 
російською становили особливо велику загрозу для її майбутнього, 
оскільки поціляли в саме осердя живої мови як незалежного утворення, 
здатного до самооновлення й самовідтворення. [...] 

У 1933 р. більшовицькі вожді, стероризувавши українство шляхом 
штучно організованого голодомору і застосувавши репресії проти 
інтелігенції, підірвали потужну соціальну базу української мови, після 
чого змогли повернутися до старої імперської практики асиміляції. 

Національна політика СРСР, починаючи з 30-х років, відрізнялася 
від колишньої самодержавної на суто словесному, демагогічному рівні. 
Метою її було формування з багатьох народів Радянського Союзу 
однорідного в ідеологічному й мовно-культурному плані населення, 
позбавленого свободи самовираження й індивідуальності як на 
особистісному, так і на етнічному рівні. Головними чинниками 
формування такої легко керованої маси виступали ідеологія марксизму-
ленінізму, соціальна уніфікація й домінування російської мови, а також 
демографічна стратегія, що в радянській етнології одержала назву 
лінгво-етнічної міксації, тобто постійне вимішування людності з метою 
зменшення в республіках питомої ваги корінного населення. [...] 

Слід сказати, що навіть за найтемніших часів сталінського терору в 
середовищі знекровленого українського письменства спостерігався 
певний опір згубним для української мови впливам, що виявлявся в 
ігноруванні офіційних заборон вживати те чи інше слово або, в 
поодиноких випадках, у публічних протестах проти збіднення мови. 
Таким був, наприклад, виступ Ю. Яновського в “Літературній газеті” 
(4 липня 1939 р.) і М. Рильського в тій же газеті (16 липня 1939 р.). 
Рильський, зокрема, писав: “Система декретування, заборон і обмежень, 
система адміністрування ніяк не може бути корисна для розвитку 
мовної культури”. 

Нині серед архівних матеріалів виявлено унікальний документ − 
лист академіка Агатангела Кримського на ім'я заступника голови 
Раднаркому УРСР Федора Редька, в якому вчений відмовляється від 
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своєї участі у роботі Правописної комісії, яку очолював Ф. Редько, на 
знак протесту проти спланованої русифікації української мови. Вражає 
сміливість ученого, який у травні 1941 р. (а саме тоді написано лист) 
наважився виступити проти засад, на яких укладався новий російсько-
український словник: “Словник складено, − писав він у листі, − ...із 
свідомим напрямом систематично покалічити нашу мову, спотворити й 
перекрутити її структуру. А в державній комісії калічники нашої мови, 
автори цього антинаукового й тенденційного шкідливого “російсько-
російського словника”, зовсім не на лаві підсудних у характері 
провинників, ба на лаві суддів, з правом вирішальних голосів”. [...] 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір / Лариса Масенко. 
К. : Академія, 2004. − 164 с. − С. 31−48. 

З Постанови ЦК КП(б)У  
“Про перекручення і помилки у висвітленні історії 
української літератури в “Нарисі історії 
української літератури”  

(24 серпня 1946 р.) 
Наведені нижче документи − свідчення постійного утиску 

сталінським режимом передової української інтелігенції, найчастіше 
під виглядом боротьби з міфічним “українським буржуазним 
націоналізмом”. Внаслідок цього постраждали тисячі кращих 
представників науки і культури України. 

На початку 1946 р. вийшов з друку “Нарис історії української 
літератури”, виданий Інститутом мови і літератури Академії наук УРСР 
під редакцією члена-кореспондента Академії наук УРСР С. І. Маслова і 
кандидата філологічних наук Є. П. Кирилюка. Автори “Нарису” 
М. Н. Плісецький, М. М. Ткаченко, С. І. Маслов, Є. П. Кирилюк, 
І. І. Пільгук і С. М. Шаховський. 

ЦК КП(б)У відзначає, що автори “Нарису” перекрутили 
марксистсько-ленінське розуміння історії української літератури і 
подали її в буржуазно-націоналістичному дусі. 

Історія української літератури висвітлюється в “Нарисі” поза 
зв'язком з боротьбою класів, як процес ізольований від цієї боротьби. ... 

Всупереч ленінській вказівці про те, що “є дві національні культури 
в кожній національній культурі”, в “Нарисі” затушовується різниця і 
суперечність між реакційними і прогресивними течіями в літературі і 
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розвивається “теорія єдиного потоку” в українській літературі. Тим 
самим в “Нарисі” протаскується теорія про безкласовість і 
безбуржуазність українського народу в минулому, яка становить суть 
буржуазно-націоналістичної концепції “школи” М. Грушевського. 

Автори “Нарису”, у відповідності з схемою М. Грушевського та 
його теорією про “виключність” українського народу, ігнорують 
спільність походження, єдність і взаємодіяння в історичному розвитку 
російського і українського народів, їх мови і культури. ... 

В “Нарисі” затушували боротьбу між прогресивним і реакційним 
напрямами в літературі, не піддали критиці політичні погляди 
ліберальної течії в українській літературі (П. Куліш, Б. Грінченко та ін.), 
вихваляючи буржуазно-націоналістичних письменників початку XX ст. 
(Олесь), діячів контрреволюційної Центральної ради та Директорії 
(В. Винниченко, І. Стешенко), принизили роль і значення революційно-
демократичної течії в українській літературі (Шевченко, Леся Українка, 
Франко, Коцюбинський та ін.). 

В “Нарисі” не знайшов правильного відображення вплив на 
українську літературу руху декабристів, діяльності Бєлінського, 
Чернишевського, Добролюбова, великого пролетарського письменника 
Горького, ігнорується такий вирішальний фактор у формуванні нової 
соціалістичної ідеології, як розвиток марксизму в Росії і роль партії 
більшовиків. 

Перекручення й помилки, допущені в “Нарисі історії української 
літератури”, об'єктивно допомагають найлютішим ворогам народу − 
українсько-німецьким націоналістам. 

Поява такого шкідливого “Нарису” не зустріла належної відсічі з 
боку наукових установ і Спілки радянських письменників України. . 

Президія Спілки радянських письменників України і, зокрема, її 
голова т. М. Рильський не вжили ніяких заходів, щоб вчасно засудити в 
пресі, на зборах письменників проникнення чужих радянській 
літературі тенденцій. 

Партійні організації Інституту літератури Академії наук УРСР і 
Спілки радянських письменників України ліберально, по-
примиренському поставились до оцінки перекручень і помилок, 
допущених в “Нарисі історії української літератури”. 

На партійних зборах не було дано належної відсічі авторам − 
членам партії Кирилюкові, Плісецькому і Шаховському, які не тільки не 
визнали і не розкритикували допущених перекручень та помилок, а 
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навіть захищали в своїх виступах ряд шкідливих тверджень. 
Це говорить про те, що партійні організації Інституту літератури 

Академії наук УРСР і Спілки радянських письменників України 
послабили боротьбу на ідеологічному фронті, а в деяких комуністів, що 
працюють в галузі культури і мистецтва, притупилась політична 
пильність. 

Вихід у світ “Нарису історії української літератури” свідчить про 
наявність серйозних хиб в роботі Інституту літератури Академії наук 
УРСР. В Інституті нема більшовицької критики хиб і помилок в 
наукових працях. 

Рукопис “Нарису історії української літератури” на вченій раді 
Інституту літератури Академії наук УРСР не обговорювався, а загальне 
рецензування було доручено професору Дорошкевичу, який сам поділяв 
і захищав буржуазно-націоналістичні погляди. 

ЦК КІІ(б)У вважає, що зазначені перекручення і помилки стали 
можливими тому, що частина істориків і літераторів ще не переборола 
вплив буржуазно-націоналістичної “школи” Грушевського, а партійні 
організації інститутів історії і літератури АН УРСР зовсім недостатньо 
орієнтують наукові кадри на боротьбу за чистоту марксистсько-
ленінської теорії, проти спроб відродити буржуазно-націоналістичні 
погляди в питаннях історії і літератури України. 

Управління пропаганди ЦК КП(б)У не забезпечило належного 
контролю за роботою Інституту літератури АН УРСР і Спілки 
радянських письменників України. 

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. − 448 с. − 
С. 373−375. 

З Постанови ЦК КП(б)У “Про журнал “Вітчизна””  

(4 жовтня 1946 р.) 
ЦК КП(б)У відзначає, що літературно-художній журнал “Вітчизна” 

− орган Спілки радянських письменників України − ведеться зовсім 
незадовільно. 

Редакція “Вітчизни” (відповідальний редактор т. Яновський) не 
виконала постанови ЦК КП(б)У від 16 жовтня 1945 р., яка зобов'язувала 
редакцію в найкоротший строк усунути серйозні ідейно-політичні хиби 
і помилки, що мали місце в журналі “Українська література”, і рішуче 
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піднести ідейно-художній рівень журналу. Замість цього редакція ще 
більш поглибила хиби і помилки журналу, надаючи місце на своїх 
сторінках художнім творам і статтям, в яких проповідуються 
буржуазно-націоналістична ідеологія, міщансько-обивательські погляди 
на життя, аполітичність і пошлість. 

За останні півроку, поряд з вдалими і корисними творами 
радянської літератури, у журналі вміщено ряд шкідливих творів і 
статей, в яких протягуються ворожі радянському суспільству ідеї і 
концепції. ... 

В журналі була видрукувана націоналістична стаття Л. Коваленка 
“Поет, новатор і патріот”, присвячена творчості І. Котляревського. 
Повторюючи антинаукові буржуазно-націоналістичні твердження 
Грушевського і Єфремова, автор статті намагається довести, що 
головними і вирішальними в розвитку дореволюційної української 
літератури були не соціальні, а національні фактори. ... 

В статті І. Пільгука “Кирило-Мефодіївське братство і літературний 
процес 40−60 років” всіляко прикрашуються буржуазно-ліберальні і 
консервативні діячі української літератури (Куліш, Костомаров, 
Білозерський), Кирило-Мефодіївське братство ставиться на одну дошку 
з революційно-демократичними організаціями, пропагуються 
націоналістичні погляди на суть реалізму в дореволюційній українській 
літературі. Редакція “Вітчизни” і після постанови ЦК КП(б)У від 
16 жовтня 1945 р. продовжувала надавати сторінки журналу такому 
авторові, який активно проповідував у своїх писаннях буржуазно-
націоналістичні ідеї, всіляко вихваляючи дореволюційну поміщицько-
капіталістичну дійсність і підносячи на щит консервативних та 
реакційних діячів минулого, в тому числі і прямих петлюрівських 
контрреволюціонерів. Редакція “Вітчизни” не тільки не давала відсічі 
ворожій пропаганді Лазаревського, але, навпаки, − зробила його 
постійним і основним автором журналу, з номера в номер друкуючи 
його реакційну націоналістичну писанину. ... 

Забувши, що наші журнали повинні керуватися тим, що являє 
життєву основу радянського ладу, а саме − політикою радянської влади 
і більшовицької партії, редакція “Вітчизни” виявилась неспроможною 
розбиратися в ідейно-політичних якостях літературного матеріалу і 
тому допустила вміщення в журналі ряду порочних і помилкових творів 
(“Я щаслива Валентина” Чередниченко, “Один у полі” Муратова, “З 
далеких доріг” Масенка та ін.). 
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Редакція “Вітчизни” не поставила в центрі своєї уваги висвітлення 
в журналі провідних тем сучасності і насамперед − перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизняній війні і героїчної боротьби 
радянських людей за виконання планів нової сталінської п'ятирічки, за 
поступовий перехід від соціалізму до комунізму. Хоч в 1946 р. журнал 
“Вітчизна” вмістив чимало творів, в яких показується сучасне життя, 
проте в більшості цих творів нема глибокого розкриття дійсності, смисл 
подій часто викривається і здрібнюється, радянські люди зображаються 
примітивними і малокультурними, з обивательськими поглядами і 
вчинками. 

Пошлими і дрібними обивателями, що живуть мізерними 
інтересами, виглядають радянські люди в повісті Романівської “Слава 
Діжона”, в “Оповіданнях про наші дні” Гуреїва. 

На ряді творів, видрукуваних в журналі, лежить печать 
національної обмеженості: автори показують український народ 
ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема від 
великого російського народу, радянським людям накидаються не 
властиві їм архаїчні риси, ідеалізуються пережитки минулого в побуті 
та свідомості людей (вірші Романенка, оповідання “Косарі 
повертаються додому” Цюпи та ін.). 

Втративши почуття відповідальності за ідейний зміст і художню 
досконалість друкованих в журналі матеріалів у редакція “Вітчизни” 
пропустила до друку фальшиві, антихудожні твори, як “Знайдена сім'я” 
Плахтіна, “Радість” Кравченка, цикл поезій Неходи “Поїзд Москва − 
Тбілісі” та ін. 

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. − 448 с. − 
С. 375−377. 

1950-1960-ті роки:  
альтернативне мовознавство шістдесятників 

[...] У 50-60-х роках поліпшився стан лексикографічного 
опрацювання й наукового дослідження української мови. В Інституті 
мовознавства ім. О. Потебні АН УРСР було підготовлено й видано 
шеститомний “Українсько-російський словник” (1953-1963) де 
українська лексика була представлена значно ширше, ніж у “Російсько-
українському словнику” 1948 року. Її реєстр становив понад 
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120 000 слів. [...] 
Завдяки спільним зусиллям представників старшого покоління, що 

пережили передвоєнний терор (Л. Булаховського, Л. Гумецької, 
Ф. Жилка, М. Жовтобрюха та ін.), і молодших мовознавців, які 
поповнили лави науковців у 50-60-х роках [...], українське мовознавство 
у деяких ділянках наукових студій досягло високого рівня. Однак про 
здобутки цього часу можна говорити лише стосовно наукових сфер, не 
підвладних ідеологічному диктатові. На об'єктивний аналіз тих мовних 
проблем або й цілих лінгвістичних галузей, що їх влада трактувала в 
політичній площині, як-то теорія походження української мови або її 
стан і функціонування в умовах насаджуваної тоталітарним режимом 
українсько-російськоі двомовності, було накладено суворе табу. 

Лишалися незмінними три головних постулати визначеного в  
30-х роках ідеологічно “правильного” шляху розвитку української мови 
− постулат про “благотворний” вплив російської мови на українську, її 
визначальну роль у процесах формування спільного лексичного фонду 
“братніх” мов народів СРСР і широкому впровадженні 
інтернаціоналізмів. [...] 

Провідною ідеєю Руху опору 60-х років була ідея національно-
культурного відродження. Характерною рисою тогочасного 
культурного життя було звернення до спадщини 20-х років, намагання 
повернути викреслені імена, опублікувати твори письменників 
Розстріляного Відродження. Налагодженню зв'язку між поколіннями 
сприяли й безпосередні людські контакти з тими митцями, яким вдалося 
вижити в сталінських концтаборах і повернутися в Україну. Такою 
знаковою постаттю 60-х років став Б. Антоненко-Давидович, навколо 
якого гуртувалася талановита молодь. Великий суспільний резонанс 
мали виступи Б. Антоненка-Давидовича з різкою критикою мовної 
політики 30-40-х років. Не меншого розголосу набуло критичне 
обговорення проблем стану української мови на конференції з питань 
культури мови, що відбулася в Київському університеті в 1963 р. Важко 
переоцінити ту роль у пробудженні національної свідомості в масово 
зрусифікованому соціумі, яку відіграла праця Івана Дзюби 
“Інтернаціоналізм чи русифікація?”. 

Вимоги припинення русифікації в 60-х роках висувалися під гаслом 
повернення до ленінської національної політики, що було цілком 
закономірно і виправдано на той час. Зокрема, до засад ленінської 
національної політики, якою керувались партійні органи в 20-х роках, 
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апелював у своїй праці Іван Дзюба. Показовою в цьому зв язку є історія 
написання цього дослідження, яку Іван Михайлович висвітлив у 
передмові до публікації “Інтернаціоналізм чи русифікація?” в журналі 
“Вітчизна” у 1990 році. Поштовхом до її написання, як згадує І. Дзюба, 
стали репресивні дії влади − арешти, що відбулися в кінці серпня та на 
початку вересня 1965 року в середовищі української інтелігенції в 
Києві, Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Тернополі. [...] 

Праця Івана Дзюби була першим науковим соціолінгвістичним 
дослідженням реальної мовної ситуації тогочасної України, яке сміливо 
й аргументовано спростувало догму радянського мовознавства про 
гармонійність російсько-української двомовності. [...] 

У рухові опору української інтелігенції 60-70-х років боротьба за 
права української мови як основи національного життя становила 
невід'ємну частину правозахисної діяльності. Боротьба ця провадилася в 
обох визначальних для майбутнього української мови напрямах − і 
проти зовнішньої русифікації, що виявлялась у звуженні суспільних 
функцій української мови, і проти спланованого режимом втручання у її 
внутрішньомовний розвиток, за збереження її лексичного багатства й 
самобутності. 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 52-67. 

Зі статті І. Багряного  
“Українська література й мистецтво  
під комуністичним московським терором”  

Національна політика комуністичного Кремля в галузі літератури й 
мистецтва (як і взагалі в галузі національної культури) в союзних 
республіках, а особливо в Україні, була і є продиктована інтересами 
збереження цілості й величі т. зв. “єдиної держави”, тобто СРСР, а 
фактично московської імперії в новій формі, червоній. Останнє, цебто 
збереження московської імперії, − це справжня мета всієї радянської 
кремлівської політики в галузі культури. 

Формально, для улегшення досягнення згаданої мети, мала 
слугувати вся комуністична ідеологія. На це та ідеологія була увесь час 
від самих початків комуністичної диктатури в колишній Росії 
цілеспрямована. В інтересах збереження цілості Росії в формі СРСР ця 
комуністична ідеологія оперувала гаслами про: 
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– спільність інтересів усіх трудящих колишньої Росії царської, 
цими ж інтересами є − побудова комунізму й довершення світової 
революції комуністичної як найголовнішої передумови побудови 
комунізму в усьому світі; 

– для досягнення ж цього увесь пролетаріат колишньої Російської 
імперії, без різниці національної приналежності, мусить мати єдину, 
могутню “пролетарську” державу як “форпост світової революції” й 
“арсенал світового комунізму”; 

– тією єдиною державою пролетаріату, “вітчизною всього світового 
пролетаріату”, форпостом світової революції й арсеналом світового 
комунізму має бути СРСР, з провідною роллю російського пролетаріату, 
що (за тезою Леніна) мав би виказувати збройну допомогу 
пролетаріатові всього світу в боротьбі проти капіталізму за комунізм; 

– всі, хто проти розбудовування й збереження цілості “єдиної 
пролетарської держави − СРСР”, є ворогами всього людства, а 
насамперед ворогами російського пролетаріату, що є авангардом 
пролетаріату світового; вони також є ворогами лютими власного 
національного пролетаріату (пролетаріату союзних республік), бо 
намаганням відірвати його від російського пролетаріату вони віддають 
його на зжертя “капіталістичним акулам”. 

Ось така пропагандна схема мотивацій Кремля про необхідність 
збереження єдиного великого СРСР, а фактично − єдиної і неподільної 
Росії (імперіальної). [...] Наведена вище схема була і є відправними 
засадами кремлівської культурної політики в усіх національних 
республіках, а особливо в Україні. Підкреслення “особливо в Україні” 
робимо тому, що їй приділяється найбільше уваги, бо вона − найбільша 
республіка після РСФСР, і найбагатша з усіх, і на втриманні її в складі 
червоної комуністичної імперії Кремлеві найбільше залежить. Без 
України СРСР як “форпост світової революції й світового комунізму” 
мусить розпастися, неминуче. 

Цими загадами була продиктована й політика Кремля в галузі 
національної літератури й мистецтва підвладної Кремлеві України. 
Причому треба мати на увазі, що цій галузі а саме літературі й 
мистецтву, більшовики приділяти виключну увагу, бо, за 
комуністичними настановами, література й мистецтво є виключно 
важливими факторами, засобами організаційної психології мас та 
формування їхнього світогляду для боротьби за вищезгадані кремлівські 
цілі. [...] 
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Багряний Іван. Під знаком скорпіона. З творчої спадщини письменника. 
Поезія, проза, публіцистика / Іван Багряний. − К., 1994. − 237 с. − С. 40−42. 

Із книги І. Дзюби  
“Інтернаціоналізм чи русифікація?” 

[...] От і радіємо з денаціоналізації десятків народів, з успіхів 
русифікації, того, що мовляв понад десять мільйонів неросіян в Союзі, 
за останнім переписом назвали “рідною” російську мову і зреклися своєї 
мови. І ставимо це в заслугу “великому и могучему русскому языку”, 
забуваючи, що всі великі росіяни вбачали велич і красу своєї мови 
зовсім не в її нібито здатності витісняти й заміняти собою інші і славили 
її лише тоді й остільки, коли й оскільки йшлося про обстоювання її для 
себе, а не поширення її на інших. [...] 

Щоб десятки націй СРСР “добровільно” відмовилися від своєї мови 
й національності, для цього потрібно дуже багато, непомірно багато 
неправди й несправедливості. Бо ж в атмосфері правди й справедливості 
безглузда й дика сама постановка такого питання, такої мети: 
спеціально відмовлятися, цілим народом відмовлятися від своєї мови. 
...Потрібно багато несправедливості і неправди щодо минулої історії 
цих народів, щодо марксизму-ленінізму, щодо суті комунізму, щодо 
характеру тих процесів, які відбуваються на наших очах. 
Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / уклад., комент. 
В. Ю. Короля. − К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. − 448 с. − 
С. 395−396. 

Із книги Є. Сверстюка “Блудні сини України”  
(про “шістдесятників”) 

“Шістдесятники” − учасники руху за оновлення радянського 
суспільства 60-х років. Вони шукали нових форм творчості, нового 
осмислення досвіду в умовах тоталітарної системи, ставали на шлях 
боротьби за оновлення суспільства. Найбільш відомими були: 
Василь Симоненко, Ліна Костенко, Євген Сверстюк, Іван Світличний, 
Іван Дзюба, Петро Заливаха, Василь Стус, Алла Горська, Ігор та Ірина 
Калинці та ін. 

Шістдесятники − велике явище другої половини XX століття, дивне 
своєю появою в непевну пору відлиги і стоїчним протистоянням 
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неосталінізму та живучою енергією в пору лібералізації. [...] 
Серед ознак шістдесятників я б поставив на перше місце юний 

ідеалізм, який просвітлює, підносить і єднає. Під цим індикатором 
раптом звужується аморфне коло людей 60-х років і фіксується образ: 

Такий був час: кругом шакали, 
У колі жменька нас жива, 
А ми феномена шукали 
І спотикались об слова. 
Другою ознакою, отже, я б назвав шукання правди і чесної позиції. 

В самому шуканні вже є неприйняття і опір. Поетів тоді називали 
формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді − за 
шукання істини − замість ідеї, спущеної зверху для оспівування. 

Як третю ознаку я б виділив неприйняття, опір, протистояння 
офіціальній літературі і всьому апаратові будівничих казарм. 
Сверстюк Є. Блудні сини України / Євген Серстюк. − К., 1993. −244 с. − 
С. 24−25. 

Постанова пленуму ЦК компартії України 
“Завдання Комуністичної партії України по 
виконанню рішень червневого пленуму ЦК КПРС 
про дальше піднесення ідеологічної роботи”  
(1-2 липня 1963 р.)  

[...] Пленум зобов'язує партійні комітети посилити і удосконалити 
керівництво пресою, видавництвами, радіо і телебаченням. Головним в 
роботі цих ударних сил ідеологічного фронту повинні бути формування 
у радянських людей марксистсько-ленінського світогляду і 
комуністичної моралі, систематичне і глибоке висвітлення діяльності 
партії і всього радянського народу по виконанню господарських планів, 
підвищенню продуктивності праці, поліпшенню керівництва 
виробництвом, проблемами культурного життя. [...] 

Обкоми, міськкоми, райкоми партії повинні рішуче поліпшити 
ідейно-виховну роботу серед художньої інтелігенції, піднести 
марксистсько-ленінську озброєність творчих працівників, їх партійну 
принциповість і наступальну непримиренність до будь-яких проявів 
буржуазної ідеології. Необхідно мобілізувати всі сили письменників, 
композиторів, художників, працівників кінематографії і театру на 
створення високоідейних, художньо досконалих творів, присвячених 
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радянській дійсності, боротьбі нашого народу за торжество ідеалів 
комунізму. [...] Стверджуючи позиції соціалістичного реалізму, 
ленінські принципи партійності і народності в літературі й мистецтві, 
треба рішуче виступати проти чужих, ворожих радянському мистецтву 
тенденцій, вести наполегливу боротьбу як проти формалістичних 
викрутасів, так і проти сірості й ремісництва, за новаторське 
комуністичне мистецтво. 

Пленум звертає увагу обкомів, міськкомів, райкомів партії, 
Міністерства культури УРСР на необхідність посилення керівництва і 
широкого громадського контролю за формуванням репертуару театрів, 
концертних організацій, прокату кінофільмів, ідейною чистотою і 
художнім удосконаленням творів, що виконуються в театрі 
демонструються на екрані. [...] 

Партійним, радянським організаціям, органам освіти рішуче 
поліпшити роботу школи по дальшому удосконаленню системи 
комуністичного виховання шкільної молоді. 

Вищим та середнім навчальним закладам поліпшити справу 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного 
господарства, звернувши особливу увагу на формування їх 
марксистсько-ленінського світогляду та комуністичної свідомості. [...] 

Радянська Україна. − 1963. − 4 лип. 

1970-ті − початок 1980-х років:  
посилення русифікації 

1960-ті роки нерідко порівнюють з 1920-ми, принаймні за ознакою 
інтенсивного, пришвидшеного розвитку української культури й науки, 
тоді як суспільно-політична атмосфера 1970-х років наблизилася до 
сталінської доби 30-х років. 

Якщо в 1962 р. московські лінгвісти, опублікувавши програму, в 
якій віднесли низку мов Радянського Союзу до неперспективних, все ж 
змушені були через якийсь час вибачатися за поспішність “тенденцій 
рекомендаційного характеру щодо функцій російської мови в 
культурному й суспільно-політичному житті окремих мов Радянського 
Союзу”, то на початку 70-х рр. вище партійне керівництво вирішило, що 
вже час оголосити завершення процесу “стирання національних 
відмінностей”. 

У звітній доповіді XXIV з'їзду КПРС 30 березня 1971 р. Л. Брежнєв 
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висунув тезу про постання нової історичної спільноти − радянського 
народу. Ширше він обґрунтував це положення у доповіді, присвяченій 
50-річчю СРСР, 21 грудня 1972 р. [...] 

Сам Маланчук був переконаний, що “нації є історичною 
категорією, мають минущий характер і їхнє зникнення у віддаленому 
майбутньому невідворотне”. [...] 

Чергова кампанія боротьби з українським буржуазним 
націоналізмом почалася з кадрових змін у партійному керівництві. У 
травні 1972 р. П. Шелеста на посту першого секретаря ЦК Компартії 
України замінив В. Щербицький, що оцінював добу свого попередника 
як період “помітного пожвавлення націоналістичних елементів, 
інспірованого зарубіжними антирадянськими центрами”. 

Добу правління В. Щербицького (1972-1988) історики визначають 
як “період безжального викорінення всього, що містило хоча б 
найменший натяк на українську самобутність”. Антиукраїнська мовно-
культурна політика в усіх галузях суспільного життя поєднувалась із 
терором, розв'язаним проти опозиційної режимові інтелігенції. На 
початку 1972 р. радянські спецслужби провели масові політичні арешти, 
ув'язнивши багатьох діячів Руху опору 1960-х років. [...] 

Війна Комуністичної партії СРСР з українською мовою у  
1970-х роках відрізнялася від 1930-х лише тим, що провадилась не 
фронтально, “вичищаючи” від “буржуазних націоналістичних 
елементів” усі мовні стилі, а зосереджувалася на мові художньої 
літератури. Це закономірно, оскільки за сорок років, що минули від 
початку втручання комуністів у розвиток української мови, її діловий і 
науковий стилі вже було уніфіковано за російським зразком. [...] 

Що ж до художньої літератури, то вона за самою своєю 
мистецькою природою протистоїть уніфікації, тому навіть у 
підневільних умовах такого тотального й жорстокого контролю, якою 
була радянська цензура, тим паче − цензура в УРСР, яка вистежувала не 
тільки ідейний зміст, а й мову літератури, творчі особистості з-поміж 
письменницького загалу завжди намагалися відвоювати своє право на 
свободу самовираження як не на змістовому, то бодай на мовному рівні. 
Попри всі обмеження, які наклав режим на мистецтво слова, толеруючи 
українську літературу, як і саму українську мову, лише в суто 
декоративній функції, що мала засвідчувати світові “невиданий розквіт” 
національних культур в СРСР, українські письменники виходили за 
дозволені межі, і передусім їм завдячуємо тим, що владі так і не вдалося 
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позбавити українську мову її лексичного багатства й самобутності. [...] 
В Україні розгортається кампанія боротьби з “архаїзмами, 

діалектизмами і штучними мовними утвореннями”, під гаслом якої з 
мови оригінальних художніх творів і перекладів усувалася питома 
українська лексика, передусім західноукраїнська. Слід зазначити, що 
мовні заборони не обмежувалися сферою галицьких мовних 
особливостей. Жорсткий мовний нормативізм поширювався на все, що 
виходило за межі суворо регламентованого середнього стандарту. [...] 

Отже, попри гучні декларації про “вільний розвиток національних 
культур народів СРСР і їх “невиданий розквіт”, радянська мовна 
політика була спрямована не тільки на обмеження сфер використання 
української мови, а й на руйнацію її основ − лексичних, фразеологічних, 
граматичних. Далекосяжною метою такої політики було зведення 
української мови до стану говірки російської мови, що свого часу 
відвертіше проголошувала імперська адміністрація царської Росії. 
Частково режимові вдалося досягти своєї мети. Юрій Шевельов, один із 
небагатьох дослідників радянської мовної політики, що провадилась в 
УРСР у 70-х роках, до ознак, що позбавляли українську літературну 
мову самостійності, відносив такі, як “широка відкритість для 
російських вкраплень і структур; накинення російської шкали 
соціальних вартостей у мові; закритість до позик поза тими, що йдуть з 
або через російську мову; недорозвиненість технічної й наукової 
термінології; відсутність міського сленгу; явище суржика й 
суржикізації”. 

Таким чином, підсумовував Юрій Шевельов, українська мова на 
радянській Україні перебувала “десь у проміжному просторі між станом 
мови і станом говірки”. 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 68-82. 

Початки комуністичної та офіційної советської 
преси на вкраїнських земляк. Три доби розвитку 

З приходом в Україну совєтської влади приходить ступнева, але 
рішуча ліквідація національної української преси. Залишається і в 
дальшому розвивається лише преса комуністична, що стоїть на ґрунті 
совєтському. Початки цієї преси сягають ще кінця 1917 p., коли (19. XII) 
появився перший орган совєтської влади, утворений Москвою в Харкові 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

401 

під назвою ЦИКУК (Центральный Исполнительный Комитет Украины). 
Був це “Вісник Української Народної Республіки”, назву якого 
друковано в мовах українській і російській, а зміст переважно в мові 
російській. 

В міру захоплення українських земель совєтською владою в 
зайнятих нею місцях з'являлася і совєтська преса. Розвиток і стан її 
творить нову сторінку в історії журналістики на українських землях. 
Можна її поділити на три виразні доби. 

Перша − коли ліквідуються органи української національної і 
соціалістичної думки, що не стояли на ґрунті совєтської дійсності. 
Залишається ще на короткий час преса, що приймала цю дійсність у 
надії знайти в ній розв'язку національних вимог українського народу. 
Були це кілька органів “боротьбистів” та незалежних українських 
соціалів і демократів, що об'єдналися і створили Українську 
комуністичну партію. Органами “боротьбистів” у першу чергу був 
центральний щоденник під назвою “Боротьба”, якого 1920 р. за 
редакцією В. Еланського (Блакитного) вийшло 75 чисел; “Трудове 
Життя”, що виходило в Києві до 25.ІІІ. 1920 р., та декілька назв на 
провінції. Незалежна УСДРП мала в Києві своїм центральним органом 
щоденник під назвою “Червоний Прапор”, що виходив у 1918 р. і став в 
1920 р. органом організаційного комітету Української комуністичної 
партії (УКП). Виходило в цей час кілька органів цієї партії і на 
провінції, як “Червоний Шлях” у Кам'янці-Подільському та інші. 
Незабаром УКП примушена була влитися до новоствореної КП(б)У 
(Комуністична партія більшовиків України), як до територіальної партії, 
і ліквідувати свої органи. 

Початки преси КП(б)У українською мовою припадають на березень 
1919 p., коли у Києві губернський комітет цієї партії почав видавати 
щоденну газету під назвою “Більшовик”, а у Харкові − Центральний і 
Харківський комітет − щоденник під назвою “Комуніст − Коммунист”. 

Побіч починає виходити центральний орган совєтської влади під 
назвою “Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 
Рад”. Як щоденна газета, виходить вона спочатку в мовах російській і 
українській, а з ч. 131, коли редакцію перебирає В. Блакитний 
(Еланський) − тільки в українській мові. З цього моменту стають “Вісті” 
фактично на той час єдиним органом, що гуртує дійсно українські сили, 
що пробували пристосовуватись до радянської системи. 

Стан української преси в порівнянні з російською пресою в Україні 
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1919 − 1922 pp. можна бачити з числових даних, що їх подають 
В. Ігнатієнко і А. Русанов. Року 1922 на 222 органів російською мовою, 
органів в українській мові було 173, з яких на комуністичну пресу 
припадає 21 назва. 

У наступних роках відбувається різкий упадок загальної кількості 
органів. Але одночасно зростає кількість органів комуністичних. Так, у 
1920 р. на 73 українських органів припадає вже 63 органи 
комуністичних (російських органів виходило в цей час 151, з яких 
120 комуністичних). А 1922 р. на 77 українських органів − 
75 комуністичних. З цього ж року починає зростати російська преса, 
даючи вже 188 органів, з яких 169 комуністичних (на 75 комуністичних 
органів українською мовою). Врешті, 1922 р. українська некомуністична 
преса цілковито зникає. Залишається преса лише партійно-комуністична 
та офіційна совєтська, що поступово взаємно покриваються. 
Українською мовою цього року виходить 56 органів. За місцем видання 
розподіляються вони так: Київщина − 22, Харківщина − 20, Полтавщина 
− 7, Катеринославщина − 3, Поділля − 2 і Херсонщина − 2. Переважна 
кількість органів припадала на центри. Так, Київ мав 16, Харків − 18, 
Полтава − 3 органи. 

З 1923 р. кількість преси українською мовою збільшується. Головно 
збільшується кількість газет. Поширюється їх видання на місцях (села, 
фабрики тощо). Це підводить розвиток совєтської преси до другої доби. 

Друга доба визначається національною політикою совєтської 
влади, відомою під назвою “українізації”. Тягнеться вона від 1924 до 
1930-1931 pp. На цю добу припадає переведення багатьох центральних і 
місцевих органів на українську мову та збільшення їх кількості. 

Тоді ж відбувається розвиток щоденної газети “Вісті” в напрямі 
скупчення визначніших українських літературних, наукових і 
журналістичних сил. Це ж становище затримується “ Вістях” якийсь час 
і по смерті В. Блакитного (Еланського, 1925 p.), наступником якого в 
редакцію приходить Є. Касьяненко. На сторінках додатку до “Вістей” 
під назвою “Культура і побут” з'являються відомі памфлети 
М. Хвильового, де підносить він історичне гасло “Геть від Москви”. Тут 
же праці М. Шрага, П. Христюка, М. Чечеля з економіки, історії, 
техніки тощо. Врешті, сторінка гумору і сатири О. Вишні (П. Губенка − 
П. Грунського), що спричинюється до особливої популярності часопису 
серед ширших кіл громадянства. 

До цього ж часу належить народження і розвиток таких 
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літературних, наукових, мистецьких органів як “ВАПЛІТЕ” (Вільна 
Академія Пролетарських Літераторів) під проводом Хвильового, а 
пізніш, як спадкоємець “ВАПЛІТЕ”, − знаменитий “Літературний 
Ярмарок” і потім “Пролітфронт”, “Червоний Шлях” за редакцією 
Гринька (1923), “Життя і Революція”, “Радянська Література” та інші 
органи, що принесли в українську літературу чимало добірного зерна, 
порушили чимало проблем літературного, національного та соціального 
світоглядового характеру. Це ж саме відбилося на сторінках 
літературно-критичного органу під назвою “Критика”. Не меншого 
значення здобуває освітньо-педагогічний орган під назвою “Радянська 
Освіта”. Народжується високоцінний своїм завданням і змістом 
бібліологічний орган під назвою “Бібліологічні Вісті”, перших двоє 
чисел якого виходять у кількох примірниках, друкованих на машинці, 
після чого розгортається він у солідний друкований орган. Врешті, 
відновлюється, з поворотом з еміграції проф. М. Грушевського, 
науковий орган українознавства “Україна”, як орган історичної секції 
Всеукраїнської Академії Наук. 

Тим часом совєтська влада, виявляючи і студіюючи розвиток 
української думки, праці і творчості через відповідні чинники, що поволі 
проходили в усі його клітини, готує свій перехід до нової національної 
політики, що наступає з 1930 − 1932 pp. як третя доба. 

Приносить вона рафіновані, цинічні методи ліквідації української 
національної думки і характеризується двома основними моментами: 

1) фаворизування жаргону в пресі, як шлях до мовної асиміляції і 
2) протиставлення до ідеї українства − ідеї совєтської батьківщини 

(“советского отечества”) і братання української культури з російською 
на користь останньої. 

Як наслідок − широке розгорнення ліквідації всіх органів, що крізь 
совєтську дійсність змагали до збереження чистоти української мови і 
розвитку української культури, письменства, науки. 

Був це час, коли прозвучали постріли Хвильового і Скрипника. А за 
ними − довга низка визначніших журналістів, письменників, наукових 
робітників та громадських діячів іде до північних концентраційних 
таборів і на смерть. 

Досить згадати тут хоч би такі імена найближчих співробітників та 
редакторів преси перших двох діб: Г. Гринько, О. Шумський 
(“Червоний Шлях”), О. Дорошкевич, М. Терещенко, Е. Черняк, 
Антоненко (“Життя і Революція”), Г. Косинка (“Нова Громада”), 
М. Ірчан (“Західна Україна”), М. Семенко, Г. Шкурупій (“Нова 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

404 

Генерація”) та багато інших, не кажучи вже про проф. М. Грушевського 
як редактора “України”. Року 1930 журнал цей з наказу влади перестав 
виходити. Відновлено було його через 10 місяців, на цей раз вже за 
редакцією колегії в складі П. Шурана, М. Іваненка, С. Скомського та 
М. Качеровського. 

Беручи свій початок у 1930 − 1932 pp., ця третя доба преси 
совєтської України тягнеться до другої світової війни, розгортається і 
поглиблюється в повоєнні сорокові роки. 

Животко А. П. Історія української преси. − К. : Наша культура і наука, 1999. 
− 368 с. − С. 275-278. 

Радянська модель кохання-любові 

Це колись, коли людям робити не було чого, 
кохання в моді було... 
Кохання шкідливе для нашої сучасності, бо воно 
пантеличить людину...  

Валер'ян Підпогильний 
 

Після Жовтневої революції 1917 року серед пріоритетів 
більшовицької влади стало завдання формування нової культури 
взаємин між чоловіком та жінкою. Реалізація цього проекту розпочалася 
з боротьби за ліквідацію проституції, яка була визнана однією з загроз 
молодій державі та Червоній армії. Тому вживалися найжорстокіші 
заходи. Так, Володимир Ленін у листі від 19 серпня 1918 року до 
Нижньоновгородського губвиконкому, повідомляючи, що у місті 
готується білогвардійське повстання, пропонував, не гаючи ні хвилини: 
“Навести негайно масовий терор, розстріляти та вивезти сотні повій, 
що споюють солдатів, колишніх офіцерів й т.д.”. 

Після кампанії з ліквідації проституції була організована 
просвітницька робота щодо нової культури статевих відносин. Цікаві у 
цьому відношенні пропозиції професора-фрейдиста Арона Залкінда, 
названі “Дванадцять статевих заповідей революційного пролетаріату”: 

1. Не повинно бути занадто раннього розвитку статевого життя 
серед пролетаріату. 

2. Необхідне статеве утримання до одруження, а одруження лише 
у стані повної соціальної та біологічної зрілості (тобто 20-25 років). 

3. Статеві стосунки − лише як кінцевий підсумок глибокої та 
всебічної симпатії та прихильності до об'єкта статевого кохання. 

4. Статевий акт мусить бути лише кінцевою ланкою глибоких й 
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складних переживань, які пов'язують між собою у даний момент 
люблячих. 

5. Статевий акт не повинен часто повторюватись. 
6. Не варто часто змінювати статевий об'єкт. Якнайменше 

статевої різноманітності. 
7. Кохання мусить бути моногамним, моноандрічним (одна 

дружина, один чоловік). 
8. При всякому статевому акті завжди слід пам'ятати про 

можливість народження дитини і взагалі пам'ятати про нащадків. 
9. Статевий підбір має будуватися по лінії класової, революційно-

пролетарської доцільності. 
10. Не повинно бути ревнощів. 
11. Не повинно бути статевих збочень. 
12. Клас, в інтересах революційної доцільності, має право 

втрутитися в статеве життя своїх членів. Статеве повинно в усьому 
підпорядковуватися класовому, нічим останньому не заважаючи, у 
всьому його обслуговуючи. 

У 20-х роках XX століття дивним чином збігся процес соціалізації 
українського життя та активного культурного піднесення. Дилема 
правильного вибору між робітничим прагматизмом, більшовицькою 
практичністю та почуттєвим ідеалізмом національної культури 
характерна для більшості творів цієї доби. Класичне протиріччя − як 
досягти кар'єри у новому суспільстві суцільного колективізму і зберегти 
власне кохання − описує Валер'ян Підмогильний у романі “Невеличка 
драма”: 

“...Справа в тім, Марто, що шлюбу в наш час будувати на коханні 
не можна. Що таке кохання? Це чуття, Марто! Воно спалахне і 
перегорить. Димок собі піде, та й годі. І скільки неприємностей людям 
через те кохання було. Скільки собі віку вкоротило − молодих, 
здорових, їм би тільки жити та працювати. І от не каються ж! Любити, 
каже, хочу! Та ти подивись, чи багато щастя з тої любові буває? Аби 
тільки мучитись та страждати... А це тепер нікому не потрібне. Це 
колись, коли людям робити не було чого, кохання в моді було... Лицарі 
там одне одного списами штрикали, а тепер якби хто за дівчину побився 
− сама дурнем називала б! Не та доба, Марто! Та й часу на це немає. 
Захопишся, загавишся, то й за борт підеш. Якщо будемо отак 
розкидатись, то не тільки соціалізму не збудуємо, а й кусати не буде 
чого. З торбами підем, кохаючи!..”. 
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“... Справа в світогляді й розумінні життя. Я не лицемір і плутати 
“кохання” з “уподобанням” не буду. В цих словах різниця минулого й 
сучасного. Кохання − це всяке божевілля, всякі нісенітниці, 
самогубство, словом, той відділ, що в газеті зветься “пригоди її 
злочини”. А вподобання − це провідна стаття, це щира приязнь хлопця 
до дівчини чи, навпаки, там чуття, яке не перешкоджає ні жити, ні 
працювати. Кохання шкідливе для нашої сучасності, бо воно 
пантеличить людину...”. 

Проблема різного світогляду головних героїв чітко сформульована 
в ще одному короткому діалозі: 

“− І я шукаю собі дружину, − закінчив він, − розумієш, дружину, а 
не “кохану” з романсів. 

− А я шукаю кохання, − сказала дівчина”. 
[...] Теоретики радянського способу життя намагалися у проблемі 

кохання знайти й обґрунтувати класовий соціальний підтекст. [...] 
У період Радянського Союзу почуттєвість і романтизм стосунків 

спочатку намагалися принести в жертву революційній ідеї, а потім − 
соціальній рівності та інтернаціональному братерству. Інтимне життя 
стало закритою, точніше, забороненою темою. Підпільне вивчення вже 
не почуттєвих, а виключно статевих стосунків готувало в суспільстві всі 
передумови до сексуальної революції. Ідеологи “братской советской 
любви друг к другу” своїм пропагандистським поясненням, що при 
соціалізмі любов щира і справжня, а при капіталізмі − хижа і підла, теж 
несвідомо підштовхували країну до вибуху “натуралістичної та 
вульгарної сексуальної революції”. 

Та попри все на рівні культури й мистецтва в цей період вдалося 
зберегти духовний вимір і ліричне сприйняття українського кохання-
любові. 
Томенко М. В. Теорія українського кохання / Микола Томенко. − Вид. 3-тє, 
доповнене й перероблене. − К. : Генеза, 2010. − 128 с. − С. 37-41. 
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Розділ VІІ 
СЬОМИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ДОБА 

РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Олесь Гончар. Не будемо рабами!  
(Слово напередодні референдуму 1991 р.) 

Боже, які ми були довірливі! Скільки разів упродовж історії 
дозволяли себе ошукати! А на братерську нашу довірливість нам 
відповідали потоптанням Переяславських угод, різаниною в Батурині, 
підступним зруйнуванням Січі, соловецькими та сибірськими 
розправами над славними, найбезстрашнішими синами нації... Сучасні 
реаніматори імперії наскрізь прогнилої, наскрізь аморальної, невже 
вони й справді розраховують на те, що зранена Чорнобилем Україна 
вже не відчуває болю, що з пам'яті народу геть вищезло все, чим 
позначена його страдницька історична дорога? Що забули ми і 
легендарні Крути, ці українські Фермопіли, і звірства муравйовських 
банд, і як у сліпій садистській ненависті розстрілювали вони наш 
золотоверхий Київ, будинок та унікальну бібліотеку Грушевського, 
першого Президента Української Народної Республіки, цілячись 
кронштадтськими снарядами в саму нашу історію, в саму душу 
України... 

Невже й сьогодні недолугі збирачі приреченої, агонізуючої імперії 
вважають нас здатними забути геноциди, голодомори, терори, забути 
криваву науку Тбілісі й Вільнюса і сльози солдатських матерів, чиїх 
дітей ради великодержавних амбіцій було безповоротно кинуто в пекло 
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Афганістану, цього найпотворнішого породження загребущого 
імперського тоталітаризму. 

Ті, що вчора лицемірно прикидались нашими друзями сьогодні 
обкидають Україну брудом дезінформації, розпалюють українофобію, 
нічим не гребують, щоб викривленим, спотвореним виставити перед 
світом образ нашого народу, безсоромними вигадками та 
шовіністичними брехнями принизити нашу незалежність. 

Одначе ні погрозами, ні шантажем, ні фальшивими 
великодержавницькими лестощами вже не зломити нашої всенародної 
волі, нічим не затримати владну ходу нового часу… 

Хай не буде серед нас байдужих, пасивних, ніяких! Адже нас 
почують і ті, що впали в дорозі. Що в колимських снігах загубились, і в 
тундрі лягли навічно, і в братських могилах. Ми чуємо їх, вони почують 
нас. Ми чуємо всіх, хто упродовж століть виборював нашу державність, 
нашу довгождану свободу. 

Сама історія запитає кожного з нас: хто ти? Чи справді вичавив із 
себе тоталітарного раба, чи здатний відстояти себе як людину, відстояти 
завтрашній день своєї згорьованої, прекрасної України? 

Усі ми будемо не рабами системи, а повноправними господарями 
своєї долі. 

Тож єднаймося! 

Українська газета. − 1995. − 5 жовт. 

Зміни у сфері культури 

Курс на провінціалізацію української культури 
Умови Другої світової війни, зокрема, прагнення не випустити 

Україну зі своїх “обіймів”, показати свій режим у кращому світлі, ніж 
гітлерівський, зробити його привабливішим, змусили радянське 
партійно-державне керівництво трохи зменшити тиск на українське 
національно-культурне життя й піти на певні поступки. В рамках 
радянського патріотизму був допущений у певній формі український 
патріотизм: з'явилися літературно-мистецькі твори про героїчне минуле 
українського народу, радянська пропаганда постійно наголошувала на 
тезі про державність України, яку хочуть знищити німецькі окупанти. З 
пропагандистською метою були створені українські міністерства 
закордонних справ та оборони. Формально Україна отримала право 
вступати у зовнішні зносини. За бойові заслуги було встановлено 
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високопрестижну урядову нагороду − орден Богдана Хмельницького. 
У роки війни побачила світ значна кількість книжок і брошур з 

історії України, української культури. Вийшли, зокрема, “Нарис історії 
української літератури” (Уфа, 1945 p.), серія літературознавчих брошур. 
Низку патріотичних творів, написаних із художньою майстерністю й 
пристрастю, опублікували П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан, 
А. Малишко, Ю. Яновський, О. Довженко та ін. Об'єднане Українське 
державне видавництво, створене на сході СРСР, видало 900 назв 
книжок. Патріотична тематика переважала в творчості композиторів, 
художників, у діяльності театральних колективів. Усе це робилося для 
підсилення національних почуттів українців та активізації їхньої 
боротьби з гітлерівськими загарбниками за відновлення більшовицької 
влади. У вступному слові до “Нарису історії України” зазначалося: 
“Діячі української радянської культури, охоплені патріотичним 
піднесенням, створюють нові видатні твори науки, літератури, 
мистецтва. Плоди невтомної праці української інтелігенції збагачують 
культуру українського народу, будять у ньому благородні й героїчні 
почуття, кличуть його до рішучої боротьби з озвірілим і смертельним 
ворогом. Ця книжка, присвячена історії України від найдавніших часів 
до нинішнього дня, є ще одним доказом того, що українське культурне 
життя в СРСР невпинно розвивається і йде вперед. “Нарис історії 
України “призначається для всіх, хто цікавиться історією і боротьбою 
українського народу за свою свободу і незалежність, за свою українську 
радянську державу”. 

Переможне завершення війни з Німеччиною знаменувало собою 
зміну атмосфери суспільно-культурного життя в СРСР, ставлення до 
національно-культурних потреб народів. Із культурно-ідеологічної 
сфери зникає українська національна фразеологія, яку поступово 
замінює радянська, загальносоюзна. Соціальне замовлення на 
патріотичні мотиви, як у 20-і роки на “українізацію”, керівна партійна і 
радянська верхівка використала для виявлення національно свідомих 
елементів українського суспільства та їх подальшої нейтралізації. Було 
взято чіткий курс на провінціалізацію української культури. 

Влітку 1946 p. відбувся перший після війни пленум ЦК ВКП(б), на 
якому було намічено генеральну лінію партії на післявоєнний період і 
ухвалено низку постанов, що мали на меті відновлення радянських 
порядків, зокрема визначено курс на нову ідеологічну чистку. Її 
проведення Й. Сталін доручив своєму близькому помічникові, членові 
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Політбюро ЦК ВКП(б) А. Жданову. Ідеологічна кампанія була 
спрямована проти “буржуазної культури” та її носіїв, які нібито 
зміцнили свої позиції в роки війни, на піднесення радянської, а 
насправді − російської, культури й науки як альтернативи західній, що, 
за твердженням А. Жданова, перебувала в стані розкладу та занепаду. 
Практична реалізація курсу партії у сфері культури ввійшла в історію 
під назвою “ждановщина”. 

Для проведення ідеологічної чистки в Україну знову був 
відряджений вірний соратник Й. Сталіна, досвідчений погромник 
української інтелігенції й культури Л. Каганович. У підсумку в деяких 
районах із партійних лав було виключено 80-90% членів. І якщо в Росії 
того часу патріотизм сягав рівня офіційної ідеології, нерідко 
виступаючи як великодержавний російський шовінізм і агресивний 
націоналізм, то в Україні український патріотизм кваліфікувався тільки 
як “буржуазно-націоналістичний”, ворожий радянській владі ухил. 
Українські письменники й художники змушені були після війни 
відповідати за твори, написані в роки боротьби з фашизмом за 
вказівкою Комуністичної партії й підтримувані нею. Відповідно до 
нового повороту в генеральній лінії партії в Україні не було жодного 
журналу, культурно-освітньої чи наукової установи, що їх оминула б 
післявоєнна ідеологічна чистка. 

Значні зусилля більшовицької влади були спрямовані на 
витравлення історичної пам'яті українського народу. Наприкінці 1946 р. 
затвердили новий, ще більше наближений до російського, український 
правопис. Ігноруючи національні традиції українського народу, його 
історію та культуру, 31 листопада 1949 р. Президія Верховної Ради 
УРСР ухвалила нові атрибути державності (герб, прапор та гімн УРСР із 
прославлянням Й. Сталіна), які символізували Україну як залежну 
частину СРСР. Вкотре в Україні було проведено кампанію проти 
академіка М. Грушевського та його історичної концепції. Під закидом 
буржуазного націоналізму в історії було піддано критиці “Історію 
України” (1943 р.) за редакцією М. Петровського. Великих нападок 
зазнав також “Нарис історії української літератури” за редакцією 
С. Маслова і Є. Кирилюка. Українські журнали та енциклопедії 
звинувачувалися в зосередженості на “вузьких”, тобто, українських, 
темах. 

Відображенням репресивної щодо інтелігенції України тенденції 
стала серія постанов ЦК КП(б)У, зокрема, “Про перекручення і помилки 
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у висвітленні історії української літератури”, “Про журнал сатири й 
гумору “Перець”, Про журнал “Вітчизна”, “Про репертуар драматичних 
і оперних театрів УРСР і заходи щодо його поліпшення”, “Про 
політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії України 
Академії наук УРСР”. Практичне виконання цих постанов зламало долі 
багатьох людей − творчих працівників, учених. Постанови щодо 
суспільних наук заперечували головний закон науки − об'єктивний 
розгляд явищ і фактів в усій їхній повноті та діалектичних 
суперечностях, недооцінювали значення аналізу та авторських пошуків. 
В основу досліджень у галузі суспільних наук пропонувалося покласти 
сталінську концепцію суспільного розвитку, що об'єктивно призводило 
до посилення позицій формалізму й конформізму, казенного підходу до 
наукової творчості та в підсумку − до тлумачення історичного процесу в 
інтересах адміністративно-командної системи. 

Офіційну концепцію історичного розвитку України було 
сформульовано в “Тезах про 300-річчя возз'єднання України з Росією 
(1654-1954 pp.)”. У них цілковито заперечувалася концепція історії 
України, розроблена М. Грушевським. Київська Русь розглядалась як 
загальноруська, а не українська держава. Будь-які форми української 
державності, крім УРСР, не визнавалися; Україна розглядалася 
фактично як частина Російської держави. 

Для ідеологічного забезпечення “нового курсу”, підготовки 
компартійних кадрів удосконалювалася система партійної освіти. У 
1946 p., зокрема, в Москві розпочала роботу Академія суспільних наук, 
а в Києві − Вища партійна школа при ЦК КП(б)У. 

Неабиякі зусилля були спрямовані на “культурне” освоєння 
більшовицькою владою західних регіонів України. Прагнучи 
інтегрувати їх у радянську політичну, економічну, адміністративну й 
культурно-освітню систему, органи влади, ігноруючи нові історичні 
умови й місцеві особливості, заходилися здійснювати вже відомий 
сталінський план “побудови соціалізму” усе тими ж волюнтаристськими 
методами. Для підвищення освітнього рівня населення та поширення 
комуністичної ідеології туди відряджалися тисячі радянських і 
комсомольських працівників, учителів, лікарів, інженерно-технічних 
працівників, спеціалістів сільського господарства. Уже до червня 
1946 р. на постійну роботу в західні області було направлено майже 
90 тис. чоловік. 
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Освіта і наука 
Після визволення території України від гітлерівських окупантів 

розпочалося відновлення зруйнованих під час війни шкіл, інститутів, 
закладів культури, наукових установ. Поширення набув рух за 
відбудову зруйнованих і спорудження нових шкільних приміщень 
силами, засобами і руками самого населення − “методом народної 
будови”, який зародився ще в роки війни з ініціативи жителів 
с. Верхівня на Житомирщині. В 1944-1950 pp. у республіці було 
побудовано, а також відбудовано зруйнованих повністю або частково 
1669 шкіл на півмільйона учнівських місць. Однак шкільна мережа не 
задовольняла наявних потреб. У середині 50-х pp. 16 тис. шкіл (33,3% їх 
загальної кількості), в яких навчалося 1,67 млн. дітей, змушені були 
організувати заняття в дві, а чимало шкіл − навіть у три зміни. Значна 
кількість цих закладів, особливо в сільській місцевості, а також у 
робітничих селищах, розміщувалася в мало пристосованих для занять 
приміщеннях. Школи постійно відчували гостру потребу в підручниках, 
зошитах, обладнанні. [...] 

Труднощі, що стояли перед освітньою системою в повоєнний 
період, спричинили швидке зростання кількості вечірніх шкіл, особливо 
в містах. Були засновані також курси для дорослих, професійні заочні 
школи. У 1953 р. здійснено перехід до обов'язкової семирічної освіти. 

Внаслідок проведеної після війни реорганізації кількість вищих 
навчальних закладів в УРСР зменшилася, тоді як кількість студентів 
зросла з 99 тис. у 1946 р. до 325 тис. у 1956. Щоправда, майже половина 
з них навчалася на заочних і вечірніх відділеннях, що загалом негативно 
впливало на рівень фахової підготовки. Серйозним гальмом у розвитку 
загальноосвітньої та спеціальної школи була заідеологізованість 
навчально-виховного процесу, закостенілість його форм і методів. 

На засадах радянської політики формувалася освітня система в 
Західній Україні. У перші повоєнні роки дві третини вчителів були 
визнані недостатньо кваліфікованими для викладання в радянських 
школах і мали пройти ідеологічну перепідготовку”. До початку 50-х pp. 
у Західну Україну було переведено понад 35 тис. учителів зі Східної 
України. Галичина, Волинь і Буковина в 1946-1947 pp. мали найвищий 
відсоток українських шкіл − понад 93%. Тут було створено 
22 інститути, в більшості з них мовою викладання була українська. 
Однак уже в кінці 40-х − на початку 50-х pp. її стали заміняти 
російською. [...] 
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Зусилля вчених України спрямовувалися передусім на розв’язання 
актуальних проблем індустріального розвитку, створення нових видів 
озброєнь і техніки, на реалізацію плану перетворення природи”, що 
його Й. Сталін висунув у 1948 р. Попри всі труднощі морально-
психологічного порядку, некваліфіковане втручання в наукове життя 
партійних і державних чиновників, репресії, українські вчені збагатили 
науку багатьма фундаментальними розробками, винаходами й 
відкриттями. Зокрема, чимало зробили вони для розвитку ракетної 
техніки, космонавтики, використання атомної енергії у воєнних та 
мирних цілях. 

Вчені України взяли активну участь у підготовці до запуску 
першого штучного супутника Землі в жовтні 1957 p., польоту в космос 
першої в світі людини − Ю. Гагаріна. У 1956 р. генеральним 
конструктором космічних кораблів СРСР став виходець із 
Житомирщини С. Корольов. Одним із творців атомної бомби був 
генерал-лейтенант М. Духов. 

Глибоку повагу як конструктор здобув уродженець с. Саварки, що 
на Київщині, винахідник першого радянського турбореактивного 
двигуна, академік, лауреат Сталінських премій (1948, 1951 pp.) Архип 
Михайлович Люлька. Роботу над новим двигуном він розпочав ще до 
війни, в Харкові, а потім продовжив її в Ленінграді. У роки війни 
А. Люльку зобов'язали займатися танковими двигунами. Незадовго до 
перемоги керівництву держави нарешті стало зрозуміло: майбутнє за 
авіацією реактивною. Знову знайшли А. Люльку і всіх, хто разом із ним 
розробляв турбореактивний двигун. Було створено конструкторське 
бюро. Працювали, виявляючи, як і годиться “радянським інженерам”, 
чудеса винахідливості. 

Влітку 1947 р. в небі над Тушинським аеродромом над головою 
небагатьох глядачів, серед яких був і генералісімус Й. Сталін, пролетіли 
СУ-11 таИл-22 − перші реактивні літаки з двигунами А. Люльки. 

Архип Михайлович завжди пам'ятав, “чийого він роду і племені”. 
Палко любив Україну, блискуче володів українською мовою, любив 
українські пісні й залюбки їх виконував. Він знав напам'ять 
Шевченкового “Кобзаря”, любив співучого Олександра Олеся, вболівав 
за київське “Динамо” й завжди допомагав своїм землякам. 

Ім'я А. Люльки стоїть в одному ряду з іменами інших відомих 
співвітчизників − І. Курчатова, С. Корольова, А. Сахарова, − тими, хто 
піднімав науку в СРСР, зокрема й українську, до космічних висот. 
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Значними були досягнення математичних наук. Так, наприкінці  
40-х pp. під керівництвом М. Лаврентьєва було створено новий напрям 
у теорії функцій − теорію квазіконформних відображень, що мало 
велике значення для подальшого розвитку газо- та гідродинаміки. 
Широкі дослідження провадились у галузі квантової теорії поля, теорії 
ймовірності, обчислювальної машинної техніки. Під керівництвом 
С. Лебедєва в Інституті електротехніки в 1948-1950 pp. було 
виготовлено першу в Європі електронну цифрову обчислювальну 
машину. З 1949 р. в Інституті фізики під керівництвом М. Пасічника 
розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра. Металургію 
атомної енергетики, ядерну фізику надвисоких та середніх енергій, 
фізику наднизьких температур, радіофізику успішно розвивали науковці 
Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР. У галузі технічних 
наук були також розроблені й упроваджені у виробництво технологія 
одержання надміцного чавуну, електровимірювальні прилади та ряд 
автоматичних регуляторів для гідроелектростанцій, нові, більш сучасні 
врубові машини й вугільні комбайни. З 1948 р. розпочалися 
дослідження в галузі порошкової металургії. 

В Інституті електрозварювання АН УРСР, якому 1945 p. було 
присвоєно ім'я його організатора академіка Є. Патона, успішно 
досліджувався й упроваджувався у виробництво новий метод 
електрошлакового зварювання кожухів доменних печей, 
суцільнозварних мостів, суден тощо. Син і учень Є. Патона Борис 
створив теорію автоматів дугового зварювання, що допомогло 
розробити технології напівавтоматичного зварювання під флюсом. 
Значним технічним досягненням, яке довело великі можливості нових 
технологій, була побудова в 1953 р. найбільшого на той час у в світі 
суцільнозварного моста через Дніпро в Києві завдовжки понад 1,5 км. З 
1953 p., після смерті батька, й донині Інститут електрозварювання 
очолює академік Б. Патон. [...] 

Значної шкоди розвитку біологічних наук завдала “лисенківщина”. 
В 1947-1948 pp. відновилися переслідування генетиків. Т. Лисенко 
оголосив ген міфічною частинкою. Біологів, які в проблемах генетики 
стояли на наукових позиціях, було піддано нищівній критиці як 
“безрідних космополітів”. В Україні переслідувань зазнали вчені-
біологи Д. Третьяков, М. Гришко, І. Шмальгаузен та ін., що на багато 
років загальмувало розвиток перспективних напрямів біологічної науки 
й зумовило відставання в цій галузі від світового рівня. [...] 
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Певні результати були досягнуті економістами, 
літературознавцями, мовознавцями, етнографами, мистецтвознавцями, 
філософами, правознавцями. Робота останніх зосереджувалась у 
новоствореному в 1946 р. Інституті філософії та секторі держави і права 
(1949 p.). Літературознавці досліджували творчість українських 
класиків та письменників радянської України. Науковцям вдалося 
зібрати рукописи Т. Шевченка, Марка Вовчка, М. Коцюбинського та 
багатьох інших. Було продовжено видання десятитомника Т. Шевченка. 
В 1949 р. розпочато видання 20-томного зібрання творів І. Франка. На 
початку 50-х pp. було видано повне зібрання творів І. Котляревського, 
підготовлено 5-томник Лесі Українки. В літературознавстві плідно 
працювали О. Дорошкевич, А. Шамрай, Ю. Меженко, Є. Кирилюк, 
М. Возняк, І. Пільгук, О. Білецький, О. Килимник, С. Крижанівський та 
ін. В Інституті мовознавства, який із 1945 р. носить ім'я видатного 
українського філолога XIX ст. О. Потебні, тривали дослідження 
фонетичної системи, граматичної будови й лексичного складу сучасної 
української літературної мови, збиралися матеріали для атласу 
української мови. Вчені-мистецтвознавці досліджували теорію та 
історію образотворчого мистецтва України, музики, театру, кіно. 

Ця праця здійснювалася в умовах шаленого ідеологічного тиску, 
некомпетентного втручання партійно-державних органів у розвиток 
науки, безпідставних звинувачень учених-гуманітаріїв у “безідейності”, 
“націоналістичних збоченнях”, у “низькопоклонстві перед Заходом”, у 
відступах від марксизму-ленінізму. 

Система цензури 
Після війни тривало нарощування ідеологічного контролю держави 

над суспільством. Ключову роль у цьому процесі відігравали органи 
цензури, створені ще на зорі радянської влади. За постановою РНК 
УРСР від 11 серпня 1922 р. виникло Центральне управління у справах 
преси, що працювало при Народному комісаріаті освіти УРСР. На жаль, 
документи про роботу органів цензури у 20-і-30-і pp. не збереглися − 
вони були втрачені під час евакуації в період війни. У липні 1946 р. 
утворено Головне управління в справах літератури та видавництв при 
Раді Міністрів УРСР або, іншими словами, Головліт УРСР, який 
здійснював цензорський контроль відкритої преси, радіомовлення і т. ін. 

У червні 1947 р. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про 
збереження державної таємниці, що пожвавило діяльність органів 
цензури. Влітку того ж року Головліт СРСР звернувся до Ради 
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Міністрів СРСР з пропозицією зобов'язати керівників міністерств, 
відомств і організацій визначити коло питань і відомостей, які 
заборонено опубліковувати у відкритій пресі. У березні 1948 р. Рада 
Міністрів СРСР затвердила Перелік найважливіших відомостей, які 
становлять державну таємницю”. 

На основі цього документа міністерства, інші центральні установи 
СРСР склали докладні внутрішньовідомчі переліки. У січні 1949 р. 
Головліт СРСР виробив “Перелік відомостей, заборонених до 
опублікування у відкритій пресі”. Нові правила цензури передбачали 
жорсткіші обмеження змісту друкованої продукції та повну заборону 
відкритих видань, які стосувалися окремих питань (наприклад, 
матеріалів про освоєння Арктики і Далекого Сходу, про наявність і 
діяльність науково-дослідних та інших закладів, що розробляли 
проблеми атомної енергетики, ракетної техніки і т. ін.). 

Наголос робився на засекречуванні відомостей економічного 
характеру, матеріалів про розвиток науки й техніки. Протягом 1947-
1949 pp. додатково було заборонено публікувати огляди й зведені дані 
про кількість, технічний рівень основного та енергетичного обладнання, 
відомості про будівництво, проектну потужність, розміри 
капіталовкладень у підприємства союзного та республіканського 
підпорядкування в головних галузях промисловості тощо. У квітні 
1949 р. в Головліті СРСР створили спеціальний відділ цензорського 
контролю науково-технічної літератури. 

Проте особливо важливе значення надавалося контролю за ідейно-
політичним змістом літератури, творів мистецтва, матеріалів 
радіопередач. Ще в 1922 р. в СРСР з явилися спецфонди бібліотек, 
призначені для зберігання “ворожих” і “шкідливих” видань. Саме туди 
після війни потрапила основна частина так званої трофейної літератури, 
вивезеної з Німеччини. Точного обліку її не велося, загальна кількість 
цієї літератури, переважно німецькою мовою, становила кілька 
мільйонів примірників. Так, лише бібліотека АН СРСР у Ленінграді 
одержала 1 млн. примірників, бібліотека імені Леніна − 760 тис. 
примірників, а Московський університет − 13 вагонів літератури. 

За даними Головліту СРСР, у Москві “трофейну літературу” в 
кількості близько 2,5 млн. примірників одержали 279 організацій. Серед 
цієї літератури було чимало рідкісних видань, зокрема, Біблія, 
видрукувана Гутенбергом, книжки першодрукарів Німеччини, Італії, 
Франції, Швейцарії. Були серед цього книжкового масиву й видання, які 
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підлягали знищенню з політичних мотивів. У липні 1948 р. керівництво 
Головліту СРСР доповідало в ЦК ВКП(б), що планується знищити 
близько 300 тис. примірників трофейної літератури”. 

Після війни Головліт СРСР за вказівкою відділу агітації та 
пропаганди ЦК ВКП(б) запровадив нове положення про спецфонди 
літератури, яке активізувало процес перевірки та очищення книжкових 
фондів країни. Тоді ж було оприлюднено зведений список “політично 
шкідливої” літератури, який налічував 7 тис. назв книжок, що підлягали 
вилученню з бібліотек загального користування. Крім того, стали 
регулярно публікуватися чергові списки на вилучення, що включали 
твори численних авторів, котрі стали жертвами репресій або 
різноманітних ідеологічних кампаній − проти буржуазних 
космополітів”, критиків-антипатріотів, переродженців в історії, 
філософії, у літературі й мистецтві, вчених-генетиків та ін. 

У 1948 р. органи цензури в рамках контролю за діяльністю 
бібліотек зобов'язали вилучити 1,1 млн. примірників “політично 
шкідливої” літератури. Вилучалися книжки емігрантів, репресованих 
авторів, видання релігійного змісту й т. ін. Вилучалися книжки, в яких 
містилися фотокартки, цитати з праць, позитивні згадки про “ворогів 
народу”. Органи цензури зобов'язували також зробити виправлення в 
40 тис. примірників книжок, які містили окремі “вади”. Зокрема, в 
романі О. Гончара “Прапороносці” потрібно було “затушувати” фрази, в 
яких згадувався Й. Броз Тіто. 

Встановлювався ретельний контроль за букіністичними 
магазинами. Уся література, що закуповувалася книгарнями в 
населення, перед надходженням у продаж підлягала обов'язковій 
цензорській перевірці. Посилювався нагляд за вивезенням літератури й 
тими виданнями, які надходили з-за кордону. У 1948 р. було створено 
спеціальний відділ з контролю за вивезенням друкованих творів і 
рукописів. Лише за 1946 − першу половину 1949 pp. заборонено для 
відкритого користування понад 441 тис. іноземних видань і здійснено 
понад 32 тис. вилучень в іншій закордонній літературі, що надійшла до 
Радянського Союзу. 

В кінці 40-х pp. керівництво Головліту СРСР звернулося до ЦК 
ВКП(б) з пропозицією встановити єдиний порядок випуску та контролю 
наукової, виробничо-технічної, іншої спеціальної літератури. 
Пропонувалося заборонити всім організаціям та установам випускати 
самостійно, поза офіційно існуючими видавництвами, книжки, брошури 
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та періодичні видання. За вказівкою відділу агітації та пропаганди ЦК 
ВКП(б) Головліт СРСР провів облік і реєстрацію всіх видавництв 
країни, внаслідок чого кількість установ і організацій, які здійснювали 
видавничу діяльність, зменшилася. Так, відповідно до постанови Ради 
Міністрів СРСР від 21 листопада 1949 р. видавничу діяльність було 
дозволено лише у 8 університетах СРСР, а припинено − у 24. 

У другій половині 40-х pp. дещо зріс апарат органів цензури. За 
1946-1949 pp. загальна чисельність працівників центрального апарату 
Головліту СРСР збільшилася з 219 до 311 осіб, зокрема цензорів − із 109 
до 196 осіб (поміж них осіб з вищою освітою − з 82 до 172). Протягом 
названого періоду загальна кількість працівників місцевих органів 
цензури виросла з 2031 до 2101 особи, зокрема цензорів − із 1159 до 
1630 осіб (поміж них із вищою освітою − з 268 до 373). Як бачимо, 
освітній рівень цензорських кадрів на місцях, тобто, основної частини 
працівників Головліту СРСР, залишався досить низьким: лише чверть із 
них мала вищу освіту. 

Практика “ждановщини” 
Окрім такого планомірного, систематичного контролю сталінський 

режим провадив періодичні викривальні кампанії, щоб добитися 
цілковитого послуху серед інтелігенції. Ці кампанії набули найбільшого 
розмаху в перші післявоєнні роки, втілившись у сумнозвісній політиці 
“ждановщини”. Саме тоді після прийняття відповідних 
загальнопартійних рішень ЦК КП(б)У ухвалив низку розгромних 
постанов, присвячених питанням науки, літератури й мистецтва та 
спрямованих на викриття різноманітних політико-ідеологічних 
прорахунків, допущених представниками української інтелігенції. 

Серед цих постанов, крім уже згаданих вище, були: “Про перевірку 
виконання Спілкою письменників України постанови ЦК ВКП(б) про 
журнали “Звезда” і “Ленинград” (1947 р.), “Про стан і заходи 
поліпшення музичного мистецтва на Україні у зв'язку з Постановою ЦК 
ВКП(б) “Про оперу “Большая дружба” В. Мураделі” (1948 р.) та ін. 
Вістря всіх кампаній, проведених в УРСР, спрямовувалося на боротьбу 
з“українськимбуржуазним націоналізмом. 

Найгострішої критики зазнали О. Довженко, М. Рильський, 
Ю. Яновський, І. Сенченко, Ще наприкінці війни на одному із засідань 
Політбюро ЦК ВКП(б) Й. Сталін вказав на “антиленінські помилки і 
націоналістичні перекручення” в кіноповісті О. Довженка “Україна в 
огні”. Через кілька років “рецидиви націоналістичної ідеології” було 
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виявлено в поемі М. Рильського “Мандрівка в молодість”, романі 
Ю. Яновського “Жива вода”, повісті І. Сенченка “Його покоління”. 
Нищівній критиці піддали львівських письменників П. Карманського, 
М. Рудницького, А. Патрус-Карпатського, яких звинувачено в 
націоналізмі й виключено зі Спілки радянських письменників України. 
“Порочними” було названо окремі твори Л. Первомайського, 
Ю. Смолича та інших авторів. 

У 1948 р. розгорнулася кампанія боротьби з генетикою, 
оголошеною “буржуазною псевдонаукою”. Початок цій кампанії 
поклала серпнева сесія Всесоюзної академії сільськогосподарських наук 
імені Леніна (ВАСГНІЛ), яка стала тріумфом лисенківщини, так званої 
народної агробіології. У доповіді президента ВАСГНІЛ Т. Лисенка, 
виголошеній на сумнозвісній сесії й попередньо схваленій особисто 
Й. Сталіним, розвінчувався “реакційний вейсманізм-менделізм-
морганізм” і завдавався нищівний удар по генетиці, клітинній теорії, 
фізіології вищої нервової діяльності та інших біологічних дисциплінах. 

За словами В. Сойфера, “лисенківщина” чи “лисенкоїзм” − “це 
зовсім не система помилкових, антинаукових поглядів однієї людини, 
підтримуваної лідерами офіційної ідеології та державного апарату, а 
соціальне явище, що виникає в умовах зовнішньої планової побудови 
науки, а насправді − жорсткого й безперервного диктату партії над 
ученими”. Ідейні основи даного явища закладалися ще тоді, “коли 
інтелігенція була оголошена непролетарським прошарком класового 
суспільства і коли Ленін закликав до створення нової, позбавленої 
“експлуататорського нальоту” інтелігенції, рекрутованої з робітничого 
класу і трудового селянства”. 

Після згаданої сесії розпочався справжній погром у радянській 
біології. У серпні-жовтні 1948 р. в Україні пройшли республіканська та 
обласні наради працівників біологічних, сільськогосподарських і 
медичних наук за участю практиків-мічурінців. На них різко 
критикувалися провідні вчені-біологи, зокрема, М. Холодний, 
Д. Третьяков, С. Гершензон, М. Гришко (Київ), І. Поляков, Л. Делоне, 
Є. Фінкельштейн (Харків), Л. Литвинов, С. Гребинський, Р. Чеботарьов 
(Львів), Д. Кальянов (Дніпропетровськ), І. Югас (Ужгород) та багато 
інших. Учених примушували зрікатися своїх поглядів і переконань, 
засуджувати власні помилки та прорахунки, відмежовуватися від 
“менделізму-морганізму як прояву ворожої зарубіжної ідеології в 
біологічній науці”. 
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У всіх навчальних закладах України було вилучено окремі 
підручники й навчальні посібники, написані прихильниками генетики. 
Зазнали перегляду програми з біологічних та суміжних наук, було знято 
курси “Генетика з основами селекції”, “Динаміка розвитку організму”, 
“Вступ у біологію”, “Дарвінізм”, “Генетика розведення 
сільськогосподарських тварин”. У серпні того ж року ЦК ВКП(б) 
ухвалив Постанову “Про стан викладання біологічних наук і заходи 
щодо зміцнення біологічних кафедр у вищих навчальних закладах”, а 
ЦК КП(б)У − Постанову “Про заходи щодо перебудови роботи 
наукових установ, кафедр, видавництв, журналів і газет України в 
області біології і зміцнення цих ділянок кваліфікованими кадрами”. 

Лише протягом двох місяців, що минули після серпневої сесії 
ВАСГНІЛ, у вузах СРСР з роботи звільнили 115 осіб, зокрема, 
10 деканів, 65 завідувачів кафедр і ще 9 професорів, 23 доцентів та 
8 асистентів. Серед звільнених були декани біологічних факультетів 
Львівського та Ужгородського університетів, завідувачі кафедр: 
Київського університету − С. Гершензон (дарвінізму), М. Гришко 
(генетики і селекції); Харківського університету − І. Поляков 
(дарвінізму і генетики), сільськогосподарського інституту − Л. Делоне 
(біології і генетики), медичного інституту − Є. Фінкельштейн (біології); 
Львівського медичного інституту − Єфимов (біології); Ужгородського 
університету − Рогаль (дарвінізму) та ін. 

Чистка торкнулася також працівників академічних інститутів, 
дослідних станцій і лабораторій та інших наукових закладів, що 
розробляли проблеми біології. Завдання полягало не лише в тому, щоб 
розвінчати відвертих прихильників генетики, а й виявити працівників, 
які “намагалися примирити матеріалістичний та ідеалістичний напрями, 
звужуючи гостроту боротьби з антимічурінським напрямом. Для 
з'ясування стану біологічної науки на місцях і надання допомоги 
республіканській партійній організації відділ агітації та пропаганди ЦК 
ВКП(б) відрядив в Україну кількох перевірених борців із “менделізмом-
морганізмом”, зокрема завідувача лабораторії Інституту генетики АН 
РСР І. Глущенка. 

Ще однією наукою, яка не відповідала вульгарно потрактованому 
матеріалізмові, стала кібернетика. Вона одержала клеймо “ворожої” та 
була фактично заборонена, що на тривалий час унеможливило 
дослідження на визначальній ділянці науково-технічного прогресу. 
Ідеологічних гонінь зазнали українські фізіологи: за спроби 
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захистити“метафізичні концепції” й “ревізувати матеріалістичне вчення 
І. Павлова”. Критиковано академіка О. Богомольця, професорів 
Р. Кавецького, Д. Воронцова, М. Сиротіна, Ю. Спасокукоцького. На 
сесії наукової ради з проблем фізіологічного вчення академіка 
І. Павлова при Академії наук СРСР, що відбулася влітку 1952 р. в Києві, 
викриті “серйозні помилки” (ідеологічного характеру) в роботі 
Інституту клінічної фізіології АН УРСР й Інституту експериментальної 
біології та патології Міністерства охорони здоров'я України. 

На рубежі 40-х-50-х pp. розгорнулася кампанія боротьби з 
“низькопоклонством перед Заходом”, “безродним космополітизмом”, 
що мала відкритий антисемітський характер. Започаткувала її 
редакційна стаття “Про одну антипатріотичну групу”, опублікована в 
газеті “Правда” на початку 1949 р. Тоді ж з явилися аналогічні 
матеріали в газетах “Культура и жизнь”, “Комсомольская правда” та 
інших періодичних виданнях. Першого удару було завдано по групі 
“критиків ура-космополітів”, названих ворогами соціалістичного 
мистецтва, до яких зарахували О. Гурвича, Ю. Юзовського, І. Альтмана, 
Л. Субоцького, Ф. Левіна, Д. Даніна, Б. Яковлєва (Хольцмана), 
Б. Дайреджиєва, а згодом − Г. Бровмана, Л. Малюгіна та інших 
провідних критиків. 

У лютому 1949 р. відбулися закриті збори партійної організації 
Спілки радянських письменників СРСР, присвячені обговоренню 
питання “Про одну антипатріотичну групу театральних критиків”. 

У доповіді секретаря СРП А. Софронова, в ряді виступів 
наголошувалося, що згадані автори намагалися “популяризувати світову 
єврейську літературу”, вказувалося на “наявність серед єврейських 
письменників націоналістичних, сіоністських настроїв”. У березні того 
ж року відбулася нарада редакторів центральних газет і журналів, на 
якій наводилися факти “перехльостування” в боротьбі з космополітами, 
“недобросовісного цитування” тощо. Однак кампанія набирала щораз 
більших обертів, торкнувшись насамперед літературної, театральної, 
музичної критики, образотворчого мистецтва, естради, цирку, кіно. 

Зрозуміло, що після таких керівних настанов розпочалося повсюдне 
викриття “антипатріотів”. У березні 1949 р. відбувся пленум правління 
Спілки радянських письменників України, на якому пролунали різкі 
політичні звинувачення на адресу групи літературних критиків. У 
доповіді Л. Дмитерка говорилося, що в республіці “тривалий час вели 
свою шкідницьку роботу критики-космополіти Стебун (Кацнельсон), 
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Санов (Смульсон), Адельгейм, Гордон...” Доповідач акцентував увагу 
на тому, що мова йде “не про якісь окремі недоліки, а про серйозну 
диверсію космополітів та їх прихвостнів”, які “об'єдналися на основі 
підривної роботи”. Тоді ж розпочалося слідство в справі Єврейського 
антифашистського комітету, яке закінчилося жорстокою розправою над 
його керівниками. 

У 1950 р. було відкрито дискусію з приводу вчення академіка 
М. Марра, використану для наступу на українську культуру. В центрі 
дискусії перебували питання про класовий характер мови, подолання 
“пережитків буржуазно-націоналістичних поглядів з проблем 
мовознавства. В багатьох статтях і монографіях, у численних доповідях 
на вчених радах і наукових конференціях пропагувалася теза про 
“злиття мов” як неминучу перспективу розвитку радянського 
суспільства, як об'єктивний і закономірний процес на шляху до 
комунізму. Після публікації праці Й. Сталіна “Марксизм і питання 
мовознавства” на підтримку теорії М. Марра рішенням президії АН 
СРСР було знято з адміністративних посад кількох титулованих учених. 

Нова хвиля “чисток” 
Чергові “проробки” в середовищі української інтелігенції 

спричинила публікація кількох редакційних статей “Правды”, 
насамперед − “Проти ідеологічних перекручень у літературі” (липень 
1951 p.). У ній нещадно критикувався вірш В. Сосюри Любіть Україну”, 
який з'явився в журналі “Звезда” в перекладі О. Прокоф'єва. Цей твір, 
написаний у 1944 р., багато разів видавався в Україні й користувався 
великою популярністю. Кожний рядок його сповнений ніжності й 
любові до рідної землі: 

Любіть Україну, як сонце, любіть, 
Як вітер, і трави, і води... 
В годину щасливу і в радості мить, 
Любіть у годину негоди. 
Любіть Україну у сні й наяву.  
Вишневу своюУкраїну,  
Красу її, вічно живу і нову,  
І мову її солов'їну. 
Між братніх народів,  
мов садом рясним, 
Сіяє вона над віками... 
Любіть Україну всім серцем своїм 
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І всіми своїми ділами. 
Для нас вона в світі єдина, одна  
В просторів солодкому чарі...  
Вона у зірках, і у вербах вона,  
І в кожному серця ударі. 
У квітці, в пташині, в електровогнях,  
У пісні у кожній, у думі,  
В дитячій усмішці, в дівочих очах  
І в стягів багряному шумі... 
Але “Правда” виявила в ньому “націоналістичні збочення”, 

оскільки В. Сосюра оспівував не радянську, не соціалістичну, а “якусь 
одвічну Україну, Україну взагалі”. У статті було згадано й тих, хто не 
виявив належної пильності, хвалив вірш поета (зокрема М. Рильського), 
хто не дав йому принципової партійної оцінки (правління Спілки 
радянських письменників України). 

Названа публікація викликала миттєву реакцію й породила 
справжній шквал викривальних статей та промов. Уже через кілька днів 
газета “Радянська Україна” помістила на своїх сторінках статтю “Ідейно 
порочні вірші”, а дещо пізніше − передову під назвою “Докорінно 
поліпшити ідеологічну роботу”. Відбулися емоційні обговорення в 
творчих спілках, академічних інститутах, партійних комітетах, під час 
яких лунали сотні варіацій офіційної оцінки на зразок: 
“...націоналістичний вірш В. Сосюри “Любіть Україну” викликає в 
трудящих Радянської України почуття протесту і обурення”. У 
листопаді 1951 р. відбувся пленум ЦК КП(б)У, на якому гостро 
засуджено “помилки” в творчості окремих українських письменників. 

На всіх згаданих зібраннях редакційна стаття “Правды” 
характеризувалась як “новий прояв батьківської турботи партії і 
товариша Й. Сталіна про дальше зростання найбільш передової у світі 
радянської літератури... На них говорилося, що керівництво Спілки 
радянських письменників України послабило політичну пильність, 
вимогливість до ідейної спрямованості літературних творів, що в 
комісіях і секціях СРПУ панувала атмосфера захвалювання, 
культивувалася думка про непогрішність провідних письменників. 
Робилися закиди на адресу редколегій “Літературної газети” (редактор 
А. Хижняк), журналів “Вітчизна” (Л. Новиченко), “Жовтень” 
(Ю. Мельничук), “Советская Украина” (Б. Палійчук), видавництва 
“Радянський письменник” (голова редакційної ради − Н. Рибак). 
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У число порочних потрапили оповідання “Артистка” І. Вільде, 
“Овсієві клопоти” Г. Тютюнника, “Автограф” З. Каменкович, “На 
ярмарку” і “Явтух Каленикович” Ю. Яновського. Критиці піддано 
повісті “Софія” і “Золоті ворота” Л. Смілянського, книжки “Гори і 
долини та “Весна людства” С. Крижанівського, вірші “Україно, рідний 
краю” С. Воскрекасенка, “Канадській українці” Л. Забашти, “Лист” та 
“Оксано, мрійнице” П. Воронька. За “архаїзацію старовини і любування 
минулим” преса критикувала поетів І. Виргана, П. Усенка, П. Дорошка, 
С. Голованівського. Об'єктом нападок були твори Л. Первомайського, 
зокрема вірш “Жінка біля Золотих Воріт”: перед зором автора “мусили 
б стати не древні Золоті ворота Києва, а червоні зорі Кремля, до яких 
звертає свої очі все передове людство”. Чимало ідейних “прорахунків” 
виявлено в працях літературних критиків, зокрема, Ю. Кобилецького, 
С. Шаховського, О. Килимника, О. Бабишкіна, А. Трипільського. 

Не меншу пильність демонстрували обласні партійні комітети та 
спілчанські організації. Було вказано на окремі ідейно-політичні 
помилки в романі Б. Буряка “Тарас Журба”, у творах В. Беляева і 
М. Бірюкова, статтях і нарисах М. Яцківа та М. Рудницького, на 
“прояви українського буржуазного націоналізму” у вірші “Іван Франко” 
та поемі “Галичина” А. Шмигельського (Львів). За ідейні прорахунки 
критиковано роман “Торжество життя” М. Дашкієва, повісті 
“Заробітчани” К. Гордієнка і “Женя Маслова” В. Добровольського, 
вірші “Чолом тобі, земле” та “Як терпко пахне сон-трава” Г. Брежньова 
(Харків). За прояви аполітичності піддано критиці книжку Б. Левіна 
“Золоті зерна” та один із нарисів В. Кучер а (Чернігів), деякі твори 
О. Билинова та Ф. Ісаєва (Дніпропетровськ), П. Ребра і О. Джигурди 
(Запоріжжя) та ін. 

Ряд застережень викликала дослідницька й видавнича робота 
науковців Інституту української літератури імені Т. Шевченка. У 
письменницькій організації республіки зауважили й викрили “помилки 
націоналістичного характеру”, допущені при виданні творів класиків, 
зокрема, І. Котляревського, В. Стефаника, І. Франка, 
М. Коцюбинського, Лесі Українки, а також антології української 
класичної поезії, в яку “поряд з письменниками демократичного табору 
включили твори О. Кониського, Олени Пчілки та інших письменників 
буржуазно-націоналістичного табору”. В грудні 1951 р. в газеті 
“Радянська Україна” з'явилася стаття групи авторів, які звинувачували 
викладачів Львівського університету − доцентів Г. Гербільського, 
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В. Осечинського та ще кількох − у “серйозних хибах у викладанні 
історії”. “Хиби” полягали в тому, що викладачі читали лекції нібито “в 
дусі буржуазного об'єктивізму”. 

Кампанія набула такого розмаху, що загрожувала “перемолоти” 
майже весь письменницький потенціал республіки. Виконуючи вказівку 
ЦК КП (б)У про посилення критики українських митців, редакції газет і 
журналів гарячково змагалися в “принциповості й “наступальності”. 
Лише в липневому номері журналу “Жовтень”було розкритиковано 
38 письменників, зокрема всю письменницьку організацію Львова. 
Президія СРПУ згодом визнала, що в передовій статті цього номера 
редакція “легковажно жонглювала цілими обоймами, складеними з імен 
відомих письменників, кидаючи їм тяжкі звинувачення”. Навіть 
кореспондент “Правды” Є. Кисельов із прикрістю констатував, що 
критика українських письменників у засобах масової інформації мала 
поверховий і бездоказовий характер. 

Після двох інших статей у “Правде” − “Невдала опера” та “Про 
оперу “Богдан Хмельницький” − розгорнулася кампанія ідеологічної 
чистки в музиці. Перша стаття була присвячена опері Г. Жуковського 
“Від усього серця”, схвально зустрінутій музичною громадськістю. 
“Правда” безжально розкритикувала цей твір, оскільки автори лібрето 
висунули на перший план сімейну драму та обійшли найголовніше в 
житті колгоспів і їхніх людей” − “патріотичну працю радянського 
селянства”. В другій статті мова йшла про оперу К. Данькевича “Богдан 
Хмельницький”, постановки якої успішно пройшли на сценах Одеси, 
Києва, Харкова. Але під час показу твору в Москві з'ясувалося, що 
лібрето опери, написане О. Корнійчуком та В. Василевською, містить 
численні “ідейні прорахунки”, що й спричинило гучне публічне 
проробляння. 

На пленумі Спілки радянських композиторів України, скликаному в 
жовтні 1951 p., піддано критиці її керівників − Г. Верьовку, 
А. Штогаренка, А. Філіпенка, які своїми позитивними відгуками на 
опери “Від усього серця” та “Богдан Хмельницький” лише 
“дезорієнтували музичну громадськість і радянських глядачів...” На 
пленумі критиковано музичну комедію В. Нахабіна і Д. Клебанова “За 
ваше здоров'я” (“...ця п’єса... неправильно вирішує питання ідейного 
навантаження”), Третю симфонію Б. Лятошинського (“творча невдача, 
пов'язана з проявами формалізму”), вокальний цикл П. Гайдамаки на 
слова В. Сосюри, а також деякі пісні П. Майбороди, М. Жербіна, 
Я. Цегляра, О. Сандлера, С. Жданова (“слабі з ідейного погляду”) та ін. 
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Досить показовим був виступ на пленумі львівського композитора 
А. Кос-Анатольського. Він розповів про свою роботу над балетом 
“Хустка Довбуша”, про численні доопрацювання й переробки твору. [...] 
Композитор додав, що написав музику на вірш В. Сосюри “Любіть 
Україну”, проте, “на щастя, цей твір не був ще ніде виконаний і не 
приніс жодної шкоди”. 

На різних зборах, пленумах і активах композиторам нагадували про 
відповідальне завдання, поставлене перед ними А. Ждановим: 
“Наздогнати і перегнати композиторів-класиків”. Говорили про те, що 
треба більше писати про дружбу народів, героїв наших днів, 
індустріалізацію України й гіганти промисловості. Секретар ЦК КП(б)У 
І. Назаренко обурювався тим, що “ні Комітет в справах мистецтв, ні 
керівництво Спілки композиторів ніяких практичних заходів не 
розгорнули для того, щоб була написана опера і цим покрити свої гріхи, 
щоб ми могли сказати: ось, народ, ось, партія, получайте від нас 
доброякісну оперу на сучасну тему”. Політичне керівництво республіки 
вбачало головне завдання композиторів у тому, “щоб створювати 
класичну музику, щоб створювати класичні опери”. 

Звісна річ, що такий контроль не допускав жодних відхилень од 
ідеологічних канонів, визначених зверху та зафіксованих в офіційних 
документах. Не лише цензори, а й самі митці, примушені обставинами, 
здійснювали щоденний нагляд за ідейною “чистотою власної творчості. 
Як у І. Світличного: “Що день Божий вчиняє душа самогубство”. 
Безпідставно звинувачені й публічно спаплюжені письменники та 
композитори змушені були писати листи-покаяння, в яких визнавали 
свої “помилки”. 10 липня 1951 р. газета “Правда” вмістила такий лист 
В. Сосюри, адресований редакції. З аналогічними заявами виступили в 
пресі О. Корнійчук, В. Василевська, К. Данькевич. Усе це свідчило, під 
яким жорстким моральним тиском перебувала творча інтелігенція. 

Баран / В. К. Україна в умовах системної кризи (1946−1980-і рр.) 
/ В. К. Баран, В. М. Даниленко. − К. : Альтернативи, 1999. − 304 с. −  
С. 40-62. 

“Відлига” в культурному житті 

Нова хвиля українізації 
Спроба частково реформувати тоталітарну радянську систему, 

перетворити її в більш життєздатний суспільний організм, атмосфера 
змін, новизни далася взнаки і в духовному житті. 

Першою “ластівкою” пробудження стала публікація в червні 
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1955 р. в “Литературной газете” статті О. Довженка “Мистецтво 
живопису і сучасність”. У ній містився заклик “розширювати творчі 
межі соціалістичного реалізму”. Він знайшов глибоке розуміння й 
підтримку як в Україні, так і за її межами, сприймався як сигнал нових 
можливостей для вільного творчого пошуку. 

Ще більші сподівання породив XX з'їзд Комуністичної партії, що за 
доповіддю М. Хрущова засудив культ особи Й. Сталіна й висвітлив 
“грубі порушення ленінських принципів національної політики КПРС”. 
У його резолюції підкреслювалася необхідність розширення прав 
союзних республік у господарському та культурному будівництві. 

Теоретичною базою такого рішення була теза про те, що “соціалізм 
не тільки не усуває національних відмінностей, а, навпаки, забезпечує 
всебічний розвиток і розквіт економіки та культури всіх націй і 
народностей”. Відповідно до настанов з'їзду розпочалася перебудова 
органів державного управління для оптимізації форм їх 
функціонування. Було ліквідовано, зокрема, Комітет у справах 
культурно-освітніх установ та Комітет у справах мистецтв при Раді 
Міністрів УРСР. Замість них утворили один орган − Міністерство 
культури Української РСР, що певною мірою мало підвищити рівень 
організації творчої праці інтелігенції, підвищити її ефективність і 
результативність. 

Раніше від інших на нову ситуацію зреагували письменники. З 
позицій “розширеного трактування методу соціалістичного реалізму” 
написані автобіографічна повість О. Довженка “За ширмою”, поеми 
“Розстріляне безсмертя”, “Мазепа” та повість “Третя рота” В. Сосюри, 
роман Л. Первомайського “Дикий мед” та роман Г. Тютюнника “Вир”. 
Важливу роль у культурному процесі відігравали твори О. Гончара 
(“Людина і зброя”), М. Стельмаха (“Кров людська − не водиця, “Хліб і 
сіль”, “Правда і кривда”). У поезії та прозі активно виступали 
В. Симоненко, М. Руденко, Л. Костенко, Д. Павличко, 
М. Вінграновський, Р. Лубківський, Ю. Мушкетик, І. Чендей, І. Драч, 
В. Шевчук. Літературну критику представляли І. Дзюба, Є. Сверстюк, 
І. Світличний, В. Чорновіл, В. Мороз та ін. 

Політична “відлига” спричинила нову хвилю “українізації”. Знову 
було відкрито порушено питання про збереження української мови та 
розширення сфери її вживання. Газети “Радянська культура”, 
“Радянська освіта, “Літературна газета” та інші друкували численні 
листи письменників, учителів, викладачів вузів із закликами й вимогами 
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поширювати українську мову, боротися за її культуру, підносити красу 
й милозвучність рідного слова. На захист української мови виступили 
М. Рильський, Л. Дмитерко, Н. Рибак, С. Крижанівський та ін. 
Письменник М. Шумило, військовий кореспондент під час війни, у 
журналі “Смена” за липень 1956 р. писав: “На жаль, ще є люди, які 
нехтують мовою українського народу. Декому з них здається, що 
українська мова недовговічна. Мине, мовляв, небагато часу, і українська 
мова зникне, а її замінить мова російська. Це нащадки великодержавних 
націоналістів типу Суворіна, що видавав чорносотенну газету “Новое 
время”, і Шульгіна − видавця такої ж реакційної газети “Киевлянин”. Це 
абсолютно ворожі нам, радянським людям, думки. Ніяка мова не 
повинна витискувати іншу мову. В тому суть і рівноправність націй. Із 
зникненням мови зникає, гине і нація”. 

Пом'якшення в мовній сфері сприяли появі низки нових 
україномовних видань. Протягом 1954-1955 pp. почали виходити нові 
журнали українською мовою − “Мистецтво”, “Фізіологічний журнал”, 
“Прикладна механіка”, “Колгоспник України”, “Прапор”, “Український 
фізичний журнал”. У 1957-1958 роках побачили світ “Український 
історичний журнал”, “Радянське право”, “Народна творчість та 
етнографія”, “Економіка Радянської України”, “Радянське 
літературознавство”. Загалом, згідно з офіційною статистикою, в 1956-
1958 pp. кількість журналів, що виходили в Україні, збільшилася з 49 до 
64 назв (47 − україномовні). Україномовні газети в 195 6 р. становили 
майже 77 % . 

Плодом демократизації, на думку московського керівництва, мала 
стати освітня реформа, проведена в СРСР наприкінці 50-х pp. У 
листопаді 1958 р. ЦК КПРС опублікував тези про реформу освіти, в 
яких, зокрема, містилося положення про те, щоб батьки самі вибирали, 
якою мовою повинні вчитися їхні діти. Таке формулювання викликало 
хвилю протестів у багатьох республіках, зокрема і в Україні. Воно не 
знайшло підтримки навіть у керівництва республіки. Секретар ЦК 
Компартії України з питань культури й освіти С. Червоненко, член 
Президії ЦК КПУ і заступник Голови Ради Міністрів УРСР С. Гречуха 
та інші вважали, що українська мова має залишатися обов'язковою для 
вивчення у російськомовних школах України й республіка повинна 
мати більше прав у сфері освіти, контролю над нею. 

Проти такої “демократизації” рішуче виступили представники 
творчої інтелігенції, які слушно вбачали в партійних тезах знаряддя 
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національного нівелювання та знеосіблення. У листі М. Рильського і 
М. Бажана, опублікованому 22 грудня 1958 р. в газеті “Правда”, 
наголошувалося: “...єдино правильним розв'язанням питання про 
вивчення мов у середній школі є рішення (якщо говорити, зокрема, про 
школи Української РСР) про обов'язкове і рівноправне вивчення і 
української, і російської мов у всіх школах УРСР”. 

У грудні 1958 р. Верховна Рада СРСР прийняла новий шкільний 
закон, яким, по суті, ігнорувалися справедливі вимоги громадськості 
союзних республік. Через кілька років про цей закон як про інструмент 
русифікації українського шкільництва з болем і розпачем писав у листі 
до А. Малишка молодий вчитель із Горлівки В. Стус: “На Донбасі (та й 
чи тільки) читати українську мову в російській школі − одне 
недоумство. Треба мати якісь моральні травми, щоб це робити. Одна 
усна заява батьків − і діти не будуть вивчати мови народу, який 
виростив цих батьків. Хіба це не гопашний театр − з горілкою і 
шароварами? Обов'язково − німецьку, французьку, англійську мови, 
крім рідної... Іноді видається, що діячі нашої культури роблять даремну 
справу. Вони співають, коли дерево, на якому вони сидять, ритмічно 
здригається од сокири... Як можна зрозуміти їх спокій? Як можна 
зрозуміти слабосилі зітхання, кволі піклування про долю хутора Надії, 
слабенькі нарікання, коли мусить бути гнів, і гнів, і гнів?” 

У 1963 р. в Києві відбулася республіканська конференція з питань 
культури української мови, в роботі якої взяли участь понад 800 
учителів, письменників, науковців. У центрі уваги учасників 
конференції виявилися питання загального стану української мови в 
суспільстві. У багатьох виступах засуджувалася теорія двомовності 
націй, говорилося про необхідність розширення сфери вживання 
української мови, усунення штучних перешкод для її розвитку. Перед 
партійним і державним керівництвом було поставлено питання про 
поліпшення стану української мови. Зокрема, йшлося про те, щоб в усіх 
навчальних закладах навчання здійснювати українською мовою; нею ж 
вести виховну роботу в дошкільних установах, де є діти українського 
населення; запровадити українську мову в усіх установах і 
підприємствах, на транспорті й у торгівлі; забезпечити державною 
підтримкою першість українській мові у видавничій справі й 
кіновиробництві та ін. Проблеми збереження й розвитку рідної мови 
широко обговорювалися на сторінках періодичної преси. 

Під тиском реальних обставин навіть перший секретар ЦК КПУ 
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П. Шелест неодноразово висловлювався на захист української мови. За 
збереження та розвиток національної мови й культури відкрито 
висловилися учасники V з'їзду українських письменників, що відбувся в 
листопаді 1966 р. Роком раніше було здійснено певне поширення 
української мови у вищій освіті. На цей час у восьми університетах 
України студенти-українці становили 61%, викладачі-українці − 56%, 
однак лекції українською мовою читали тільки 34% викладачів. А в 
Харківському та Одеському університетах лише 10% лекційних курсів 
читалися українською мовою. 

У 1965 р. міністр вищої і середньої освіти УРСР М. Даденков 
розіслав інструктивний лист про мову викладання у вищих навчальних 
закладах, в якому ставилося завдання поступово перевести навчання на 
українську мову. Передбачалося, зокрема, запровадити в інститутах та 
університетах, на курсах і в академгрупах чи потоках факультативне 
вивчення української мови. Від усіх викладачів, які добре знали 
українську мову, вимагалося читати лекції українською мовою, для 
інших мали бути організовані курси з вивчення української мови. 
Підручники, наукові записки та збірники повинні були видаватися 
здебільшого українською мовою. Для працівників мало бути 
запроваджене проведення кандидатського мінімуму з усіх 
спеціальностей українською мовою. Нею ж повинні були провадитися 
всі офіційні заходи, масово-політична й культурно-освітня робота. 
Десятим, останнім, пунктом було записано, що слід зміцнювати 
інтернаціональне виховання, поглиблювати вивчення російської мови. 

Аналіз подальших подій свідчить, що жоден із пунктів інструкції 
М. Даденкова не був виконаний, крім останнього − поглибленого 
вивчення російської мови. У документі було записано:“Незалежно від 
мови викладання у вузі, забезпечувати абітурієнтам і студентам 
рівноправне користування українською та російською мовами на всіх 
видах занять”. Прагнення “рівноправності мов” на практиці завжди 
призводило до безперечної переваги й посилення російської мови. 
Беззахисна українська мова відступала щораз далі під натиском 
“рівноправної” русифікаційної політики радянської держави. 

Період хрущовської “відлиги” був характерний і певним 
відновленням історичної справедливості − поверненням в українську 
культуру імен незаслужено забутих або несправедливо репресованих. 
Особливу активність виявляв у цьому М. Рильський. Саме завдяки йому 
було посмертно реабілітовано поетів О. Олеся, М. Вороного. Він 
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домігся перевидання творів видатних українських композиторів XVIII-
XIX ст. М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя. 

Значну роботу провели створені в 1956 р. комісії щодо 
впорядкування посмертної спадщини. Вони, зокрема, опрацювали твори 
В. Чумака, В. Еллана-Блакитного, а також репресованих “сталінщиною” 
письменників − Б. Бобинського, О. Досвітнього, Г. Косинки, М. Ірчана, 
М. Куліша, Д. Фальківського та багатьох інших. 

Багатьох літераторів поновили в правах членів Спілки українських 
письменників. Серед них були Н. Забіла, Г. Епік, Б. Коваленко, 
В. Поліщук, Г. Овчаров, З. Тулуб, Г. Хоткевич, Е. Шехтман, 
Є. Шабліовський, О. Сорока, В. Гжицький. Того ж 1956р. реабілітували 
Б. Антоненко-Давидовича, А. Костенка, П. Кононенка, П. Колесника, 
А. Патруса-Карпатського, Ю. Шкрумеляка. Після довгих років репресій 
повернулися в 1957 р. до літератури М. Андрущенко, М. Годованець, 
М. Гаско, М. Доленго, О. Журлива, М. Марфієвич. У жовтні 1957 р. був 
поновлений у письменницькому товаристві репресований О. Ковінька,а 
в грудні − В. Мисик. 

Реабілітація давала право на видання окремих творів письменників, 
визнаних найкращими. В кінці 50-х pp. вийшли друком твори 
В. Еллана-Блакитного, Г. Епіка, М. Ірчана, В. Чумака, І. Микитенка, 
роман “Людолови” З. Тулуб, роман “Чорне озеро” В. Гжицького. 
М. Годованець опублікував свої “Байки”, О. Журлива та М. Гаско − 
збірки “Поезії”, А. Патрус-Карпатський − збірку “Що на світі 
найсвятіше”, Ю. Шкрумеляк − збірку “Сопілка співає”. У цей період 
були також надруковані однотомник О. Досвітнього “Вибрані твори”, 
збірка “Вибране” О. Сороки, “Вибрані поезії” М. Вороного, окремі 
твори Д. Бузька, М. Куліша, О. Соколовського. Ряд творів 
письменників, які були репресовані за сталінського режиму, 
опубліковано в “Антології української поезії” та збірнику “Революційні 
поети Західної України”. У газетах і журналах друкувалася велика 
кількість статей про реабілітованих. З'явилися літературознавчі праці 
про них. Реабілітовані діячі культури, які залишилися живими, 
поступово втягувалися в культурне життя народу, хоча не всі зберегли 
життєві сили й могли так само енергійно й послідовно відстоювати його 
інтереси, як раніше. 

Відкат сталінізму дався взнаки в усіх сферах суспільно-культурного 
життя. У другій половині 50-х pp. створено такі наукові центри, як 
Академія будівництва і архітектури (1956 p.), Українська 
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сільськогосподарська академія наук (1956 p.), стали діяти нові творчі 
спілки − Спілка журналістів України (1957 p.), Спілка працівників 
кінематографії України (1958 p.). Дещо полегшився доступ 
публіцистам, літераторам, історикам, мистецтвознавцям до архівних 
матеріалів. Із поліпшенням мовної ситуації вдалося перевидати 
“Словник української мови” Б. Грінченка, опублікувати низку 
документальних збірників. Із обов'язкового вжитку було вилучено 
“Короткий курс історії ВКП(б)”. 

У другій половині 50-х pp. більше уваги стали приділяти 
збереженню історико-культурної спадщини народів СРСР. Контроль за 
охороною, ремонтом та реставрацією пам’яток архітектури замість 
Управління в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР став 
здійснювати Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах 
будівництва (Держбуд УРСР). Внаслідок цього дещо поліпшилася 
координація керівництва справою охорони та збереження історико-
архітектурних пам'яток і музейною справою з боку республіканських 
органів. 

Суттєве значення для впорядкування державного обліку нерухомих 
пам'яток мала Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1956 р. 
“Про затвердження списку пам'яток архітектури по Українській РСР”. 
Під охорону держави було взято понад 2 тис. визначних архітектурних 
споруд українських, вірменських, польських, російських, татарських та 
інших митців. Урядова постанова не обмежувалася тільки 
затвердженням списку пам'яток, що був, по суті, першим державним 
реєстром пам'яток архітектури в республіці, а й вказувала на 
необхідність дотримання режиму експлуатації пам'яток архітектури, 
встановленого відповідними угодами та охоронними зобов'язаннями. 

Лібералізація політичного й культурного життя в СРСР у другій 
половині 50-х pp. змусила й компартійну верхівку визнати деякі свої 
помилки. Так, 8 травня 1958 р. ЦК КПРС видав постанову, в якій 
визнавав неправильною та однобокою оцінку опери К. Данькевича 
“Богдан Хмельницький”, що містилася в редакційній статті “Правды” в 
липні 1951 р. У постанові вказувалося, що прорахунки, які мали місце в 
лібрето опери та її музиці, не були “великими ідейними пороками” й не 
заслуговували на таке суворе засудження. 

Того ж року ЦК КП України ухвалив Постанову “Про виправлення 
помилок в оцінці творчості деяких композиторів Української РСР” . У 
ній зазначалася однобокість і бездоказовість критики на адресу великої 
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групи українських композиторів. Водночас вияви новаторства в 
музичній творчості все ж не визнавалися. У постанові вказувалося на 
необхідність і надалі “боротися проти удаваного “новаторства”, 
зараженого впливом реакційного буржуазного мистецтва”. У пізніші 
часи такого самого тиску зазнавали й ті музиканти, які створювали та 
популяризували різну за своїм видами рок і поп-музику. 

На рубежі 50-х-60-х pp. трохи відкрилася “залізна завіса”, якою 
СРСР та його сателіти були відгороджені од зовнішнього світу. Крім 
нових віянь у сфері моди та музики, в Україні шляхом перекладів 
поширювалися твори відомих західних письменників − Антуана де 
Сент-Екзюпері, Ернеста Хемінгуея, Альбера Камю, Франца Кафки та ін. 
Дедалі частіше за кордон виїжджали з України туристські групи, творчі 
колективи й окремі виконавці. У цей час, зокрема, відбулися гастролі 
Державного українського народного хору у Федеративній Республіці 
Німеччини, Д. Гнатюка в Канаді, Державного ансамблю танцю УРСР у 
Франції, поїздка групи діячів української культури до США і Канади. 
Розширення контактів із зарубіжним світом, українцями за рубежем 
стимулювало українізаційні процеси в республіці. 

Шістдесятники 
Внаслідок лібералізації суспільного й культурного життя для 

радянського суспільства, як зазначалося, доступнішими стали 
гуманістичні цінності західної культури. Під їх впливом серед 
інтелігенції викристалізовувалося, набувало реальних обрисів критичне 
ставлення до дійсності, до обмеження творчості рамками 
“соціалістичного реалізму”. Відроджувався інтерес до власної 
національної культури, народних звичаїв і обрядів, власної історії. 
Маючи в своєму активі високий інтелектуальний і культурний рівень, 
талант і смак, нове покоління української інтелігенції відчувало себе 
більш вільним і незалежним, ніж попередники, соціально зобов'язаним 
подолати провінційність національної культури, вивести її з-під опіки 
“старшого брата” й органічно влити в контекст світової культури. 
Природно виникло таке явище суспільно-культурного життя, як 
шістдесятництво − рух творчої молоді, що сповідувала нові думки, 
оригінальну тематику, відмінні від офіційних, і стала ядром духовної 
опозиції режиму в Україні. 

Характеризуючи шістдесятників, один із його представників, 
В. Мороз, підкреслював: “... то було молоде покоління, яке пішло в 
університети, яке могло уже подумати про щось інше, а не тільки про 
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елементарні умови існування... Чорновіл, наприклад, був редактором 
комсомольської загальноукраїнської газети. Дзюба був одним з 
найважливіших критиків у Спілці письменників України. Стус був 
аспірантом в Інституті літератури в Києві. Одним словом, люди на 
найвищих щаблях... які в комуністичному істеблішменті могли далеко 
піти. Але це були найкращі люди в розумінні моральному... Вони 
відчували, що проповідувати те, в що не віриш, просто робити кар'єру, 
дивитись, як твій народ російщать, − це багно. Значить, у тих людей 
виникло природне бажання вирватись з багна”. 

Важливим документом відродження 60-х pp. стала праця І. Дзюби 
“Інтернаціоналізм чи русифікація”. З позицій “розширеного 
трактування соціалістичного реалізму” автор розглядав проблему права 
націй на самовизначення, доводив, що В. Ленін вкладав у поняття 
“націоналізм поневоленої нації” позитивний зміст. Цю працю 
Б. Антоненко-Давидович назвав “референдумом покоління”. 

Провідною постаттю серед молодих поетів був В. Симоненко. 
Уродженець Полтавщини, він 1957 р. закінчив факультет журналістики 
Київського університету, виявивши великий потяг до високої 
громадянської поезії. У 1962 р. вийшла його збірка “Тиша і грім”, у 
1963 − віршована казка для дітей “Цар Плаксій і Лоскотон”. У 1964-
1965 pp., уже після смерті поета (14 грудня 1963 p.), були опубліковані 
збірки поезій, книжки “Вино з троянд”, “Земне тяжіння”, “Подорож в 
країну навпаки”. Його збірки вийшли також у Мюнхені (1965, 1973 рр.) 
під заголовком “Берег чекань”. Провідна ідея творчості поета − 
безмежна любов до рідної землі: 

Земле рідна! Мозок мій світліє, 
І душа ніжнішою стає. 
Як твої сподіванки і мрії 
У життя вливаються моє. 
Я живу тобою і для тебе, 
Вийшов з тебе, в тебе перейду, 
Під твоїм високочолим небом 
Гартував я душу молоду. 
Стрімко ввійшла в українську літературу в кінці 50-х pp. 

випускниця Московського літературного інституту Ліна Костенко. Її 
перші збірки, написані в час хрущовської “відлиги” (“Проміння землі”, 
“Вітрила”, “Мандрівки серця”), засвідчили непересічний талант 
поетеси, її природну мудрість глибоко, філософськи осмислювати 
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дійсність, генерувати нові, оригінальні думки, подаючи їх у чудовій 
поетичній формі. Більш плідною й багатою в новій суспільно-
культурній атмосфері була творчість композиторів як офіційного, 
традиційного, так і нетрадиційного напрямів у музиці. Українське 
музичне мистецтво збагатилося творами Б. Лятошинського, А. Кос-
Анатольського, С. Людкевича, братів Г. і П. Майбородів, Ю. Мейтуса, 
Л. Ревуцького, А. Штогаренка та ін. Новаторством була позначена 
авангардна музика композиторів-шістдесятників Л. Грабовського, 
В. Годзяцького, В. Сильвестрова, В. Загоруєва. 

Нову хвилю в кінематографі представляли С. Параджанов, 
Ю. Іллєнко, Л. Осика. Непересічним талантом і майстерністю 
відзначалися переклади Г. Кочура, М. Лукаша. Нові імена та ідеї 
з'явилися в історії, археології, літературознавстві, мистецтвознавстві. 

Скарбниця образотворчого мистецтва поповнилася творами 
М. Дерегуса, М. Божія, К. Трохименка, О. Шовкуненка, В. Бородая, 
народних майстрів К. Білокур, М. Приймаченко, Г. Василащук. 
Оригінальні форми й незвичний зміст принесла творчість художників 
О. Заливахи, А. Горської, В. Кушніра, В. Зарецького. 

З рухом шістдесятників тісно пов'язано ім'я талановитої художниці, 
учениці Ф. Кричевського Т. Яблонської, яка ще в 50-і pp. здобула 
популярність і визнання своїми картинами “Хліб”, “Весна”, “Над 
Дніпром”, “Ранок” та ін. У 60-і pp. Т. Яблонська на противагу 
“соціалістичному реалізму”, що тяжів фактично до натуралізму, 
демонструє нові рішення синтетичних образів, в яких яскраво 
вирізняється давня традиція українського народного живопису (картини 
“Травень”, “Фольклорна сюїта” та ін.). Т. Яблонська разом із 
В. Зарецьким та іншими художниками-шістдесятниками стала 
основоположницею й фундатором фольклорного напряму в 
українському образотворчому мистецтві, що зберігся й розвивався, хоч і 
з труднощами, в наступні десятиріччя. 

Пожвавлення в національно-культурному житті зумовило 
зростання в суспільстві інтересу до театрального мистецтва: протягом 
1958−1965 pp. кількість глядачів у театрах республіки зросла з 14,3 млн. 
до 15,5 млн. за рік. Багатьох приваблювало мистецтво таких майстрів 
сцени, як В. Добровольський, Н. Ужвій, Ю. Лавров, Є. Пономаренко, 
М. Романов, К. Хохлов. Традиції Л. Курбаса творчо наслідували його 
учні − режисери Г. Юра, М. Крушельницький, Б. Тягно, В. Скляренко та 
ін. 
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З оригінальними ідеями та творчими знахідками влилися в 
потужний струмінь суспільно-культурного руху шістдесятників І. Драч, 
М. Осадчий, Є. Сверстюк, І. Світличний, М. Горинь, С. Караванський, 
В. Мороз, М. Лукаш, В. Стус, М. Холодний, І. Калинець, І. Стасів-
Калинець та багато інших відомих і менш відомих трудівників і творців 
української культури новітнього часу. Вони приваблювали й 
захоплювали нові й нові кола інтелігенції, чимраз глибше проникали в 
гущу народних мас. У Києві та Львові виникли клуби творчої молоді, 
що об’єднували молодих інтелектуалів − письменників, критиків, 
поетів, художників, композиторів. Характерною особливістю їхньої 
діяльності був пошук оригінальних форм художнього самовираження 
нового покоління митців, культивування національних культурних 
традицій і здобутків. 

Безперечно, все це не могло не налякати тих, хто був при владі. 
Адже їхні плани не передбачали корінних зрушень у національно-
культурній політиці. Мова йшла лише про пом'якшення, зміщення 
акцентів, щоб відійти од крайніх, репресивних методів впливу. Для 
підвищення ефективності функціонування адміністративно-командної 
системи були змінені лише тактика, форми і методи реалізації 
стратегічних завдань. Тому будь-яких виходів за встановлені межі 
система дозволити не могла. 

Після зустрічі М. Хрущова з творчою інтелігенцією, яка відбулася 
8 березня 1963 р. та була позначена брутальним ставленням до творців 
мистецьких цінностей, розпочалася чергова ідеологічна кампанія проти 
шістдесятників − літераторів, художників, вчених, учителів, студентів. 
Критика за “формалізм і “космополітизм”, “відхід від марксизму-
ленінізму” доповнювалася адміністративними заходами: заборонами 
публікувати твори шістдесятників, провадити літературно-мистецькі 
вечори, закриттям клубів творчої молоді. Під таким тиском частина 
інтелігенції відійшла од активної громадської діяльності й поринула в 
сферу професійних інтересів, пом'якшивши своє ставлення до влади або 
в більш завуальованій формі висловлюючи свою опозиційність. Інша 
частина інтелігенції залишилася на своїх позиціях, що й призвело до її 
конфронтації з владою. 

За фасадом лібералізації 
Зміни в суспільстві не мали глибинного характеру і не могли 

вплинути на його природу. Домінуючою тенденцією, хоча й 
прикрашеною атрибутами лібералізму, було посилення концентрації 
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всієї влади в Москві, зміцнення централізму, асиміляції й русифікації 
народів СРСР. 

Послідовно провадилася лінія на посилення уваги до російської 
мови, зміцнення її позицій у суспільстві. Центральний орган КПРС − 
журнал “Коммунист” − пропагував ідею про те, що “на высших стадиях 
коммунистического общества неизбежно исчезновение национальных 
различий и слияние наций. Будущее слияние наций предполагает 
образование единого языка для всех народов” (1958 р., № 11, стор. 17). 
Єдиною мовою мала стати, звичайно, російська. Тож для чого було 
думати та піклуватися про національні мови? 

Виступаючи в жовтні 1958 р. на вчительському з'їзді в Києві, 
завідувач відділу освіти і науки ЦК КПРС М. Кузін наголошував, що 
вивчення української мови в школах із російською мовою викладання 
має бути лише на добровільній основі й що низькі оцінки в такому 
випадку з цього предмета не повинні бути перешкодою для переведення 
такого учня до наступного класу чи вступу до вищого навчального 
закладу... З'їзд виявив певний спротив пропаганді таких поглядів, однак 
не міг протистояти масовому тискові центра. 

У квітні 1959 р. Верховна Рада УРСР ухвалила як аналог союзного 
Закон “Про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший розвиток 
системи народної освіти в Українській РСР. У статті 9 1-го розділу 
відзначалося: “Навчання в школах Української РСР здійснюється 
рідною мовою учнів. В школу з якою мовою навчання віддавати своїх 
дітей, вирішують батьки. Вивчення однієї з мов народів СРСР, якою не 
провадиться викладання в даній школі, здійснюється за бажанням 
батьків і учнів при наявності відповідних контингентів”. Пропозиція 
батькам самим вибирати, якою мовою повинні вчитися їхні діти, в 
підсумку безперечно працювала на користь російської мови. Адже і 
соціальний статус, і престиж російської мови були вищими. Влада і 
культивувала, і підтримувала її, тож зрозуміло, якій мові батьки мали 
надавати перевагу, бажаючи добра своїм дітям. 

Реалізація цього положення закону швидко давалася взнаки. 
Кількість шкіл із російською мовою навчання неухильно зростала. У 
1958/59 навчальному році в УРСР було 25,4 тис. шкіл з українською 
мовою навчання із 3,5 млн. учнів, російськомовних шкіл − 4049, але в 
них навчалося 1,5 млн. учнів, хоча питома вага російського населення в 
Україні була значно нижчою. Проти 1955/56 навчального року кількість 
учнів у школах із російською мовою навчання збільшилася на182 тис, а 
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з українською − зменшилася на 2,5 тис. 
Російськомовними були, головно, міські школи. У великих 

промислових центрах, передусім на сході та півдні України, такі школи 
переважали абсолютно кількісно й числом дітей, які в них навчалися. 
Скажімо, в м. Сталіно 98% учнів навчалися в школах із російською 
мовою викладання, в Харкові − 87%, в Одесі − 87%, Горлівці − 91,3%. У 
Кримській області було лише три школи з українською мовою 
навчання, які відвідувало трохи більше 600 учнів. Навіть у Києві, 
столиці Української РСР, у 1959/60 навчальному році дві третини учнів 
загальноосвітніх шкіл здобували освіту російською мовою. Протягом 
уже першого року дії шкільного закону кількість російськомовних шкіл 
у республіці зросла на 143 одиниці. 

Таким чином, новий шкільний закон СРСР, зокрема його 
український варіант, попри всю свою зовнішню демократичність, 
продемонстрував зневажливе ставлення влади до мов народів СРСР, 
став засобом подальшої русифікації та національного знеосіблення 
неросійських народів. “Стан шкільної освіти в містах України настільки 
скандальний, що відповідна статистика давно вже не публікується, а 
дані про кількість українських та неукраїнських шкіл ледве чи не 
відносяться до найбільших державних таємниць, − писав згодом 
І. Дзюба у праці “Інтернаціоналізм чи русифікація?” − Але і ті школи, 
які називаються українськими, по суті ними не є. Досить побувати в 
будь-якій “українській” школі в Києві, наприклад, щоб пересвідчитися в 
тому, що поза викладанням усе внутрішнє життя ведеться в них 
російською мовою і навіть самі вчителі по-українському “соромляться” 
говорити, не кажучи вже про учнів. Отже, здебільшого це − “показуха” і 
непотрібна театральність для цифри і “для іноземців”. Але найгірше те, 
що українські школи − і це вже стосується і міських, і сільських шкіл − 
зовсім не виховують національну гідність і національне почуття, не 
дають елементарного усвідомлення своєї національної приналежності та 
зв'язаних з цим обов'язків, не забезпечують наймінімальнішого знання 
рідної історії та рідної культури. Бо в більшості з них панує все той 
самий дух вищості і “предпочтительности” російської культури та 
другорядності української як “довеска” до російської. Тож і не 
доводиться дивуватися з того, що випускники шкіл України в масі своїй 
− цілковиті невігласи щодо української культури”. 

Лібералізація торкнулася, як відзначалось, і видавничої справи. На 
кінець 50-х pp. зріс випуск книжок, брошур і журналів не тільки 
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україномовних, а й російськомовних. Однак уже з 1959 р. випуск 
книжок і брошур українською мовою став зменшуватися, тоді як 
кількість російськомовних видань зростала. Так, у 1959 р. в УРСР було 
опубліковано 4048 назв книжок і брошур українською мовою, в 1960 − 
3844, а в 1961 − 4041. Російськомовні видання становили відповідно 
2628, 3893 і 4416 назв. Такі диспропорції у видавничій справі вели до 
сумних наслідків. Уже в 1963 р. в СРСР лише 4,3% назв книжок були 
україномовними (при 17% українського населення в Союзі). 

Пом'якшивши режим, влада нарощувала зусилля щодо нівелювання 
культур народів СРСР. Новий поштовх цим процесам дав XXII з'їзд 
КПРС, який затвердив третю програму партії. “Програма будівництва 
комунізму” передбачала зближення націй, посилення їх соціальної 
однорідності. Концепція радянського народу як нової історичної 
спільності людей, сформульована на з'їзді, програмувала подальший 
розвиток “загальної для всіх радянських націй інтернаціональної 
культури”. Фактично єдино інтернаціональною, авангардистською 
визнавалася російська культура, символічно прикрашена одиничними 
вкрапленнями елементів національних культур народів СРСР. 

Новий наступ московських “інтернаціоналістів не міг не викликати 
зворотної реакції. Духовна опозиція владі наростала, ширилося 
інакомислення, набуваючи політичних форм. Політизувався самвидав: 
нелегально поширювалися не тільки літературні твори, офіційно не 
визнані або заборонені, а й статті, виступи, тези на політичні теми. З рук 
у руки передавалися в середині 60-х pp. статті “Про сучасне і майбутнє 
України”, “12 запитань для тих, хто вивчає суспільствознавство”, 
анонімні тези “Стан і завдання українського визвольного руху” та ін. У 
самвидаві йшлося про підлегле становище України в СРСР, про злочини 
“сталінщини”, стан української мови й культури, русифікацію, шляхи 
виходу України й СРСР із “соціалістичного тупика”, можливості 
організації опозиції та визвольного руху. 

Хрущовська “відлига”, таким чином, трохи розкріпачила творчий 
потенціал українського народу, сприяла піднесенню гідності та 
самосвідомості українців, збереженню й примноженню духовних і 
моральних сил для подальшої боротьби. Її досягнення були значною 
мірою знівельовані наступом неосталінізму, що розпочався в середині 
60-х pp. Поворот до неосталінізму спричинив радикалізацію політичних 
настроїв частини шістдесятників і виникнення такого явища, як 
дисидентство. 
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Баран / В. К. Україна в умовах системної кризи (1946−1980-і рр.) 
/ В. К. Баран, В. М. Даниленко. − К. : Альтернативи, 1999. − 304 с. − С. 115-
134. 

Особливості культурного життя 

Стан освіти і науки 
Процеси, що відбувалися в економіці України, неодноразові спроби 

реформ не могли не позначитися на сфері культурного життя. Особлива 
увага приділялася освіті, яку партія традиційно розглядала як частину 
ідеологічної системи. Згідно із Законом “Про зміцнення зв’язку школи з 
життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР” від 
25 грудня 1958 р. було розпочато реформування школи. Семирічні й 
десятирічні школи були перетворені на восьмирічні (обов’язкові) та 
одинадцятирічні загальноосвітні трудові політехнічні з виробничою 
практикою, що нагадувало попередні уніфіковані трудові школи. 
Випускники середніх шкіл, за винятком 20% кращих учнів, були 
зобов'язані відпрацювати принаймні два роки перед вступом до вищих 
навчальних закладів. 

Після приходу до влади Л. Брежнєва ця реформа, як й інші реформи 
М. Хрущова, була фактично згорнута, хоча окремі її елементи 
залишилися. Збереглася, зокрема, загальна обов'язкова 8-річна освіта, не 
була відновлена плата за середню та вищу освіту, українська мова й 
література вже не були обов'язковими для вивчення в російських 
школах УРСР. 

З 1956 р. в республіці стали діяти школи-інтернати, а з 1960 − 
школи подовженого дня. З 1966 р. відповідно до рішень XXIII з'їзду 
КПРС розпочалося впровадження загальнообов’язкової десятирічної 
освіти. Одночасно посилювалася централізація управління освітою. В 
1969 р. було створено Міністерство освіти СРСР, яке взяло ряд 
основних функцій Міністерства освіти УРСР, суттєво урізавши його 
автономію. Далі політизувався навчально-виховний процес. Із 1972 р. в 
усіх середніх школах була введена обов'язкова початкова військова 
підготовка. Ще раніше, у 1968 p., військову підготовку відновили у 
вищих навчальних закладах. 

Господарські реформи потребували нарощування кількості фахівців 
із вищою освітою. Тому мережа вузів неухильно розширювалась. У 
1964 р. був заснований Донецький університет, у 1972 − 
Сімферопольський, у 1985 − Запорізький, а згодом − Прикарпатський та 
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Волинський. При великих промислових підприємствах 
організовувалися загальнотехнічні та загальнонаукові факультети. 
Розширювалася підготовка спеціалістів із нових галузей науки й 
техніки. Однак у кінці 60-х pp. Україна мала на 25% менше студентів на 
10 тис. населення, ніж Росія. В її вузах, за розпорядженням Москви, 
навчалася велика кількість студентів із так званих соціалістичних країн 
та країн, що розвивалися. Лише в 1976 р. у вузах і технікумах Харкова 
навчалося понад 2 тис. студентів із 22 країн світу. 

Проблемою проблем залишалася якість підготовки спеціалістів. У 
загальній своїй масі вона була низькою, особливо на заочних і вечірніх 
відділеннях, хоча кількісні показники зростали: протягом 1964-1985 pp. 
− з 2,3 млн. чоловік до 7,3 млн. чоловік. Збільшилася кількість фахівців 
із середньою спеціальною та вищою освітою, зайнятих у народному 
господарстві України. На початку 80-х pp. стало особливо помітно, що 
рівень підготовки фахівців в УРСР, як і загалом в СРСР, значно відстає 
од світового. 

До 1976 р. в УРСР в основному завершився перехід до 
загальнообов'язкової середньої освіти. У 1984 р. Верховна Рада СРСР 
схвалила “Основні напрями реформ загальноосвітньої і професійної 
школи”. Вони визначали освітню політику партії “в умовах розвинутого 
соціалізму”. Відповідно до цього документа посилилася ідеологізація 
школи, суттєві зміни вносились у зміст навчально-виховного процесу. 
Увага акцентувалася на трудовому навчанні, оволодінні учнями 
конкретними знаннями з природничо-технічних, економічних та 
суспільних наук. Одночасно запроваджувалося навчання дітей із  
6-річного віку, 8-річні школи були реорганізовані в 9-річні, середні − в 
11-річні, а професійно-технічні училища різних типів − у середні 
професійно-технічні. 

Кількісні показники в розвитку загальної освіти в УРСР у 60-і-80-ті pp. 
також засвідчують прогрес. Однак освіченість випускників середніх 
шкіл падала. Рівень підготовки учнів сільських шкіл був значно 
нижчим, ніж міських. Із погляду загальнолюдських норм ідейне 
спрямування, рівень знань та інтелектуального розвитку, стан і характер 
морального виховання, виховання національної свідомості не 
відповідали стандартам цивілізованого світу. 

Зазнала певних реформацій і наука України, що не могло не 
позначитися на дослідженнях. Основним їх центром залишалася 
Академія наук Української РСР. Згідно зі статусом 1963 р. вона 
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підпорядковувалася Раді Міністрів УРСР та Президії АН СРСР. Її 
президентом став у 1962 р. Б. Патон. 

Звичайно, діяти доводилося відповідно до тих законів і принципів, 
що панували в радянському суспільстві. Екстенсивний розвиток 
економіки визначив такий же шлях розвитку науки. В складі АН УРСР 
утворювалися нові спеціалізовані наукові установи, відділи та 
лабораторії, виникали численні підрозділи. Більшість із них розробляла 
нові перспективні напрями наукових досліджень (інститути 
напівпровідників, радіотехнічних проблем, проблем міцності, 
металофізики, геофізики, хімії, високомолекулярних сполук, 
кібернетики, ядерних досліджень та ін.), але були й такі, цю виникали 
на хвилі реорганізації, кон'юнктури, без достатніх на те об’єктивних 
підстав. Вони спричинялися до подальшого розпорошення наукових 
сил, диспропорції наукового потенціалу, нераціонального його 
використання, не відповідали вимогам підвищення ефективності 
академічної науки, що й зумовило їх перегляд, визнання як помилкових. 

У 60-і − 70-і pp. республіканська академія складалася з трьох 
секцій, що об'єднували 9 відділів (згодом − відділення). У наступні роки 
були створені ще три відділення. Основні напрями досліджень 
визначалися секціями фізико-технічних і математичних, хіміко-
технологічних та біологічних наук і секцією суспільних. В установах 
академії неухильно зростала кількість науковців. Якщо I960 р. їх 
нараховувалося 3,6 тис. чоловік, то 1985 − вже 15,3 тис. Кількість 
працівників із науковими ступенями зросла за той же час у 5,5 раза. 

Останнє не могло не позначитися на ефективності наукових 
розробок. Відкриття й розробки, які не мали аналогів у світі, були 
здійснені вченими-математиками. Головною організацією зі створення 
автоматизованих систем проектування електронно-обчислювальних 
машин в СРСР став Інститут кібернетики, очолюваний упродовж двох 
десятиліть академіком В. Глушковим, а потім академіком 
В. Михайлевичем. Фундаментальні дослідження були виконані в галузі 
твердого тіла й низьких температур, надпровідності, фізики 
напівпровідників, радіофізики, теоретичної й експериментальної 
ядерної фізики, фізики плазм і керованого термоядерного синтезу, 
астрономії та радіоастрономії. З 1960 р. в розпорядженні вчених-фізиків 
перебував ядерний реактор, з 1966 р. − найбільший у Європі лінійний 
прискорювач електронів. 

Значний імпульс у своєму розвитку одержали атомна енергетика, 
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наука про Землю. Завдяки фундаментальним і прикладним розробкам 
учених-геологів розширилися, особливо в 90-і pp., можливості освоєння 
корисних копалин на території України. 

Зусиллями вчених у складі академії створено найбільший у світі 
центр наукових досліджень у галузі зварювання металів, зварних 
конструкцій і нових металургійних методів добування високоякісних та 
особливо чистих металів і сплавів. Помітним внеском у розвиток науки 
стали дослідження українських учених у галузі ливарного виробництва, 
матеріалознавства, фізико-хімічної механіки, матеріалів та надтвердих 
матеріалів. Прискоренню технологічного впровадження 
найперспективніших результатів фундаментальних досліджень сприяли 
науково-технічні комплекси (НТК) та інженерні центри, створені в АН 
УРСР у середині 80-х pp. Найпотужнішими серед комплексів були 
міжгалузеві “Інститут електрозварювання ім. Є. Патона, “Інститут 
проблем матеріалознавства”, “Інститут кібернетики ім. В. Глушкова”, 
“Інститут надтвердих матеріалів”. 

Істотні зрушення відбулися в галузі хімії та хімічної технології, 
біохімії, фізіології та теоретичної медицини, загальної біології. 
Спільними зусиллями науковців ряду інститутів були проведені 
дослідження з фундаментальних і прикладних проблем, які мали 
практичну цінність для розвитку сільського господарства. Вдалося 
вивести нові сорти жита, пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, 
кормових культур, винайти нові засоби боротьби з хворобами плодових 
рослин і виноградників. Значними були здобутки вчених у галузі 
біотехнологій. Вагомий внесок у розвиток наукових досліджень зробили 
працівники галузевої науки та викладачів вищих навчальних закладів, 
зокрема, Київського, Львівського, Харківського, Донецького та 
Дніпропетровського університетів, Української академії 
сільськогосподарських наук (1956-1962 рр.), Академії будівництва й 
архітектури (1956-1963 pp.), інших наукових установ. 

Протягом 1970-1985 pp. понад 13 тис. наукових розробок учених 
Академії наук УРСР було впроваджено у виробництво. Однак далося це 
нелегко, оскільки виробнича сфера об’єктивно не була зорієнтована на 
чутливе сприйняття наукових новацій і прогресивних ідей. Жорстке 
планування з постійно зростаючими показниками зумовлювало низьку 
спроможність економіки та суспільства використовувати досягнення 
науково-технічної революції, штовхало на пошук екстенсивних, а не 
інтенсивних шляхів розвитку. Наукові розробки впроваджувалися 
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здебільшого тим же методом адміністративного тиску, наказу, 
розпорядження. Велика кількість наукових досягнень, технологій, 
винаходів і розробок циркулювали лише в науковому середовищі, не 
знаходячи попиту в сфері виробництва, а якщо й знаходили, то швидше 
за рубежами СРСР. Виняток становили тільки розробки в інтересах 
військово-промислового комплексу та великі наукові проекти 
загальнодержавного значення. 

Не ініціювала плідну працю й морально-політична атмосфера, що 
культивувалась як у суспільстві, так і в творчих колективах. Чимало 
вчених за вільнодумство зазнавали репресій. 

Складним і суперечливим був процес наближення суспільних наук 
до історичної правди та реальної дійсності, бо на зміну одному культу 
приходив інший. І на догоду кожному вимагали “творити” науку, 
прославляти існуючий політичний режим, виводити “закономірності”. 
Ідеологічні потреби партії зумовлювали передусім вивчення проблем 
соціалістичного й комуністичного будівництва. Незмінною складовою 
праці науковців усього спектра суспільних наук мали бути так званий 
класовий підхід і критика буржуазно-націоналістичних концепцій. 

Незважаючи на тотальний контроль, українськими вченими-
економістами, істориками, філософами, філологами, 
літературознавцями та мистецтвознавцями в 60-і-80-і pp. було 
опубліковано низку цікавих наукових розробок. Так, історик 
М. Брайчевський написав кілька глибоких наукових розвідок із 
давнього історичного минулого України, зокрема, “Коли і як виник 
Київ”, “Походження Русі”, “К происхождению древнерусских городов”. 
1972 p. друком у Торонто з'явилася праця вченого “Приєднання чи 
возз'єднання”, в якій була піддана критиці офіційна інтерпретація 
Переяславської угоди, викладена в “Тезах про 300-річчя возз'єднання 
України з Росією, 1654-1954 pp.”, і діячів козацької державності. У 
1979 р. завершив свою історико-філософську працю “Лист до 
російських та українських істориків історик і філолог Ю. Бадзьо. У ній 
він заперечив теорію про так зване триєдине походження трьох 
слов'янських народів − російського, українського та білоруського. 
Нестандартно підходили до вивчення історичного минулого 
українського народу та його культури такі історики, як О. Апанович, 
Я. Дзира, О. Компан, І. Бойко, філософ Є. Пронюк, літературознавці 
Є. Кирилюк, І. Дзюба та ін. 

Науковими колективами було видано ряд фундаментальних праць з 
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історії України, держави й права, археології, літератури та мистецтва, 
які, втім, не одержали однозначно позитивної оцінки наукової 
громадськості, особливо зарубіжної. Серед них варто назвати такі 
багатотомні публікації, як “Історія Української РСР, “Історія міст і сіл 
Української РСР”, “Археологія Української РСР”, “Історія українського 
мистецтвознавства, “Історія української літератури”, “Словник 
української мови”, “Українсько-російський словник”. Були надруковані 
також Українська радянська енциклопедія, Радянська енциклопедія 
історії України та ін. 

Далеко не всі найважливіші проблеми, події та явища суспільно-
культурного й економічного життя знайшли своє адекватне 
відображення на сторінках названих видань. 

На практиці науково-дослідні установи України щораз більше 
інтегрувалися в систему наукових закладів СРСР, а фактично − Росії, 
нерідко перетворюючись у їхні периферійні придатки, втрачаючи не 
тільки національне, а й наукове обличчя. Управління наукою дедалі 
більше монополізувалося невеликою групою вчених-адміністраторів із 
Москви та Ленінграда, які, зімкнувшись із владними структурами, мали 
вирішальний вплив в Академії наук СРСР. У руках останньої 
зосереджувалася основна науково-виробнича база, інформаційні канали 
та формування наукових напрямів, що давало можливість диктувати 
свої умови, підпорядковуючи “периферійну” науку єдиному 
російському центрові. 

Літературно-художня творчість 
Хрущовська “відлига”, що тривала менш як десять років, 

позначилася тією чи іншою мірою на творчості багатьох письменників і 
художників, демократизуючи й гуманізуючи її. У 60-і-80-і pp. 
українська література поповнюється творами одного з натхненників 
шістдесятництва, відомого письменника О. Гончара (“Тронка”, 
“Циклон”, “Собор”, “Берег любові”, “Твоя зоря”, “Чорний яр”), 
романами та повістями М. Стельмаха (“Чотири броди”, “Дума про 
тебе”, “Правда і кривда”), П. Загребельного(“Розгін”, “Диво”), 
В. Дрозда (“Катастрофа”), І. Білика (“Меч Арея”), В. Земляка 
(“Лебедина зграя”, “Зелені млини”), І. Чендея (“Березневий сніг”), 
творами Гр. Тютюнника “Зав'язь”, “Деревій”, “Батьківські пороги”, 
“Крайнебо”, “Коріння”. Зацікавлення громадськості викликала 
творчість романістів історичного спрямування − Р. Іваничука, 
Ю. Мушкетика, Р. Федоріва, Р. Іванченко. Плідно працювали 
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О. Коломієць, М. Зарудний та інші драматурги, п'єси яких ставилися 
театрами України та інших республік. Українську поезію збагатили 
новаторські твори І. Драча, Б. Олійника, Д. Павличка, В. Голобородька, 
Л. Костенко, А. Малишка. 

Непересічний талант і громадянську мужність виявив поет, 
літературознавець і критик з Донеччини В. Стус. Переслідуваний і 
гнаний, він лише за кордоном зміг опублікувати книжку чудових поезій 
“Зимові дерева”. 

Високим громадянським звучанням були позначені поетичні твори 
І. Калинця (“Вогонь Купала” та самвидавні збірки), збірка М. Осадчого 
“Квос его”. 

Трагічною була доля М. Руденка, поета, письменника та 
публіциста, ветерана війни з німецько-фашистськими загарбниками. 
Його літературний доробок багатий і різноманітний. Перу М. Руденка 
належать романи “Вітер в обличчя”, “Остання шабля” та ін., 
фантастичні повісті “Чарівний бумеранг”, “Народжений блискавкою”, 
трагедія “На дні морському”. Наприкінці 60-х pp. вийшли три збірки 
поета − “Всесвіт у тобі”, “Сто світил”, “Оновлення”. Всі вони одразу по 
виході були заборонені, як і попередні збірки. Автора заарештували. 
Перебуваючи в ув’язненні та психіатричній лікарні, М. Руденко пише 
цикл віршів “Я вільний”, поему “Хрест”, збірки лірики “Прозріння , “За 
ґратами”. 

Письменники України, попри всі труднощі, переслідування й 
репресії, працювали над історичною та сучасною тематикою. 
Г. Снєгірьов підготував у 70-і pp. повість “Набої для розстрілу (“Ненько 
моя, ненько...)” про відомий процес “Спілки визволення України”, яка 
вийшла за кордоном. Є. Сверстюк, що багато сил віддавав боротьбі за 
збереження національних традицій, написав есе “Собор у риштованні” − 
історико-філософський твір про трагедію сучасної України. Справжнім 
шедевром був видрукуваний 1980 р. віршований роман Ліни Костенко 
“Маруся Чурай”, що в яскравих образах змальовує епоху 
Б. Хмельницького. У центрі твору − народна поетеса і співачка Маруся 
Чурай, авторка багатьох пісень, які здобули велику популярність серед 
людей. 

У 1981 р. у видавництві “Молодь” вийшла збірка “Лебеді 
материнства” В. Симоненка. У ній − поезії, новели, гумористичні твори, 
публіцистика видатного поета й прозаїка. 

Із політичного забуття повернулося до нас на початку 90-х pp. ім я 
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талановитої поетеси І. Ратушинської, засудженої в 70-і pp. “за 
антирадянську діяльність” на 7 років виправно-трудової колонії 
суворого режиму та 5 років заслання. Поетична слава київської 
правозахисниці у світі була такою, що на її захист виступали Р. Рейган, 
М. Тетчер, Ф. Міттеран. Її звільнення вимагали лауреати Нобелівської 
премії академік А. Сахаров і поет Й. Бродський, багато інших 
письменників та політичних діячів. В Україні поетесу мало хто знав, 
тоді як її книжку “Сірий − колір надії” було перекладено на всі 
європейські та японську мови. Британський книжковий клуб включив 
цю збірку до тих 30 книжок, які щороку даруються королеві. У США 
видання було визнано найкращою релігійною книжкою року. У списку 
бестселерів у Швеції вона також стояла на першому місці. 

Через крижану товщу застою та всезаборонства з великими 
труднощами пробивало собі шлях новаторство в кінематографії й 
музиці, образотворчому й театральному мистецтві. Видатним явищем 
українського кіно стала творчість Л. Бикова, С. Параджанова, 
Ю. Іллєнка, Л. Осики, О. Фіалка, О. Савченка, Р. Сергієнка, 
К. Муратової. Скарбницю українського кіно поповнили такі талановиті 
стрічки, як “Тіні забутих предків”, “Камінний хрест”, “Вечір на Івана 
Купала”, “Білий птах з чорною ознакою”, “Криниця для спраглих”, 
“Подарунок на іменини”, “Соломія Крушельницька”, “Меланхолійний 
вальс”, “Розпад”, “Поріг” та ін. 

Розвиток українського театрального мистецтва в Україні в 70-і-80-і 
pp. тісно пов'язаний з іменами таких режисерів, як С. Сміян, 
А. Скибенко, О. Король, В. Афанасьєв, О. Бєляцький, І. Равицький, 
В. Загоруйко, В. Козьменко-Делінде, М. Шейко. Високохудожні образи 
створювали на сцені видатні майстри − Н. Ужвій, В. Дальський, 
В. Добровольський, О. Кусенко, А. Роговцева, Д. Гнатюк, 
А. Солов'яненко, А. Мокренко, М. Кондратюк, Є. Мірошниченко. 

На різні роки випадав пік творчих досягнень таких митців, як 
скульптор і живописець І. Гончар, художники А. Горська, Л. Семикіна, 
О. Заливаха, Г. Севрук, І. Кулик, А. Рибачук, В. Мельниченко, майстри 
сцени та кіно І. Миколайчук, Б. Брондуков, В. Симчич. Оригінальні 
твори створені українськими композиторами в жанрах пісенної та 
хорової музики. Тут особливо плідно працювали Б. Лятошинський, 
П. Майборода, О. Білаш, К. Данькевич, К. Домінчен, С. Сабадаш та ін. 
Найхарактернішими рисами творчості всіх цих митців були високий 
професіоналізм, новаторство, оригінальність і національний колорит. 
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Людиною великого таланту й музичного чуття був В. Івасюк − 
молодий композитор, уродженець Буковини. Він мав хист і до музики, і 
до поезії, укладаючи віршовані тексти для своїх музичних творів. Його 
пісні “Я піду в далекі гори” (1968 p.), “Червона рута” (1969), “Водограй” 
(1969) дуже швидко заспівали по всій Україні й далеко за її межами. 
Співали його пісні навіть ті, хто ніколи не розмовляв українською 
мовою. Пісня В. Івасюка “Червона рута” дала назву фестивалю 
української пісні та музики, який з 1989 р. регулярно проводиться в 
містах України. 

Нових барв набула в 70-і-80-і pp. музика Л. Дичко, І. Шамо, 
М. Скорика, Є. Станковича. Широкою популярністю користувалися 
виконавці масової естрадної пісні С. Ротару, В. Зінкевич, Н. Яремчук. 
Широковідомими в Україні та за її межами були вокально-
хореографічні колективи: Державний народний хор ім. Г. Верьовки, 
академічна капела “Думка”, академічний ансамбль танцю 
ім. П. Вірського, Київський камерний хор. 

Літературно-художня творчість письменників і митців України 
гартувала національну свідомість народу, духовно збагачувала його, 
була підґрунтям тих процесів, які розгорнулися в Україні в другій 
половині 80-х-на початку 90-х pp. 

Політика русифікації сфери культури 
Магістральним напрямком діяльності Комуністичної партії у сфері 

культури була її “інтернаціоналізація”, а насправді − зросійщення, 
денаціоналізація самобутніх культур народів тодішнього СРСР. Із 
кожним новим етапом історичного розвитку процес такої 
“інтернаціоналізації” посилювався, охоплюючи все нові й нові сфери і 
галузі, проникаючи глибше і глибше в усі пори національно-
культурного життя. Ідеологічним прикриттям цих процесів було 
жонглювання термінами “розквіт”, “зближення”, “злиття”, “радянський 
народ”. Політична ж мета полягала в зміцненні тоталітарної держави, 
формуванні в людей спільної ілюзорної мети. 

У 60-і-90-і pp. радянське керівництво продовжувало політику 
“перемішування племен і народів”. Росіянами активно “освоювалися” 
національні райони СРСР і союзні республіки. Заохочувалося 
переселення росіян в Україну, а українців − за межі УРСР. Якщо в 
1923 р. в республіці проживало 3 млн. росіян, то в 1959 − 7 млн., а в 
1970 − близько 10 млн. Сьогодні вони складають 21-22% мешканців 
України. Найбільший відсоток росіян у Донецькому промисловому 
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районі та на півдні України. Проживають вони переважно в містах, а це 
свідчить про те, що місцем їх мешкання ставали вже освоєні українцями 
чи іншими народами землі. Користуючись віковою підтримкою Росії, 
росіяни справляли й справляють значно більший вплив на суспільно-
культурні процеси в Україні, ніж їх частка в її населенні. 

Влада постійно збагачувала арсенал засобів русифікації. 
Насамперед використовувалася школа. Так, хрущовська “відлига” не 
тільки дещо пом'якшила умови національно-культурного життя 
України, а й була використана правлячою верхівкою для посилення 
русифікаторських тенденцій у шкільній освіті під гаслом її 
демократизації. Закон 1958 р. про зв’язок школи з життям давав батькам 
учнів кожної школи право самим вирішувати, якою мовою має 
відбуватися навчання. Це “демократичне” рішення робило українську 
мову приватною справою батьків і давало легальні можливості 
російщення загальноосвітніх шкіл. Відповідно до цього закону можна 
було навчатися в Україні й не вивчати української мови. Створювалася 
атмосфера, в якій захист рідної мови кваліфікувався як прояв 
буржуазного націоналізму. На рік прийняття закону в містах України в 
українських школах навчався тільки 21% дітей (у 1926 − 97%). Навіть у 
столиці України лише 22 тис. учнів вчилися в українських, а 61 − в 
російських школах. 

У 1975 і 1979 pp. у Ташкенті відбулися дві всесоюзні науково-
практичні конференції щодо подальшого поширення російської мови в 
національних республіках, поліпшення її викладання в національних 
школах. Ташкентська конференція рекомендувала, починаючи з 1979 p., 
“завести всюди вивчення російської мови в національних дошкільних 
закладах для дітей з п'яти років життя”. Заохочувався перехід на 
російську мову викладання в старших класах. Передбачалося 
розширення випуску навчальної літератури російською мовою, 
підготовки фахівців з російської мови, інтенсивне переведення на 
російську мову вищих навчальних закладів, технікумів і 
профтехучилищ. Це була конкретна реакція міністерських чиновників 
та номенклатурних педагогів і вчених на “Брежнєвський циркуляр” − 
Постанову ЦК КПРС “О дальнейшем совершенствовании изучения и 
преподавания русского языка в союзных республиках” від 31 червня 
1978 p. 

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 26 травня 1983 р. ухвалила нову 
Постанову − “О дальнейших мерах по изучению русского языка в 
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общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных 
республик” (“Андроповський указ”). Відповідну постанову ЦК КПУ і 
Рада Міністрів УРСР прийняли 10 червня 1983 р. Міністерство освіти 
УРСР затвердило “Додаткові заходи по удосконаленню вивчення 
російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних 
закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки”. 
Передбачалося, починаючи з 1984 р., при навчанні російської мови й 
літератури ділити в школах і педучилищах з неросійською мовою 
навчання класи і групи, в яких налічувалося більш ніж 24 учні, на дві 
підгрупи. Розширювалася мережа шкіл із російською мовою навчання. 
Запроваджувалося навчання російської мови в дошкільних установах. 
Передбачалося розширити підготовку вчителів російської мови й 
літератури, викладачів і науковців. Заробітна плата вчителям, які 
провадили заняття з російської мови та літератури, встановлювалася на 
16% вищою, ніж іншим учителям. Передбачалося збільшення видань 
навчальної, методичної та художньої літератури російською мовою. 

Офіційна національно-мовна політика, спрямована на приниження 
соціальної ролі національної мови корінного й найчисельнішого 
населення республіки − українців, призвела до різкого звуження сфери 
її вживання. На кінець 80-х pp. реальність склалася така, що в 
канадському місті Едмонтоні було більше українських шкіл, ніж у 
Донецьку, Луганську, Дніпропетровську й Харкові разом узятих. Для 
700 тис. українців Криму не було жодної української школи. 
Поодинокими були (та ще й сьогодні залишаються такими) українські 
школи або українські класи в промислових містах Донбасу та 
Придніпров'я. 

Загалом в Україні лише 3,5% дітей, які пішли в 1990 р. в перший 
клас, до цього виховувалися в дитячих садках з українською мовою і 
14,5% − в садках, де вживалися і українська, і російська мови. На цей 
час на 95 % російською мовою проводилися заняття у вищих 
навчальних закладах, технікумах і профтехучилищах. Із 
45 профтехучилищ Києва не було жодного, яке працювало б в 
українському мовному режимі. На 75% російськомовними були дитячі 
садки. 

За таких обставин українське населення поступово втрачало свою 
рідну мову. Так, між 1959 і 1979 pp. чисельність українців, що вважали 
українську мову рідною, впала з 93,4 до 89,1%. За переписом 1989 p., 
серед населення України було 72,6% українців, а за даними 
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соціологічних досліджень українською мовою вільно володіли тільки 
67%. Водночас лише один із кожних трьох росіян, що мешкали в 
Україні, володів українською мовою. 

У передмові до книжки “Лихо з розуму” В. Чорновола, виданій у 
Парижі в 1967 p., автор зазначав, що у зв'язку з відновленням політики 
зросійщення України серед народу з'являються “підписані чи анонімні 
статті, де йдеться про русифікацію державних установ, шкіл, вузів, 
культурних закладів, про економічну недорозвиненість більшості 
областей України, про вимушену еміграцію українців до Сибіру, про 
штучно створювану зміну етнічного складу населення УРСР”. 

Процес русифікації відбувався й через інші сфери та галузі 
культури: через видання друкованої продукції, засоби інформації, 
систему охорони пам'яток, кінематограф, організацію концертно-
театральної діяльності та ін. Якщо в I960 р. книжки українською мовою 
становили, як уже вказувалося, 49% усіх, опублікованих у республіці, то 
в кінці 80-х − лише 20%. Кількість назв на мільйон населення становила 
лише 54, тоді як у Болгарії − 581, Угорщині − 885. Між 1969 і 1980 pp. 
частка журналів, що виходили українською мовою, знизилася з 46 до 
16%. 

Ще гіршою була ситуація зі створенням фільмів українською 
мовою. За даними газети “Культура і життя”, діючий фільмофонд 
України в 1980 р. налічував 2967 фільмів. Із них тільки 235 були 
українською мовою, переважно старі. У 1989 р. в кінозалах республіки 
було показано 280 нових фільмів, і тільки один демонструвався 
українською мовою. Щороку Грузія, Вірменія, республіки Середньої 
Азії дублювали по 50-60 фільмів, Україна − лише 15. 

Русифікація та дискримінація посилювались і в бібліотечній справі, 
музейному й театральному будівництві. Швидкими темпами 
знижувалася частка українських книжок у бібліотеках. Кількість музеїв 
в Україні зменшилася зі 174 у 1940 р. до 147 в 1972, театрів − із 140 до 
72. Таким самим було становище з радіомовленням і телебаченням. 

Дещо кращою була ситуація з українською мовою в західних 
областях України. Відсоток загальноосвітніх шкіл з українською мовою 
викладання тут був значно вищим, ніж у центральних, південних чи 
східних районах республіки. До 1971 р. 25% лекційних курсів у вищих 
навчальних закладах Західної України читались українською мовою. 
Однак уже через три роки цей показник упав до 15%. Так послідовно й 
цілеспрямовано радянська влада виховувала в українців національний 
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нігілізм і комплекс неповноцінності. 
У таких самих або ще в гірших умовах перебували мови 

національних меншин України. Частка видань мовами національних 
меншин республіки на кінець 80-х pp. становила лише 0,3%, хоча 
мовами зарубіжних країн друкувалося 3% всіх видань. Із майже 
півмільйона чоловік єврейського населення України 82% рідною мовою 
називали російську. Українці в СРСР поза межами України були взагалі 
позбавлені рідного шкільництва й навіть преси українською мовою. 
Втрата мови визначала занепад будь-якої національної культури. 

“Український вісник” − позацензурний журнал, що виходив 
самвидавом в Україні в 70-і pp., в одному з номерів писав: “Робиться 
все можливе, щоб знищити її мову та культуру”. Під тиском 
русифікаційної політики заборонялося або гальмувалося вивчення 
справжньої історії України, літератури, театрального, музичного та 
образотворчого мистецтва, архітектури, традиційних форм фольклору. 
У 70-і-80-ті pp. занепали мистецькі осередки, центри традиційних 
народних ремесел у більшості регіонів республіки − Хотин на 
Подністров'ї, Ганичі на Закарпатті, Дігтярі на Чернігівщині. Перестали 
виготовляти керамічні вироби в ряді населених пунктів Івано-
Франківщини, Тернопільщини, Сумщини. Майже по всій території 
України завмерло писанкове мистецтво. 

Значної шкоди збереженню національної свідомості та історичної 
пам'яті українського народу завдало перейменування міст і сіл, 
експансія російських чи зросійщених власних імен і назв підприємств, 
вулиць, бульварів, площ, колгоспів і радгоспів, періодичних видань, 
видавництв, лікувальних закладів, садів, парків тощо (міста 
Дніпропетровськ, Кіровоград, Первомайськ, завод “Ленінська кузня”, 
площа Московська, кінотеатр Аврора”, колгосп “Заповіт Ілліча”, 
Ленінський, Московський, Ленінградський райони столиці та ін.). 
Тільки в Ровенській області за повоєнні часи було перейменовано 
близько 200 населених пунктів, передусім тих, які нагадували 
іншомовні впливи, або вказували на соціальну нерівність, або були 
пов'язані з релігією. 

Лише в 1989 p. розпочався процес повернення багатьох історичних 
назв. 

Закон про мови в Українській РСР, ухвалений у жовтні 1990 p., мав 
на меті забезпечити статус рівноправності мов усіх народів, які 
проживають на території республіки, й водночас відродити, зберегти 
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українську мову від дальшого розмивання, витіснення на периферію 
політичного, виробничого й культурного життя. Українській мові було 
надано статус державної, що передбачає сприяння всебічному 
розвиткові духовних і творчих сил українського народу, його 
інтелектуальних надбань. 

Репресії проти інтелігенції 
Активізація національно-культурного життя в радянській Україні 

під час хрущовської “відлиги” непокоїла партійно-радянську верхівку 
як у Москві, так і в Києві. Поступово набирав розмаху курс на згортання 
національно-культурних процесів, обмеження свободи творчості й 
діяльності письменників і митців рамками партійної лінії та методу 
соціалістичного реалізму. Спочатку обмежувалися критикою. Уже в 
кінці 50-х pp. в Україні зазнали критики Л. Первомайський, 
Л. Костенко, С. Голованівський та ін. Критикували за “вільнодумство”, 
“занепадницькі настрої”, “ізольованість від великої радості радянського 
буття”. З обвинуваченням молодих поетів у “неправильних думках” 
виступив на з'їзді письменників України в березні 1959 р. голова Спілки 
письменників України М. Бажан. 

Шквал критики наростав, поки не вибухнув арештами в серпні-
вересні 1965 р. Найбільше їх було в Києві та Львові. Загалом по Україні 
заарештували 60 чоловік, поміж них Б. і М. Горинів, О. Заливаху, 
С. Караванського, В. Мороза, М. Осадчого, А. Шевчука. 

Арешти в Україні викликали неоднозначну реакцію серед 
інтелігенції. Одні, як О. Гончар чи А. Малишко, стали на більш 
радикальні позиції в творчості. Інших, як І. Драча чи пізніше І. Дзюбу, 
було примушено писати покаянні статті, хоча своїх поглядів і 
переконань вони не змінили. 

У 1966 р. відбулися політичні процеси над 20 заарештованими. На 
6 років таборів суворого режиму за “антирадянську агітацію і 
пропаганду” був засуджений учитель і літератор зі Львівщини 
М. Горинь. У виступі на судовому процесі він гостро критикував 
національну політику Комуністичної партії, зросійщення й 
дискримінацію українського народу. У таборах Мордовії М. Горинь 
написав кілька документальних праць про колоніальне становище 
України. Ці праці з'явилися пізніше в самвидаві. 

Там же, в Мордовії, відбував покарання за “націоналістичну 
діяльність” викладач історії з Волині В. Мороз. В ув'язненні він написав 
“Репортаж із заповідника Бера”, де описав мордовські табори й пануюче 
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там беззаконня. Першого вересня 1969 р. В. Мороза було звільнено, а 
1 червня 1970 − знову заарештовано за “антидержавну пропаганду”, 
виявом чого були праці “Мойсей і Датан”, “Хроніка опору” та “Серед 
снігів”. Одночасно з арештом В. Мороза були проведені обшуки в 
колишніх політичних в'язнів О. Мешко, І. Сеник, В. Чорновола. 
В. Мороз був засуджений на 6 років спеціальної тюрми, 3 роки таборів 
суворого режиму й 5 років заслання. 

Четвертий раз за ґрати потрапив у 1965 р. за виступи проти 
русифікації українських шкіл поет, літературний критик, перекладач і 
журналіст С. Караванський. Загалом за своє життя він пробув в 
ув'язненні 30 років. 

У 1966 р. вперше був позбавлений волі журналіст, критик і 
літературознавець В. Чорновіл. У випущеній ним збірці матеріалів 
“Лихо з розуму” були подані 20 біографій засуджених. В. Чорновіл 
відкрито виступив проти репресивної політики властей, за що й був у 
1967 р. засуджений. 

У січні-травні 1972 р. по Україні прокотилася нова хвиля арештів, 
їх жертвами стали знову В. Чорновіл, І. Світличний, І. Дзюба, 
Є. Сверстюк, М. Осадчий, І. Калинець, І. Стасів-Калинець, 
Н. Світлична, І. Гель, Л. Плющ, В. Антонюк, В. Рокицький та ін. 
Обшуки були проведені в І. Дзюби, внучки І. Франка − З. Франко, 
російського письменника В. Некрасова, композитора В. Сисятеля, 
О. Мешко, учительки української мови та літератури А. Лисак, сестри 
І. Світличного Надії, поета Г. Чубая. Загалом було заарештовано понад 
200 чоловік. Політичні процеси над ними відбулися в 1972-1973 pp. 
Підсудні одержали різні строки ув'язнення. Так, І. Світличний був 
засуджений за “антирадянську агітацію і пропаганду” на 7 років 
виправно-трудових таборів та 5 років заслання. У в'язниці він став 
писати вірші й виріс як поет. У вірші “Моя свобода” І. Світличний 
писав: 

...Свободу не втікати з бою. 
Свободу чесності в бою,  
Любити те, що сам люблю,  
А не підказане тобою. 
Свободу за любов мою, 
Хоч і накласти головою, 
А бути все ж самим собою, − 
Не проміняю на твою. 
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Відбувши першу частину вироку, І. Світличний був висланий у 
Горно-Алтайський край. В ув'язненні він тяжко захворів. Лише в січні 
1983 р. напівпаралізований поет повернувся до Києва. 

За звинуваченням в “антирадянській діяльності” був заарештований 
і в листопаді 1972 р. засуджений на 9 років ув'язнення та 3 роки 
заслання поет І. Калинець. Перебував у мордовських, а далі − в 
пермських таборах. Брав участь у голодуванні політв'язнів у травні-
червні 1974 р. Про своє ув’язнення він казав: “Як кожний в’язень, я 
тужу цілим серцем за свободою, але, зваживши всю ситуацію 
деспотичного пригнічення в Україні, я волію табір”. 

Масові арешти в Україні, що були розпочаті КДБ за вказівкою 
вищого партійно-радянського керівництва СРСР і набрали розмаху вже 
на початку 1972 p., перетворилися в справжній погром національно-
культурних сил. Вони остаточно підірвали авторитет керівника УРСР 
П. Шелеста, який у травні 1972 р. був усунутий з посади першого 
секретаря ЦК Компартії України. На його місце призначили 
“інтернаціоналіста” В. Щербицького, який розпочав широку та масову 
кампанію русифікації України, її народу й культури. Гострій критиці 
була піддана книжка П. Шелеста “Україна наша радянська”, у якій, 
мовляв, ідеалізувалася українська історія, запорозьке козацтво. Йому 
закидалися також деякий “місницький” патріотизм, нерішучість і 
безсилля в боротьбі з вільнодумством, дисиденством та “українським 
націоналізмом”. 

У другій половині 70-х pp. репресії проти представників 
української культури посилюються. У 1977-1978 pp. відбулися арешти й 
суди над провідними діячами Української Гельсінкської групи 
М. Руденком, О. Тихим, Л. Лук'яненком, М. Мариновичем, 
М. Матусевичем, яких засуджено на довголітнє ув'язнення в таборах і 
заслання. У 1977 р. заарештовано письменника Г. Снєгірьова, який у 
кінці 1978 р. помер від тортур. У 1979 р. сталося загадкове вбивство під 
Львовом популярного композитора В. Івасюка. Як і у випадку з 
художницею А. Горською, вбитою в листопаді 1970 p., вбивці 
В. Івасюка “не були знайдені”. У 1979 р. було організовано чергову 
хвилю арештів українських діячів: О. Бердника, Ю. Бадзьо, Ю. Литвина, 
П. і В. Січків, М. Горбаля та багатьох інших. 

На 7 років ув'язнення та 5 років заслання засудив суд м. Дружківка 
Донецької області поета М. Руденка, організатора й голову Української 
Гельсінкської групи. Разом із ним на 10 років ув'язнення та 5 років 
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заслання було засуджено сільського вчителя О. Тихого. У своїх 
“Роздумах про українську мову та культуру в Донецькій області” він 
писав: “Чи можна говорити про рівноправність двох мільйонів 
українців, понад ста тисяч греків, десятків тисяч білорусів, євреїв, татар 
та інших народностей у нашій області, як вони змушені зрікатись рідної 
мови, національних традицій, обрядів тощо? Рівні права на заробітну 
платню, ресторан чи магазин − це ж ще не рівноправність”. Нестерпні 
умови ув'язнення, несправедливість гнітили О. Тихого, викликали в 
нього рішучий до відчайдушності протест. У грудні 1979 р. він 
намагався спалити себе, протестуючи проти жорстокостей табірного 
життя. У травні 1984 p., знесилений і розбитий, О. Тихий помер на 
засланні. [...] 

Жорстоких переслідувань зазнали літератори В. Марченко, 
В. Розлуцький, П. Розумний, Р. Руденко, вчитель української мови та 
літератури з Житомирщини В. Овсієнко. Покінчив життя самогубством 
історик М. Мельник. За невідомих обставин безслідно зник волинський 
дослідник-історик, літературний критик і поет Є. Крамар. 

Поряд із репресіями проти передової української інтелігенції в  
60-і-70-і pp. відбувалися “таємничі пожежі, пограбування, знищення 
історичних пам'яток. Зокрема, 24 травня 1964 р. за нез'ясованих 
обставин виникла пожежа в бібліотеці Академії наук УРСР у Києві, де 
загинуло багато цінних, унікальних історичних і літературних 
документів, рукописів. У травні 1969 р. було підпалено архів медичного 
інституту в Тернополі. Чимало цінних книг і манускриптів згоріло під 
час пожежі в бібліотеці Видубицького монастиря в Києві, єврейської 
синагоги в Одесі. Знову ж таки за нез'ясованих обставин 29 травня 
згоріла бібліотека музею “Софія Київська”, де зберігалися старовинні 
книги релігійної тематики. 

Репресії проти інтелігенції викликали занепокоєння й рішучі 
протести світової громадськості, діячів освіти, науки й культури 
української діаспори. Так, на XXXIV конгресі Міжнародної організації 
письменників Пен-Клубу в 1966 р. група українських закордонних 
письменників заявила протест проти арештів письменників в Україні за 
їхні погляди й творчість. Міжнародна Амністія взяла під свій захист 
І. Дзюбу, І. Світличного. Сім сенаторів і близько ста конгресменів США 
1 квітня 1982 р. надіслали листа на ім'я Л. Брежнєва із закликом в 
інтересах людських прав та для поліпшення американсько-радянських 
відносин звільнити І. Світличного й дозволити йому виїхати до 
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Америки на лікування. Ряд українських письменників-в'язнів і 
громадських діячів (І. Калинець, С. Караванський, В. Мороз, 
М. Осадчий, М. Руденко, Є. Сверстюк, В. Стус, В. Чорновіл, Д. Шумук) 
одержали почесне членство в Міжнародній організації письменників. 
Г. Снєгірьова було проголошено почесним головою Світового конгресу 
Міжнародного Пен-Клубу 1978р. в Австралії. 

Асоціація діячів української культури, президія Спілки українських 
письменників неодноразово надсилали звернення на захист 
переслідуваних і заарештованих діячів культури України до Комісії 
прав людини ООН, ЮНЕСКО, Міжнародного Пен-Клубу та 
Міжнародної Амністії. Надсилалися також листи до самої Спілки 
письменників України на захист В. Мороза і М. Руденка. Зарубіжні 
українські патріотичні організації провадили масові акції на захист прав 
В. Стуса та ін. Виступи зарубіжної громадськості були стримуючим 
чинником в організації масових розправ над національно свідомою 
інтелігенцією України, демократичними силами, що виступали за 
прогресивні перетворення, політичні й соціально-економічні реформи 

Баран / В. К. Україна в умовах системної кризи (1946−1980-і рр.) 
/ В. К. Баран, В. М. Даниленко. − К. : Альтернативи, 1999. − 304 с. − 
С. 181−221. 

Дисидентський рух 

Зміни в русі опору 
Хрущовська “відлига” породила надії й водночас принесла 

розчарування. Процес оновлення суспільства розвивався надзвичайно 
непослідовно. Тим часом молодь, що відчула смак свободи, прагнула 
рішучого поступу до демократії. Те, що реформи М. Хрущова носили 
поверховий характер; що вони не торкалися підвалин тоталітаризму; що 
права, компетенції, реальне становище республіки істотно не змінилося, 
− все це примушувало шукати інших шляхів досягнення національного 
суверенітету. 

В кінці 50-х – на початку 60-х pp. зародився дисидентський рух в 
Україні. Один із тих, хто започатковував українське дисиденство, 
Л. Лук'яненко, згодом розповідав: “Є люди, які дивляться на історію 
сьогоднішнім днем. І є люди, котрі оцінюють, як ми дійшли до цього, 
виходячи з відстані не десяти, а п'ятисот і більше років. Як у статистиці 
закономірність виявляється тільки у великому числі, так і в історії 
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випадкові, здавалось би, події стають у логічний ряд, коли починаєш їх 
оцінювати з погляду ряду хронологічного. І я вже тоді усвідомлював, 
що двадцятий з'їзд − це критика у межах тієї самої системи. Системи, 
що прихильнішою до України не стала”. 

Л. Лук'яненко народився в 1927 р. в с. Хрипівці Городнянського 
району на Чернігівщині. Виріс у селянській родині, рано спізнавши 
нужду й голод. У 1944 р. пішов до армії, відслуживши дев'ять років. У 
1953 р. вступив на юридичний факультет Московського університету 
імені М. Ломоносова. На той час він уже мав життєву програму − 
програму боротьби за самостійність України. 

За направленням Л. Лук'яненко поїхав у західний регіон України, 
ставши пропагандистом Радехівського райкому партії, що на Львівщині. 
“То була дуже вигідна посада, − згадував він. − Я їздив по селах, вивчав 
становище, знайомився з людьми, заходив у хати, в школи. Переді мною 
оживали сліди недавньої боротьби. Швидко знайшов своїх 
прихильників, зазнайомився з Віруном, Луцьким. А що мав уже тут 
своїх прихильників, вирішив іти далі. Наступним районом став для мене 
Глинянський. Отже, в Глинянах переходжу в адвокатуру, тут − і нові 
знайомства: з Кандибою й іншими. Оскільки тут осередок уже є, 
Кандиба іде в Перемишляни. Вірун − він закінчив партшколу − 
налагоджує по Україні контакти з колишніми однокурсниками. А я 
закінчую програму парті ї− Української робітничо-селянськоїспілки... 

Ця організація ставила за мету вихід України зі складу СРСР, 
причому вперше в повоєнній історії передбачала мирні методи 
боротьби. Планувалося, що спілка вестиме пропаганду за здійснення 
статті 17 Конституції СРСР та статті 14 Конституції УРСР, що потім 
питання розглядатиметься Верховною Радою УРСР або 
вирішуватиметься шляхом всенародного референдуму. Однак далі 
наміру й програми справа не пішла, спілка не утворилася: в січні 
1961 р.: Л. Лук’яненка, І. Кандибу, С. Віруна, О. Лібовича, В. Луцького, 
Й. Боровницького та І. Кіпиша було заарештовано. 

У травні, після чотирьох місяців слідства, у Львові відбувся 
судовий процес. Члени групи були звинувачені в зраді Батьківщини й на 
підставі статті 56 ч.64 Карного Кодексу УРСР засуджені: Л. Лук'яненко 
− на розстріл, І. Кандиба − на 15, С. Вірун − на 11, а інші − на 10 років 
позбавлення волі. Такий суворий вирок мав кілька причин, які сам 
Л. Лук'яненко згодом пояснював так: “По-перше, ми були групою 
інтелігентів: три юристи, агроном, міліціонер, партпрацівник, 
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завклубом. Досі національно-визвольний рух мав збройний характер і 
формувався з простих селянських хлопців... Друге: міжнародна 
обстановка загострювалась − і це також вплинуло”. Крім того, на думку 
Л. Лук'яненка, зіграв свою роль і третій фактор: “Не встигли ще 
закінчити нашу справу, як розкрили дві підпільні організації: 
“Український національний комітет, у якому арештували п'ятдесят 
чоловік (судили двадцять), і ходорівську групу (судили дев'ять 
чоловік)”. 

У липні 1961 р. Судова колегія в карних справах Верховного Суду 
УРСР розглянула справу в касаційному порядку, замінивши 
Л. Лук'яненкові смертну кару на 15 років ув'язнення, а І. Кіпишу та 
Й. Боровницькому призначивши по 7 років позбавлення волі. 
П'ятнадцятирічний термін Л. Лук'яненка закінчився в 1976 p., однак 
останнім у його житті не став. 

На початку 60-х pp. кількість так званих антирадянських проявів 
істотно зросла, особливо після прийняття урядом рішення про 
підвищення цін на м'ясо-молочну продукцію. Значно збільшилася 
кількість анонімних документів, виявлених на території Радянського 
Союзу, зокрема і в Україні. Лише за перше півріччя 1961 р. в СРСР було 
розповсюджено 7,7 тис. листівок і листів, виготовлених 2,5 тис. 
авторами, що вдвоє перевищило аналогічні показники за той же період 
попереднього року. 

У доповідній записці, надісланій КДБ СРСР в ЦК КПРС , 
зазначалось: “У листівках і анонімних листах містяться заклики до 
активної боротьби проти існуючого в СРСР ладу, злісні наклепницькі 
вигадки щодо окремих керівників Радянської держави, націоналістичні 
настрої, невіра в побудову комуністичного суспільства в нашій країні, 
наклепи на радянську демократію. В ряді анонімних документів 
висловлюється ненависть до КПРС і комуністів, погрози на адресу 
місцевого партійного і радянського активу”. Найбільша кількість 
антирадянських документів була виявлена в Україні, Азербайджані, 
Грузії, Латвії, а також в окремих районах РРФСР. 

У 1964 р. в західних областях УРСР виникла ще одна підпільна 
організація − Український національний фронт (УНФ). Він налічував 
понад 150 осіб в основній ланці й мав досить розгалужену мережу 
осередків в інших регіонах України. Була вироблена низка політичних 
документів, зокрема, “Програма”, “Статут”, “Тактика”, протягом 
кількох років видавався теоретичний журнал “Воля і Батьківщина” 
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(вийшло 16 чисел часопису). Члени цієї організації складали присягу та 
сплачували членські внески, дотримувалися суворої конспірації й 
досить довго уникали стеження з боку органів КДБ. 

УНФ стояв на засадах націоналізму, прагнув спиратися на всі 
прошарки суспільства − селян, робітників, інтелігенцію. Головною 
метою організації була агітація за вихід України зі складу СРСР, а в 
підсумку − утвердження самостійної держави. УНФ не заперечував 
можливості вимушених насильницьких дій, але головну ставку робив на 
легальні методи боротьби, вважаючи формою здобуття незалежності 
всенародний референдум. Серед найбільш активних учасників 
організації були Д. Квецко, З. Красівський, М. Мелень, І. Губка, М. Дяк, 
М. Федів, І. Могитич та ін. 

Утвердження дисидентства 
Процес реформ, який почався за М. Хрущова, сприяв зростанню 

громадянської активності. Люди повірили в себе, у можливість перемін, 
в оновлення країни. Поволі повертались із забуття твори репресованих і 
замовчуваних українських письменників. Міцніли інтерес до рідної 
мови, історії, культури, почуття національної гордості й 
самосвідомості... Але цей процес зустрічав щораз сильніший, дедалі 
відвертіший опір. Кожний крок уперед розглядався частиною 
керівництва як загроза системі, викликав занепокоєння та побоювання. 

У середині 60-х pp. по Україні прокотилася хвиля арештів − перша 
після приходу до влади нового керівництва. У кінці серпня й на початку 
вересня 1965 р. заарештовано кілька десятків представників молодої 
творчої та наукової інтелігенції, зокрема, літературного критика 
І. Світличного, мистецтвознавця Б. Гориня, художника О. Заливаху, 
літературознавця М. Косіва та інших. Не було зроблено повідомлень 
про причини арештів, не було висунуто звинувачень. Натомість 
поширювалися чутки про те, начебто викрито націоналістичне підпілля, 
антирадянську організацію тощо. Із запитом про долю заарештованих, 
характер проведених арештів до ЦК Компартії України зверталися 
депутат Верховної Ради СРСР М. Стельмах, депутати Верховної Ради 
УРСР А. Малишко та Г. Майборода, група інтелігенції Києва, зокрема, 
авіаконструктор О. Антонов, кінорежисер С. Параджанов, композитори 
В. Кирейко та П. Майборода, письменники Л. Серпілін, Ліна Костенко, 
І. Драч. Однак ніхто з них відповіді не одержав. 

Восени 1965 р. в новому столичному кінотеатрі “Україна відбулася 
прем'єра фільму С. Параджанова “Тіні забутих предків”. Перед 
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початком сеансу виступили режисер із розповіддю про створення 
картини та кілька кінокритиків, котрі високо оцінили роботу творчого 
колективу. Звернемося до спогадів М. Роженка: “І раптом на сцену 
піднялася худорлява людина. Оголосили, що слово надається Івану 
Дзюбі. Зал ледь помітно хитнувся... Приєднавшись до попередніх 
виступів щодо оцінки фільму, Дзюба несподівано для присутніх, 
зокрема для мене, повідомив, що, на жаль, свято від фільму 
потьмарюється арештами серед української інтелігенції у Львові та 
інших містах України. Це повідомлення викликало шок. Принишкли 
актори, заціпенів зал. 

Хтось із адміністраторів підбіг до Дзюби, почав забирати мікрофон, 
підштовхуючи Дзюбу до краю сцени. “Це провокація!” − почулися 
вигуки, а Дзюба на краю сцени, мало не падаючи з неї в зал, 
продовжував щось говорити. Зал захвилювався. 

І тут залунав новий голос, я глянув разом з усіма праворуч від 
сцени й побачив Василя Стуса. Це говорив він. Закликав глядачів на 
знак протесту проти арештів піднятися зі своїх місць. Очі Василя 
горіли. Під його поглядом люди почали спочатку несміливо, а потім 
сміливіше вставати, відтак сідати, коли він звертався до інших, і знову 
вставати... 

Промайнула думка, що сеанс зірвано, але в цей час мікрофонний 
голос попросив почати перегляд фільму. Світло в залі погасло. З 
темряви востаннє долинуло Василеве “Я вам розповім про Леніна”, 
перекрите голосом гучномовця, − сеанс розпочався”. 

Відразу після цієї події В. Стус подав пояснювальну записку до 
дирекції Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР. Він писав, що 
не міг терпіти, не міг мовчати, дізнавшись про арешти серед 
інтелігенції. Він хотів сказати глядачам, що Сталін і Хрущов 
прикривалися ім'ям Леніна, що сталінські розстріли та деякі хрущовські 
заходи робилися всупереч ленінізмові... 

В. Стус народився в січні 1938 р. в с. Рахнівка Гайсинського району 
Вінницької області в селянській родині. Дитинство та юність його 
минули в Донбасі, перші уроки поезії одержав від мами. Закінчив 
філологічний факультет Донецького педінституту, вчителював на 
Кіровоградщині, поблизу Гайворона. Служив в армії, тоді ж вийшли 
його перші друковані вірші, там захопився поезією М. Бажана. Час після 
армії став часом поезії; особливо цінував юнак творчість М. Рильського, 
Е. Верхарна, В. Свідзинського, Б. Пастернака. У 1961-1963 pp. 
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учителював у Горлівці, працював літературним редактором газети 
“Соціалістичний Донбас”. У 1963 р. вступив до аспірантури Інституту 
літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР, з якої був відрахований через 
тиждень після виступу в кінотеатрі “Україна” − за “систематичне 
порушення норм поведінки аспірантів і працівників наукового 
закладу...” (із наказу директора інституту М. Шамоти). 

З цього моменту почалися важкі роки поневірянь, коли В. Стус 
брався за будь-яку роботу, коли не міг друкуватися (його збірка “Зимові 
дерева” одержала схвальну рецензію І. Драча, але так і не вийшла). Про 
цей період життя поета читаємо в одному з його віршів: 

Сидять по шпарах всі мужі хоробрі, 
всі правдолюби, чорт би вас побрав! 
Чи людська добрість − тільки доти добрість, 
поки без сил, без мужності, без прав 
запомогти, зарадити, вступитись,  
стражденного в нещасті прихистить  
і зважитись боротися, щобжити,  
і зважитись померти, аби жить?.. 
У вересні-грудні 1965 р. І. Дзюба написав працю “Інтернаціоналізм 

чи русифікація?”, яка поширювалася через самвидав. Праця 
адресувалася насамперед тодішньому керівництву УРСР і СРСР: автор 
прагнув переконати лідерів країни в тому, що вони провадили згубну 
національну політику, по-фарисейському клялися іменем Леніна, а 
насправді відходили від ленінських принципів у національному питанні. 
Спираючись на фактичний матеріал, І. Дзюба викрив політику 
придушення національно-культурних інтересів українського народу, 
показав ущемлення його в економічній, політичній, культурній, мовній 
та інших сферах. Він розкрив правду про становище України − правду, 
яку одні не хотіли помічати, а інші старанно приховували за 
бравурними маршами та гучними реляціями. 

У грудні 1965 р. І. Дзюба надіслав лист на ім'я першого секретаря 
ЦК. Компартії України П. Шелеста та Голови Ради Міністрів УРСР 
В. Щербицького, долучивши до нього названу працю. У листі 
підкреслювалося, що фактичне національно-політичне становище 
України не відповідає її формально-конституційному державному 
статусові, що стан української культури й мови викликає глибоку 
тривогу, що не можна вдаватися до репресій стосовно людей, які 
відкрито й принципово висловлювали свої погляди, перебуваючи 
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цілком на радянських і соціалістичних позиціях. Автор листа наводив 
приклади того, як карали зняттям із роботи, виключали з партії десятки 
людей за участь чи причетність до тих чи інших справ, що довільно 
кваліфікувалися як “націоналізм” (фактично це було прагнення до 
національної справедливості, до реальної рівності або й просто інтерес 
до національних проблем, історії тощо). 

Через чверть віку автор так сказав про свою працю, точніше, про 
окремі її положення: “Зрештою, мій тодішній заклик − повернутися до 
ленінських принципів, до національної політики 20-х pp. − звучить 
сьогодні наївно. Хоча б тому, що такі “повернення” до перейдених 
етапів в історії неможливі. Правда, я й не мав на увазі “повернення” в 
буквальному значенні, а лише відновлення самого принципового 
підходу. Але й його сьогодні недостатньо − зовсім інша історична 
ситуація, інший стан народу, інші завдання й можливості. 

Щодо мого “опертя на Леніна”. Для начальства, яке вважало себе 
єдиним розпорядником ленінської спадщини, навіть якщо знало Леніна 
з двох-трьох цитат, послужливо піднесених референтами, все було ясно: 
Дзюба фальсифікує Леніна, “маскується” Леніним тощо. З другого ж 
боку, деякі “націонали” казали: от вдалу форму знайшов Дзюба − б'є 
комуністів їхньою ж зброєю. 

Мушу сказати, що і ті, і ті помилялися щодо мого суб’єктивного 
настановлення. Я справді тоді був під глибоким враженням від 
ленінського підходу (особливо в останні роки його життя) до 
національного питання і вірив у те, що, керуючись цим підходом, можна 
вийти з кризи і знайти шлях до національної справедливості. 

Сьогодні, звісно, вже ніхто не ідеалізує Леніна. Щодо мене, то на 
мене приголомшливе враження справили деякі нові документи і 
публікації про добу революції, Леніна та його оточення, а особливо 
солженіцинський “Архіпелаг ГУЛАГ”, недавно прочитаний. І все ж 
таки я вважаю, що і до Леніна треба ставитися об'єктивно. І треба 
бачити його розвиток, зміну підходів до будівництва соціалізму і його 
характеру, до міжнаціональних відносин, до будівництва 
багатонаціонального Союзу. Багато з цих його ідей ще не усвідомлені і 
не вичерпані, навіть не випробувані”. 

Одним із тих, хто на знак протесту проти арештів встав у кінотеатрі 
“Україна”, був Ю. Бадзьо. Він народився на Закарпатті в багатодітній 
сім'ї. Закінчив філологічний факультет Ужгородського університету. 
Працював директором школи в рідному Мукачівському районі. У 
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1961 р. вступив до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
АН УРСР, став членом ради Клубу творчої молоді, публікував статті в 
журналах “Дніпро”, “Вітчизна”, “Радянське літературознавство”. 
Наприкінці 1966 р. Ю. Бадзьо виключили з партії й відразу після цього 
звільнили з видавництва, де він працював редактором. Ще не раз 
Ю. Бадзьо змушений був змінювати роботу: працював у журналі для 
сліпих, в Інституті загальної комунальної гігієни, а потім − понад п'ять 
років − вантажником. 

У листопаді 1967 р. у Львові відбувся судовий процес над 
журналістом В. Чорноволом, який зібрав і передав до офіційних органів 
матеріали, що розкривали неправомірність політичних процесів, 
проведених в Україні в 1965-1966 pp. Хоча проти В. Чорновола не 
вдалося виставити жодного свідка, суд задовольнив вимоги 
обвинувачення й засудив молодого журналіста на три роки позбавлення 
волі. Документальний збірник “Лихо з розуму”, підготовлений 
В. Чорноволом, став широко відомий за кордоном. Так починався в 
Україні рух, який згодом одержав назву “правозахисного” й охопив 
переважно інтелігенцію. 

Протягом 1965-1967 pp. проведено низку арештів у Москві. 
Брежнєвське керівництво вирішило “угамувати” інтелігенцію, яка за 
роки хрущовської “відлиги” стала піднімати голову. В лютому 1966 р. 
відбувся судовий процес над А. Синявським і Ю. Даніелем, 
засудженими відповідно на сім і п’ять років таборів суворого режиму 
(за “крамольні” твори, за “антирадянську агітацію і пропаганду”). 
Влітку 1967 р. пройшов суд над В. Буковським, В. Делоне, Е. Кушевим, 
наступного року − над А. Гінзбургом, Ю. Галансковим, В. Лашковою та 
А. Добровольським. У цей час зародилася так звана петиційна кампанія, 
яка стала однією з форм правозахисного руху, зокрема в Україні. Листи 
на захист А. Синявського та Ю. Даніеля підписали 80 чоловік, поміж 
них − 60 членів Спілки письменників; листи з приводу “суду чотирьох” 
− 700 чоловік, з яких 45,0% − вчені, 23,0% − діячі мистецтва, 13,0% − 
інженери й техніки, 9,0% − видавничі працівники, вчителі, лікарі, 
юристи, 6,0% − робітники, 5,0% − студенти. В кінці 1968 р. вийшов 
перший випуск машинописної “Хроніки поточних подій”, який 
розповідав про становище з правами людини в СРСР. Цей 
позацензурний інформаційний бюлетень виходив до 1983 р., в ньому 
вміщувалося чимало відомостей і про правозахисний рух в Україні. 

Навесні 1968 р. велика група діячів науки, літератури й мистецтва, 
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робітників та студентів звернулася з листом на ім’я Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. Брежнєва, Голови Ради Міністрів СРСР 
О. Косигіна, Голови Президії Верховної Ради СРСР М. Підгорного. У 
ньому вказувалося, що судові процеси над представниками творчої та 
наукової інтелігенції провадилися в закритому порядку − всупереч 
тому, що гарантовано Конституцією СРСР, конституціями союзних 
республік та їх карними кодексами. У листі відзначалося, що в ряді 
випадків сталося грубе порушення процесуальних норм, наприклад, під 
час судового процесу над В. Чорноволом. 

Автори листа підкреслювали, що політичні процеси − це форма 
придушення інакодумців, громадянської активності й соціальної 
критики, конче необхідних для здоров'я будь-якого суспільства. Вони 
вбачали в цих процесах виразні симптоми реставрації сталінізму в 
Україні, висловлюючи глибоку тривогу з приводу такого розвитку 
подій. Лист підписали 14 членів Спілки письменників України, зокрема, 
І. Дзюба, Валерій Шевчук, Ліна Костенко, В. Коломієць, І. Драч, 
М. Вінграновський, В. Некрасов та інші; літератори І. Світличний, 
Є. Сверстюк, В. Стус; члени Спілки художників України Алла Горська, 
Л. Семикіна, В. Зарецький, І. Литовченко; режисер С. Параджанов; 
члени Спілки композиторів України Л. Ященко та Спілки журналістів 
України Б. Гопник; члени-кореспонденти Академії наук УРСР 
А. Скороход, Ю. Соколов, Ю. Березанський, А. Ситенко, К. Толпиго; 
лауреат Ленінської премії А. Лубченко; 21 кандидат наук; робітники, 
студенти, лікарі, інженери, артисти − всього 139 чоловік. Завдяки 
широким громадським протестам першу хвилю арештів української 
творчої, наукової інтелігенції та судів над нею вдалося загальмувати. 

Тиск на тих, хто став “підписантом”, поступово посилювався. 
Кількість учасників правозахисного або дисидентського руху була 
незначною. Вони мали різні погляди, перебували на різних позиціях, але 
діяли легально і в рамках закону. Проте інакодумання розцінювалось як 
державний злочин; розповсюдження, зберігання й навіть читання 
забороненої літератури розглядалося як підривна діяльність. Самий 
тільки факт зустрічей з П. Якіром і П. Григоренком, знайомство з 
працями А. Сахарова та іншим самвидавом стали причиною 
виключення з партії та звільнення зі служби інженер-майора 
Г. Алтуняна. Влітку 1969 р. його було заарештовано: доказами вини 
служили вилучені твори, а також підписання листів: на захист 
заарештованого в Ташкенті генерала П. Григоренка; до газети 
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“Известия” − про переслідування інакодумців; до президії Наради 
комуністичних і робітничих партій, де висловлювалося побоювання 
щодо можливої реабілітації Сталіна. 

Крім того, харків'янин Г. Алтунян та киянин Л. Плющ увійшли до 
Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР і звернулися з листом в 
Організацію Об'єднаних Націй (ця група стала першою в СРСР 
легальною громадською організацією, не контрольованою зверху). 
Л. Плюща, який працював в Інституті кібернетики АН УРСР, в 
лабораторії математичних методів у біології й медицині, також 
позбавили роботи, і він жив із тимчасових заробітків. На початку  
70-х pp. його заарештували й відправили до Дніпропетровської 
психіатричної лікарні. 

Без сумніву, значний інтерес становить відкритий лист А. Коваля 
до депутатів Верховної Ради УРСР, датований квітнем 1969 р. Це був не 
просто критичний аналіз економічного, політичного та культурного 
розвитку республіки, а спроба конструктивної позитивної програми, 
реалізація якої могла б, на думку автора, забезпечити державний 
суверенітет України. А. Коваль вказував на необхідність 
підпорядкування урядові УРСР усіх підприємств народного 
господарства України, здійснення цим урядом розподілу національного 
прибутку республіки, запровадження виробничого самоврядування на 
фабриках і заводах, підвищення зарплати робітників та основної 
частини інтелігенції, оприлюднення розмірів окладів високих 
державних посадових осіб, значного зменшення розриву між 
найвищими та найнижчими розмірами зарплати. 

Автор писав про те, що потрібно ухвалити нову Конституцію 
Республіки, яка гарантувала 6 Україні становище суверенної 
національної держави, зокрема, підвищити значення договірних 
відносин між республіками СРСР, передати теперішні компетенції 
союзних міністерств освіти, культури, внутрішніх справ відповідним 
республіканським органам. У Конституції слід чітко визначити 
механізми, які забезпечили б народне представництво шляхом 
демократизації виборів (висунення кількох кандидатур на одне місце, 
широке обговорення їх під час передвиборчої кампанії), захистили ради 
від узурпації їхньої влади бюрократією. 

Не менш важливим було положення про те, що існування різних 
рівноправних партій не суперечить соціалізмові, що це один із шляхів 
реалізації свободи політичних організацій. У новій конституції 
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А. Коваль пропонував ухвалити створення Міністерства оборони УРСР, 
якому підпорядкувати військові з єднання Збройних сил СРСР, що 
формувались із населення республіки; право добровільного виходу 
селянина із сільськогосподарської артілі із орендою землі; створення 
Конституційного суду, який розглядав би справи з питань відповідності 
законів Конституції УРСР, скарги громадян щодо порушення їхніх прав 
і свобод; закони й постанови всім радам ухвалювати шляхом таємного 
голосування тощо. 

Крім того, автор листа наполягав на ліквідації цензури та 
встановленні відповідальності лише за розголошення військової чи 
державної таємниці, за порнографію й таке інше; на звільненні з таборів 
і в'язниць усіх осіб, засуджених за висловлення та поширення своїх 
політичних, філософських і релігійних переконань; позбавленні 
працівників державних органів і політичних організацій “узаконених” 
пільг та привілеїв і т. ін. В окремому розділі листа порушувалися 
питання в галузі культури: українізація навчальних закладів республіки, 
забезпечення на практиці діловодства в державних установах 
українською мовою (на території національних меншин − мовою цих 
меншин), скасування дискримінаційних заходів щодо культурної 
спадщини українського народу тощо. 

Наприкінці 60-х pp. на різних зборах і засіданнях неодноразово 
“пророблявся” І. Дзюба. Від нього вимагали відмови од написаного й 
самоосудження, самозречення. У 1969 р. правління Київської 
письменницької організації ухвалило виключити І. Дзюбу зі Спілки 
письменників України. Це питання розглядалося на засіданні президії 
правління Спілки письменників республіки, що відбулося під 
головуванням Ю. Збанацького. Як видно з матеріалу, поданого 
“Літературною Україною”, інформував на засіданні голова правління 
Київської письменницької організації В. Козаченко. Він говорив про те, 
що І. Дзюба не виправдав надій, які на нього покладалися, що його 
“ідейно хибні статті та промови взяли на озброєння українські 
буржуазні націоналісти в ідеологічній боротьбі проти нас”. 

На засіданні із заявою “До президії СПУ” виступив І. Дзюба, 
відмежувавшись од своїх закордонних інтерпретаторів. Пізніше він 
розповідав: “Суб'єктивно для мене була дуже неприємною та обставина, 
що зі мною “солідаризувалися” і мене підтримували на Заході люди, чиї 
політичні позиції були для мене чужими або незрозумілими... Такої 
заяви дуже домагалися від мене і деякі друзі, і ті люди в керівництві 
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Спілки письменників, які хотіли мене “зберегти” і, як могли, боронили, 
але потребували для цього якогось “аргументу”. Після обговорення та 
критики творчої практики І. Дзюби на засіданні ухвалено постанову, в 
якій визнавалося правильним рішення Київської письменницької 
організації в цій справі. Однак, зважаючи на заяву, президія визнала, за 
можливе залишити І. Дзюбу членом Спілки письменників (щоправда, 
навесні 1972 р. його таки виключили з неї). 

За даними Б. Кравченка, загальна кількість дисидентів в Україні 
протягом 1960-1972 pp. сягла близько 1 тис. осіб (до їх числа 
зараховувались особи, котрі хоча б раз підписували якісь петиції чи 
листи протесту). Але очевидно, що коло прихильних до руху та людей, 
котрі допомагали йому, було ширшим. Про соціальне походження 
інакодумців можна судити з досліджень, проведених 
Я. Білоцерковичем: за його підрахунками, 58,9% дисидентів були 
вихідцями із селянства, 30,4% − з інтелігенції, 10,7% − з робітників. 
Більшість провідних учасників українського руху опору належали до 
першого покоління міської інтелігенції. 

На новому етапі 
У 1972-1973 pp. пройшла друга хвиля арештів. У ці роки 

заарештували І. Світличного, В. Стуса, Є. Сверстюка, В. Чорновола, 
Ігоря Калинця, Ірину Калинець, Л. Плюща, Н. Світличну, І. Дзюбу, 
С. Параджанова, Є. Пронюка, В. Лісового, С. Глузмана, М. Плахотнюка 
та інших представників української інтелігенції. Вражало не число 
в'язнів − на відкритий протест зважувалося відносно небагато сміливців, 
− шокував характер звинувачень, за якими люди опинялися за ґратами з 
клеймом особливо небезпечного злочинця. Хоча насправді йшлося про 
написання статей і книжок, правозахисних листів і петицій, зберігання 
та розповсюдження літератури, нарешті, видання позацензурного 
“Українського вісника” (виходив з 1970 p.), який подавав хроніку подій 
в Україні. Траплялися випадки, коли в провину ставилось авторство 
незакінченої статті або й просто розмови, що кваліфікувалися як 
поширення наклепницьких вигадок, які очорнюють радянський 
державний і суспільний лад. 

Під час цього наступу на самвидав у багатьох свідків у справах 
заарештованих проведено обшуки й вилучено відповідну літературу. На 
відомого київського письменника В. Некрасова заведено третю 
персональну справу, цього разу за старі “гріхи” − підпис під 
колективним листом у зв’язку з процесом В. Чорновола та виступ у день 
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25-річчя розстрілу євреїв у Бабиному Яру. Через тридцять років після 
вступу в партію − це сталося в розпал боїв у Сталінграді − В. Некрасова 
виключили з КПРС, записавши в рішенні: “... за те, що дозволив собі 
мати власну думку, яка не збігалася з лінією партії”. 

У 1972 р. на знак протесту проти арештів співробітник Інституту 
філософії АН УРСР М. Роженко звернувся з листом до керівників 
республіки. Він писав про те, що неправомірно кваліфікувати 
літературну діяльність заарештованих як “антирадянську пропаганду”, 
“ворожу радянському ладові”. Невдовзі автора листа звільнили з 
роботи, як і ще кількох працівників інституту, запідозрених у 
“націоналізмі”. Така ж доля спіткала В. Жмира, С. Кудрю, В. Бишевця, 
С. Кириченка, В. Цимбала, Ф. Канака, що також працювали в Інституті 
філософії АН УРСР. 

В інтерв'ю журналові “Україна” Голова КДБ Української РСР 
М. Голушко згодом говорив: “У карних кодексах до минулого року було 
передбачено відповідальність за антирадянську агітацію та пропаганду, 
наклепи на існуючий лад (ст. 62, 187 КК УРСР), застосування яких 
асоціюється із переслідуванням за інакомислення. Диспозиції цих 
статей були нечіткими, що давало змогу віднести до “антирадянських і 
наклепницьких” найрізноманітніші дії та судження. Був досить 
широкий простір для суб'єктивізму в оцінці, в тому числі й для судових 
рішень”. За словами І. Дзюби, після його арешту все “робилося з 
найскрупульознішим дотриманням законів, тільки ж закони служили 
беззаконню”. 

Ще один із когорти в'язнів сімдесятих − Г. Снєгірьов. Він 
народився в жовтні 1927 р. в Харкові у письменницькій родині. 
Закінчив Харківський театральний інститут, працював у драматичному 
театрі, в редакції газети Літературна Україна”, на Київській студії 
хронікально-документальних фільмів. З 1954 р. став друкуватися, видав 
збірку оповідань “Літо вернеться”, повісті “Чи мав я право?”, 
оповідання “Народи мені три сини”, повість-памфлет “Золотий бутс” (у 
співавторстві). 

За словами В. Скуратівського, десь у 1974 р. письменницький 
пошук привів Г. Снєгірьова до давньої вже події, так званої справи СВУ 
− сфабрикованого політичного процесу над 45 діячами української 
науки та культури. Г. Снєгірьов не мав доступу до матеріалів слідства, 
до закритих архівних документів, тому джерелами його розвідки 
служили офіційні публікації та розповіді небагатьох свідків. Книжку він 
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написав на одному подихові, показавши всю фальш і лицемірство 
політичного “спектаклю”, розіграного сталінськими підручними. Звісно, 
подати працю до видавництва письменник не міг, але й мовчати, 
приховувати написане не хотів − тому “Набої для розстрілу (Ненько 
моя, ненько...)” вийшли за кордоном. Незабаром Г. Снєгірьова 
виключили з партії, зі Спілки письменників, а восени 1977 p., за кілька 
тижнів до його п'ятдесятиріччя, заарештували. Він прожив після цього 
недовго, позаяк мав слабке здоров я, ще більше підірване у в'язниці. 
Навесні 1978 р. письменника звільнили з-під варти, а наприкінці року 
Г. Снєгірьов помер. 

Навесні 1976 р. в Москві виникла Група сприяння виконанню 
Гельсінських угод в СРСР, створена фізиком Ю. Орловим. У листопаді 
того ж року з'явилася Українська група сприяння виконанню 
Гельсінкських угод, керована письменником М. Руденком. До неї 
ввійшли О. Бердник, І. Кандиба, Л. Лук'яненко, О. Мешко, 
М. Матусевич, М. Маринович, Н. Строката, О. Тихий; представником 
групи в Москві став П. Григоренко. Свої цілі члени групи визначили в 
кількох документах, зокрема в “Меморандумі” та “Декларації 
Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських 
угод”, написаних М. Руденком. Ці документи він обговорював з іншими 
членами групи, зокрема з Л. Лук'яненком та О. Тихим у кінці листопада 
в Чернігові, на квартирі Л. Лук'яненка. 

Група повинна була сприяти ознайомленню широких кіл 
української громадськості з Декларацією прав людини й вимагати, щоб 
цей міжнародний правовий документ став основним у відносинах поміж 
Особою і Державою, стежити за виконанням гуманітарних статей 
Прикінцевого акта Наради з питань безпеки і співпраці в Європі; 
домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах, де мали обговорюватися 
підсумки виконання Гельсінкських угод, Україна як суверенна 
європейська держава та член ООН була представлена окремою 
делегацією; наполягати на акредитуванні в Україні представників 
зарубіжної преси, створенні незалежних прес-агентств тощо. Своїм 
головним завданням група вважала ознайомлення урядів країн-учасниць 
і світової громадськості з фактами порушень на терені України 
Декларації прав людини та гуманітарних статей, ухвалених 
Гельсінкською нарадою. 

Однак уже в 1977-1978 pp. кількох членів групи − М. Руденка, 
О. Тихого, М. Мариновича, М. Матусевича − було заарештовано. 
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Водночас до групи вступили нові члени, про свою приналежність до неї 
заявили деякі ув'язнені правозахисники. Згодом були заарештовані 
Л. Лук'яненко, О. Бердник, емігрували з СРСР П. Григоренко, 
Н. Світлична, Н. Строката та інші. В цілому протягом 70-х pp. кількість 
учасників правозахисного руху зросла, що стало реакцією насамперед 
інтелігенції на посилення консерватизму владних структур. 

На початку 80-х pp. відбулися чергові судові процеси, які прирекли 
на нові терміни ув'язнення В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого, 
В. Марченка. Усі вони померли, не витримавши тяжких табірних умов, 
не дочекавшись звільнення та реабілітації: навесні 1984 р. в таборі на 
Уралі − О. Тихий; восени 1984 р. в Ленінградській тюремній лікарні − 
В. Марченко. Восени 1984 р. покінчив життя самогубством у таборі 
суворого режиму в Пермі Ю. Литвин, а через рік там же помер В. Стус, 
похований у безіменній могилі, в яку вбили кілок із табличкою за 
номером дев'ять. У листі до Президії Верховної Ради СРСР від 1 серпня 
1976 р. В. Стус писав: “Я боровся за демократизацію, а це оцінили як 
спробу звести наклеп на радянський лад, мою любов до рідного народу, 
занепокоєння кризовим станом української культури скваліфікували як 
націоналізм, моє невизнання практики, на ґрунті якої виросли сталінізм, 
беріївщина та інші подібні явища, визнали як особливо злобний наклеп. 
Мої вірші, літературно-критичні статті, офіційні звернення до ЦК КП 
України, Спілки письменників і до інших офіційних органів сприйняли 
як доказ пропаганди та агітації. 

Враження поета від перебування у в'язниці відбилися в багатьох 
його поезіях. 

Вже цілий місяць обживаю хату, 
що, мабуть, і навикнути пора. 
Стілець і ліжко, вільних три квадрати, 
в віконці ґрати, а в кутку − пара... 
і щохвилини в вічко зазирає 
(скрадлива, як кицька) сатана, 
мов дірочку під серцем назначає... 
Напевне, приписали до майна 
тюремного уже й тебе самого − 
всі сни твої, всі мрії, всі думки, 
завівши до реєстру потайного 
і зачинивши на міцні замки. 
У листопаді 1989 р. відбулося перепоховання останків В. Стуса, 



 
 

 

Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. 

472 

Ю. Литвина та О. Тихого. Прах борців за суверенну Україну було 
перевезено на Батьківщину й поховано на Байковому кладовищі в Києві. 

Народе мій, до тебе я ще верну, 
як в смерті обернуся до життя 
своїм стражденним і незлим обличчям. 
Як син, тобі доземно уклонюсь 
і чесно гляну в чесні твої вічі 
і в смерті з рідним краєм поріднюсь. 
Ці рядки В. Стуса, сповнені непідробної любові до рідної землі, 

народу, завжди нагадуватимуть нам про трагічну долю його самого та 
інших дисидентів − справжніх патріотів України. 

Баран / В. К. Україна в умовах системної кризи (1946−1980-і рр.) 
/ В. К. Баран, В. М. Даниленко. − К. : Альтернативи, 1999. − 304 с. − 
С. 222−241. 

Ліна Костенко “Гуманітарна аура нації  
або дефект Головного дзеркала”  

Отже, гуманітарна аура нації. Чи не правда, якесь приємне для 
слуху поєднання слів? Справді, кожна нація повинна мати свою 
гуманітарну ауру. Тобто потужно емануючий комплекс наук, що 
охоплюють всі сфери суспільного життя, включно з освітою, 
літературою, мистецтвом, − в їхній інтегральній причетності до світової 
культури і, звичайно ж, у своєму неповторно національному варіанті. 

Але спершу уточнимо термінологію, щоб уникнути смислових 
аберацій. 

В наш складний час, в нашій проблематично незалежній державі, де 
так поляризувалися пріоритети, впадає в очі, наприклад, 
амбівалентність поняття гуманітарний. Для одних − це комплекс 
гуманітарних дисциплін, адже humanitas − це категорія культури, 
освіти, духовності. Для інших слово гуманітарний асоціюється перш за 
все з гуманітарною допомогою. Як на мене, це вельми прикрий 
термінологічний збіг, що часом призводить до непорозумінь, коли, 
замість вироблення концепції гуманітарної політики в її кардинальних 
аспектах, усе зводиться до розмови про черговий гуманітарний вантаж 
або про екологічно чисті макарони. 

Думаю, що у країнах Європи, де є сильна традиція Гуманізму, 
чіткіше розмежовані ці поняття: гуманітарний і гуманістичний, 
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людський і людяний, у нас же в означенні гуманітарних наук і 
гуманітарної ж допомоги ця різниця стерлася. Але треба мати на увазі 
цей нюанс. 

Аура. У словниках радянського періоду, енциклопедичних, 
філософських, навіть іншомовних, − а ці словники осіли на стелажах, і 
люди досі користуються ними, − аура однозначно інтерпретується як 
термін медицинський, з області симптоматики деяких тяжких недуг, як 
специфічний стан, що передує нападові хвороби. Це, очевидно, від 
нелюбові до окультних наук, де аурою вважається невидиме світіння, 
яким оточені матеріальні тіла, особливо людина, і яке дано побачити 
хіба що сенситивам та ясновидцям. Ауру вивчали ще у 20-х роках за 
допомогою світлофільтрів, тоді ж у Лондоні вийшла книжка Вальтера 
Кільнера “Аура людини”. А в 60-х була навіть чутка, що ауру почали 
досліджувати американські вчені, але коли виявилося, що над головами 
деяких політиків аура вельми темна й плямиста, досліди було 
припинено, а їхні результати засекречено. Доводилося бачити й 
фотознімок дружини Реріха, на якому її голова оточена загадковим 
світінням, − але не беруся сказати, чи то справді була аура, чи щось із 
області фотоефектів. У кожному разі такі езотеричні поняття, як аура 
чи, скажімо, біополе, були протипоказані матеріалізмові, про що й 
свідчить звужено оказіональне визначення аури у згаданих вище 
словниках. 

Однак існує етимологія слова, досить звернутися до латини, − аура 
має там до десятка значень, і всі вони зв'язані з вітерцем, повівом або 
золотом, відтінками золотого. 

Відоме Горацієве “aurea mediocritas” − золота середина, чи епітет 
Персея “auri gena” − золоторожденний, тобто син Данаї від Юпітера, 
який навідав її у вигляді золотого дощу. 

Зрештою, aureolus, ореол, − це вже прямий прародич аури, хоч у 
дорозі від давньої латини до наших днів вона приростала ще й іншими 
смислами, як це часто буває. 

До прикладу, камікадзе означає божественний вітер, згодом так почали 
називати японських льотчиків-смертників. Але, якщо вдуматись, то якийсь 
невловимий зв’язок між цими поняттями є, бо лише порив божественного 
вітру може кинути людину на такий відчайдушний крок. Словом, як існує, 
безперечно, якесь біополе особистості, так існує й аура цілої нації, хоч 
неозброєним оком її й не видно. 

Що ж до поняття нація, то лише на перший погляд здається, що це таке 
чітке і всім зрозуміле поняття. Саме в це поняття останнім часом, уже в 
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умовах, здавалось би, незалежної України, внесено стільки плутанини, що 
пересічний громадянин може вкрай розгубитися, начитавшись нашої преси, 
де українців то пропонують вважати етносом, що й досі ще не відбувся як 
нація, то вже аж політичною нацією, що містить у собі весь наш поліетнічний 
конгломерат, то народом України, то, як у Конституції сказано, − 
українським народом. У паспорті графа національності скасована. Епітетом 
національний розкидаються так бездумно, що іноді він втрачає контури 
сенсу. 

Проблема тут навіть не в ідентифікації нації, а в кризі 
самоідентифікації національно дезорієнтованої частини суспільства. Не 
буду вдаватися в теорію питання, це окрема тема, скажу лише 
самоочевидну річ: якби українці не були нацією, то вони давно були б 
уже не українці. Одначе був же якийсь божественний вітер, що кидав 
покоління за поколінням на боротьбу саме за цей народ, за цей шматок 
землі, який Бог на планеті подарував саме українцям. 

І ще одне, вже не з області термінології. Коли ми чуємо: Іспанія, 
іспанці, − які це у нас викликає асоціації? Ну, звичайно ж, Лопе де Веґа, 
Кальдерон, Сервантес, Ґойя, музей Прадо, Федеріко Ґарсіа Лорка. Але ж 
дозвольте, а вогнища інквізиції, а Торквемада, а конкістадори, а 
вигнання євреїв з Іспанії, а диктатура генерала Франко? Це ж теж 
Іспанія. Але чому образ нації визначається не цим? Чому домінує 
література, культура, мистецтво? Ми знаємо поезію Хіменеса. Ми 
знаємо полотна Ель Греко. Ми знаємо музику Сарасате. Ось що створює 
ауру нації. І то аж таку, що француз Бізе пише оперу про іспанську 
циганку за новелою француза Меріме. Американець Ґемінгвей пише 
“Фієсту”. 

Або німці. Нація філософів і композиторів, хіба не так? Хто дав 
світові Бетховена, Ґете, Шіллера, Ґеґеля, Канта, Ніцше? І хоч 
Бухенвальд недалеко від дуба Ґете, і дуб той спиляний, і солдати 
вермахту відкривали на тому пні бляшанки, − все одно не Гітлер 
визначає образ нації з його Геббельсом, що хапався за пістолет при 
слові культура, І не Ельза Кох, а доктор Фауст і Лореляй над Рейном. 

Та ж Росія з її вічними смутами, з напівбезумними царями й 
генсеками, з її темним, забитим народом, − “где народ, там и стон”, 
“Россия, нищая Россия”, “Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма”, 
“вольному сердцу пошто твоя тьма?” Одначе ж не тьма визначає у світі 
її гуманітарну ауру. Світ добре знає, що це держава небезпечна, 
антигуманна, але вона має свій імідж, тому що у неї були прекрасні 
вчені й мислителі, письменники й композитори. Бо хоч декабристів 
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запроторили у Сибір, хоч російські поети стрілялись і вішались, хоч 
Толстому оголосили анафему, а Сахарова висилали у Нижній Новгород, 
− саме вони створили ауру нації, а не її дикі підступні правителі. 

Ще Гельвецій помітив цю рятівну властивість людства. “Ім'я 
Конфуція, − писав він, − більш відоме й шановане в Європі, ніж ім'я 
будь-якого з китайських імператорів”. Ще в античному світі знали цю 
силу мистецтва й науки. І найрозумніші з тодішніх державних мужів 
дбали не лише про свій політичний авторитет, а й про своє, так би 
мовити, культурно-політичне реноме. Вони знали, що саме література й 
мистецтво дарують безсмертя, бо тривають у часі. Гуманісти розробили 
ідею історичного безсмертя. Де вже ті давні греки, де римляни, а 
історичне безсмертя їм гарантоване на віки. 

Над Скандинавським півостровом, як Північне сяйво, стоїть 
заворожуюча аура музики Ґріґа, Сібеліуса, дивовижних казок 
Андерсена. На іншому континенті маленька Колумбія підсвічена 
магічною аурою Маркеса. Чи ж треба казати, що Англія − це Шекспір, 
Байрон, Шеллі? Що Франція − це Вольтер, Бальзак, Руссо, Аполлінер? 
Що Італія − це нація Данте і Петрарки, Рафаеля і Мікеланджело. Бо не 
квадратне ж підборіддя дуче визначає її обличчя, а її художники і поети. 

А чому б у таких самих діоптріях не подивитися на Україну? Якщо 
десь у світі чують − Україна, українці, які це асоціації викликає там? 
Хіба це не правомірне запитання? Ми вже держава. Тож чи не час 
замислитись, хто ми в очах світу і яку маємо ауру, а якщо не маємо, то 
чому? 

Таким чином, скоригувавши термінологію і некомфортним 
запитанням поставивши себе в гуманітарний контекст світу, ми можемо 
цим закінчити вступ, дотримуючись композиційних настанов одного з 
ректорів Києво-Могилянської академії Йоаникія Ґалятовського, мабуть, 
чи не першого теоретика естетики проповідей, який вважав, що кожне 
казання має складатися з трьох частин: екзордіуму, нарації та конклюзії. 
Отже, перейдемо від екзордіуму, тобто вступу, до нарації тобто викладу 
самої проблеми. 

І тут я маю нагадати підзаголовок цієї лекції. Повністю, з 
підзаголовком, її назва виглядає так: ГУМАНІТАРНА АУРА НАЦІЇ, 
або ДЕФЕКТ ГОЛОВНОГО ДЗЕРКАЛА. 

Річ у тім, що коли американці свого часу запускали з мису 
Канаверал дослідну станцію з якимсь особливо потужним телескопом, 
що мав прецизійно точну систему дзеркал, то, виявивши в останній 
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момент дефект головного дзеркала, призупинили запуск, усунули 
дефект і лише тоді запустили цей телескоп на орбіту. 

В переносному значенні таким телескопом, з такою системою 
дзеркал у кожній нації, в кожному суспільстві повинен бути весь 
комплекс гуманітарних наук, з літературою, освітою, мистецтвом, − і в 
складному спектрі цих дзеркал і віддзеркалень суспільство може мати 
об'єктивну картину самого себе і давати на світ невикривлену 
інформацію про себе, сфокусовану в головному дзеркалі. Ефект 
головного дзеркала, точність його оптики грають вирішальну роль. 

У нас же цей телескоп давно застарів, ніколи не модернізується, 
його обслуга часом не дуже й грамотна, а часом і недобросовісна й 
упереджена, так що нація відбивається не в системі розумно 
встановлених дзеркал, фокусується не в головному дзеркалі, а в 
шкельцях некоректно поставлених лінз і призм, що заломлюють її до 
невпізнанна. Маємо не ефект, а дефект головного дзеркала, місцями 
воно розбите, уламки розкидані скрізь по світу. Та й взагалі цей 
телескоп встановлений нам не нами. Запрограмований на систему 
анахронічних уявлень, він умисно спотворює обличчя нації. 

Відтак і живемо в постійному відчутті негараздів, психологічного 
дискомфорту, викривленої істини. 

В той час, коли справжня дослідна станція з потужним нашим 
телескопом давно вже повинна пролітати над світом, вивчати світ 
об'єктивно і об'єктивно ж віддзеркалювати світові нас. 

Раніше це було неможливо. Ми були у складі імперії, вона робила 
свій імідж на експорт, коригувала систему ідеологічних дзеркал, 
створювала ілюзію своєї, а відтак і нашої, присутності у світі. Насправді 
ж ми були на світовій сцені лише по цей бік залізної завіси. Чманіли в 
ідеологічній риториці, самі собі аплодували, не бракувало й запевнень, 
що ми великий народ, носії передових ідеалів, що у нас всесвітньо 
відомий Шевченко еtс. Водночас відбувався нечуваний за цинізмом 
геноцид нації шляхом репресій, голодоморів та асиміляції, послідовна її 
дискредитація в очах народонаселення, індексування чіпких ідеологем 
типу “націоналісти”, “сепаратисти”, “зрадники”, і все це в сліпучих 
перехресних променях добре відшліфованих імперських лінз. 

Коли ж з гуркотом упала залізна завіса, виявилося, що по той бік 
завіси нас нема. 

Україну мало хто знає, її все ще плутають із Росією, її проблеми для 
світу неактуальні, за нею тягнеться шлейф історичних упереджень, не 
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спростованих нами й досі. 
Для багатьох це було страшним відкриттям, для декого прикрою 

несподіванкою, а дехто буквально пережив шок. А надто це тяжко було, 
я думаю, для молодих амбітних людей, що саме входили у життя, не 
обтяжені тягарем ретроспекцій, ані жодним з національних комплексів, 
готові гідно жити і працювати. А тут раптом така гнітюча і принизлива 
реальність. 

Виявилося, що майже ніде в університетах світу немає українських 
кафедр, усе сприймається крізь призму русистики, що в діаспорі молодь 
українського походження захищає докторати з російської літератури, бо 
інакше матиме комплікації з працевлаштуванням, що українські наукові 
й культурні інституції − це такі капсули українства в психологічно 
дистанційованому середовищі, без стабільних контактів зі значно 
престижнішими інституціями інших діаспор. Що негативні імпульси 
щодо української культури пустили глибоке й розгалужене по світу 
коріння. І що ставлення до українців як до нації дуже специфічне, часто 
закамуфльоване до того, що самі його носії майже не усвідомлюють 
своєї шовіністичної інфікованості. 

Що повинна була відразу зробити Україна? Насамперед − 
об'єктивно оцінити ситуацію. 

Поставити свою оптику, свою систему дзеркал. Розробити свою 
гуманітарну політику, її стратегію та пріоритети. 

Зафіксувати себе у свідомості людства парадоксом молодої 
держави з тисячолітньою культурою, що була досі заблокована в силу 
історичних причин. Бути відкриттям для світу, а не морально ущербним 
народом в абераціях чужих віддзеркалень. 

Перш за все треба було знати, що в Росії головне імперське 
дзеркало стоїть точно, протирається до блиску регулярно, і механізми 
системи гостронаправлених антен чітко відрегульовані І ставити 
нашвидку свої так-сяк змонтовані рефрактори, тобто телескопи, що 
заломлюють світло в мінімальній кількості лінз, нерозумно і 
неефективно. Тим більше, якщо це робиться з простодушною “точністю 
до навпаки”, за принципом − не “Россия родина слонов”, а ми − 
батьківщина індиків. 

Ефективне не те, що заперечує чуже, а те, що утверджує своє. 
Замість цього у нас пішли за інерцією. Прийняли добродушну дотепну 
формулу Л. Кравчука: “Маємо те, що маємо”, і не зробили рішучої 
спроби змінити ситуацію. Більш того, ще й поглибили її за останні роки. 
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Не протиставивши дезінформації про Україну потужної гуманітарної 
думки, розпочали входження у Європу з оберемком анахронічних 
проблем. Знайшлися “будителі”, які зчинили великий шум і витворили 
добрячий-таки мультиплікат − націю, що хропе, стоячи на колінах. Або 
двох українців, з яких неодмінно вегетуються три гетьмани. Стало мало 
не правилом доброго тону увернути щось несхвальне про менталітет 
цілої нації. Розгулялися некеровані стихії взаємних звинувачень, 
дражливі рефлексії щодо історії України та її видатних діячів. Невідь з 
якого нафталіну видобуто комплекс меншовартості. Нація виявилася 
незахищеною. Ореол, аура − це дуже тонка матерія, це не панцир і не 
щит, а, проте, нації, які мають ауру, надбану віками, захищені 
надійніше. Втім, помічено, що імперії завжди страждають на манію 
величі, а народи поневолені схильні до самобичування. 

Скажімо, та ж Росія. Вона раз і назавжди визначилася для себе в 
ореолі своєї величі. І хоч би яка найточніша оптика відбивала у тій 
державі її занепад, нужденність, деградацію, − все одно в головному 
дзеркалі фокусується велич. Хоч всі знають, що це зовсім і не дзеркало, 
а давно вже намальований свій бажаний образ. Фактично це міфологема 
на експорт. Але без цієї міфологеми Росія себе не мислить. Лише на 
фактажі своїх реалій вона почувала б великий дискомфорт. А ця 
міфологема компліментарна, вона легко входить у свідомість. 

Вона вливається в систему суспільних наук і стимулює інші 
міфологеми типу “старший брат” чи “колиска братніх народів”, з якої 
вивалилося троє близнюків, з-поміж них один чомусь дуже старший, і 
якраз той, що з’явився на світ не перший. 

Саме по собі імперське самозахоплення − явище досить відворотне 
для навколишнього світу, типологія його сумновідома, але воно живить 
амбіції затурканих громадян, воно для них рятівний пас, який не дає їм 
втонути у своєму ж болоті. “Россия обречена на величие” − це та 
аксіома, яка в їхній ментальності чомусь цілком уживається з іншою 
загальновідомою формулою: “Нация рабов, сверху донизу все рабы”. 
Колись не надто пристойний поет Барков у приступі самодержавної 
патетики написав: “Россия, встань и оживляйся!”, згодом цей 
конструктивний заклик трансформувався в “Россия, встань и 
возвышайся!”, і фігурує нині на всіх націонал-патріотичних радіннях. 
Згодьтеся, що такий градус самозвеличення привабливіший, ніж 
постійні заклики підвестися з колін, які вже зробилися лейтмотивом 
нашої незалежності. В газетах з'являються мало не рубрики: “Хто нас 
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підніме з колін?” − А ніхто. Нація на колінах − це дуже несимпатичний 
силует. Їй можуть кинути один-другий кредит, та й махнути на неї 
рукою. Тому що ніхто нікого не зобов'язаний підводити з колін. Крім 
того, хто це вигадав, що ми стоїмо на колінах? Може, хто й стоїть, хай 
продовжує, він звик, йому так зручніше. Ось і недавно в одній із 
столичних газет з'явилося обнадійливе повідомлення: “Піднімаємося з 
колін”. Але чому так наполегливо прищеплюється саме ця 
конфігурація? А якщо хто не стояв на колінах, чого ж він має 
підніматися? 

Наприклад, молодь − вона ж просто ще й не встигла стояти на 
колінах, навіщо ж їй приписувати таку анахронічну модель? 

Складається враження, що частина комплектуючих нашої оптики 
взята за інерцією звідти, з колишньої метрополії. І це не дивно, бо понад 
триста років возз'єднання, навіть не приєднання, а за принциповим 
постулатом Росії − возз'єднання, тобто асепроникаючої дифузії, − не 
могли не дати своїх наслідків. Той же патетичний заклик: “Россия, 
встань и возвышайся!” − передбачає, між іншим, теж вставання з якоїсь 
непрезентабельної позиції. А що вже казати про грізну інвективу нового 
російського прем'єр-міністра, яка недавно прогриміла в російській 
пресі: “Россия может встать с колен и как следует огреть”. Різниця лише 
а тому, що Україна нікого не збирається “огреть”, і одним із своїх 
найбільших досягнень вважає спокій і злагоду, що панує в нашому 
суспільстві. Однак патріоти запевняють, що нація спить. Це у нас 
другий лейтмотив незалежності. 

Щодо природи цього сну у мене є сумнів. Я його сформулювала ще 
кілька років тому перед українською аудиторією в Канаді: “Сон, 
непритомність чи летаргія?” І мала враження, що такий коректив до 
сонливості нації аудиторія не дуже сприйняла. А нещодавно я знайшла 
підтвердження у Гельвеція. Ще у XVIII столітті цей філософ писав про 
летаргію народів, що вийшли з-під деспотій. Більше того, він зауважив, 
що у таких країнах “летаргія приймається за спокій”. Чи не про те ж 
саме у Зерова: “Де розум і чуття − все спить в анабіозі”? Отже, таки не 
про сон ідеться, а про летаргію, в кращому випадку про анабіоз, а це 
стани хворобливі і можуть закінчитися для нації фатально. Так недовго 
дійти й до аури в інтерпретації радянських словників. 

Ще один лейтмотив − рефлексії щодо брому, без якого нібито не 
можна читати нашу історію. 

Сказані колись під гарячу руку, ці слова заганяють співвітчизників 
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у комплекс причетності до ексклюзивних жахіть нашої історії. А яку 
історію можна читати без брому? 

Історія діло давне, вона вже минула. Дивіться трансляції засідань 
нашого парламенту, тут і бром не допоможе. 

Що, історію Англії можна читати без брому? Коли королева Марія 
Католицька, так і названа Кривавою, страчувала протестантів? 

Коли у часи Шекспіра “кров з ешафотів бризкала на сцену”? 
Недарма ж у спектаклі грузинського режисера Стуруа “Річард III” герої 
ходять по сцені у плащах, підтіпаних кров'ю. Чи історія Франції, з її 
Варфоломіївською ніччю, з кривавим термідором? Чи давній Рим з його 
гладіаторами, з його цирком, де леви на арені роздирали християн? Чи, 
може, історія Німеччини дає взірці ідилічного розвитку нації? Чи, може, 
в Італії Данте не був вигнанцем, а Торквато Тассо не збожеволів? Чи 
Росія не закатрупила мільйони людей у лихоманці своїх перманентних 
експансій? А колоніальна політика Іспанії чи Португалії? А за один рік 
в Толедо три тисячі процесів проти “єретиків”? А тридцятилітня війна в 
Європі, вона ж тільки щойно закінчилась, коли почалася наша 
національно-визвольна під проводом Богдана Хмельницького. Європа 
лежала в руїнах, собаки вили на попелищах. 

Кожній нації є за що посипати собі голову попелом. Тільки не треба 
тим попелом запорошувати очі наступних поколінь. Ніхто з нас, нині 
живущих, не може нести відповідальності за давні неспокутувані гріхи. 
Але кожен з нас зобов'язаний їх не повторити і не примножити. 

Коефіцієнт некорисної дії всіх цих закликів − підводитися з колін, 
прокидатися, читати історію з бромом і т. п, просто вже катастрофічний. 
Що це, психоз нав'язливих станів, постколоніальний синдром чи просто 
елементарна неосвіченість? 

У нас є прекрасні вчені, фахівці з різних галузей знань, але чомусь 
прислухаються не до них, їхні постаті відсутні у головному дзеркалі 
нації, зате безперестанку мигтять фальшиві зірки шоу-бізнесу або 
політики всіх мастей і калібрів, які вистрілюють у маси сумнівні гасла й 
сентенції типу “національна ідея не спрацювала”, “так історично 
склалося”, “наш народ не готовий”, “друга державна мова” і т. п. 
Враження таке, що того дзеркала взагалі нема. На його місці нуль. 
Дірка, заткана павутиною. Навіть не дефект головного дзеркала, а його 
відсутність. 

Чого варті, наприклад, постійні заклинання культури економікою − 
це вже лейтмотив з вищих ешелонів влади, − мовляв, відродимо 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

481 

економіку, тоді й почнеться духовне відродження. І розквіт культури, й 
літератури, й мистецтва. Так ніколи не було, це абсолютна неправда, і 
доказ тому − вся історія світової культури. В епоху Відродження і війни 
були, й лихоліття, і скульптуру Мікеланджело чернь скидала на брук. 
Іспанія часів Сервантеса теж була в занепаді. Візьміть “Всемирную 
историю”, видання Каспарі, 1903 р., С.-Петербург. Там є розділ, який 
буквально так і називається: “Экономический упадок и культурное 
возвышение Испании”. Бо економіку розвалюють одні, а культуру 
створюють інші. Іспанія тих часів була вкрай розорена. Там теж були 
високі податки, інфляція, емісія, процвітало те, що ми тепер називаємо 
корупцією. Двір купався в розкошах, держава загрузала в боргах. Усі ті 
гранди і кабальєро були як наші депутати. “Поля заростали бур'янами”, 
− цитую. − “Так стала гинути Іспанія”. І при цьому був “розквіт 
духовного життя”, “мистецтво і поезія досягли найвищого розвитку”, в 
країні створювалися численні поетичні академії. Сервантес і сучасник 
його із сусідньої Португалії Камоенс, учасники якихось тодішніх 
“гарячих точок”, один втратив руку, а другий − око, обидва бідували, не 
мали від урядів ніяких пільг, одначе один написав “Дон Кіхота”, а 
другий − свої “Лузіади”, які є по сей день окрасою португальської 
літератури. 

Або та ж Росія, “нищая” і “немытая”, у поетів якої була “бледная, в 
крови, кнутом иссеченная Муза”, − а яку поезію дала та Муза, так і не 
дочекавшись сприятливішого для себе періоду. І Золотий вік у неї був, і 
Срібний. І саме в найтяжчі періоди історії, під невсипущим оком 
цензури, в катаклізмах початку століття, то розстріляна, то репресована, 
то приречена на еміграцію. 

Блюзнірство говорити про те, що духовне життя залежить від 
економіки і добробуту, коли перед очима долі замучених, 
переслідуваних, репресованих українських письменників. Чомусь в 
історичне безсмертя увійшли саме вони, а не ті, що процвітали за всіх 
режимів. Так що все це − злиденство духу, популістські дурниці, той 
самий дефект головного дзеркала. 

Але чому люди їм вірять, чому не завдають собі клопоту подумати, 
чому знову й знову дають ошукати себе? Я назвала б це − адаптованим 
розумом. У Ніцше є поняття − розум ув'язнений, поневолений. Стосовно 
ж української ситуації це скорше розум адаптований. Можливо, це 
навіть гірше, ніж ув'язнений. Бо ув'язнений ще може якось стрепенутися 
і вдарити крильми об ґрати, а адаптований вже збляк, призвичаївся, 
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втратив свою енергетику. Мабуть, це вона і є, та “летаргічна млявість, 
що охоплює всі члени такого народу”, як писав Гельвецій. 

З тієї ж опери й заклинання, наприклад, про те, що, обираючи мера, 
чи президента, чи депутатів, ти вибираєш свою долю. Що головне − 
єдність, без уточнення кого і з ким. Що там десь, ген за кордоном, у нас 
“багатовекторна зовнішня політика”. То якби ж і внутрішня мала хоч 
який переконливий вектор. 

Буквально на очах відбувається варваризація суспільства, що 
особливо небезпечно для націй, які не пройшли ще своїх престижних 
стадій, які в рецепціях світу ще не мають духовної аури, і раптом 
одержали доступ до світової культури в її плебейській транскрипції. В 
рекламах з використанням світових шедеврів, у назвах крамниць і фірм. 
Рибки Матісса, що плавають. Джоконда, що підморгує. Модільянівська 
жінка, що ще більше витягує шию. Взуттєва фірма називається “Дон 
Кіхот”, магазин сантехніки − “Кармен”. Комп'ютерний вірус, і той 
“Мікеланджело”. 

Втім, цей останній прийшов із Заходу. 
Органічна необхідність у культурі атрофується. 
Не додає Україні престижу і мова її громадян та політиків. 
Про це буде в окремій розвідці, а зараз тільки скажу, що давні греки 

тих, хто погано говорив по-грецьки, вважали варварами. 
В цьому сенсі у нас суспільство майже всуціль варварське. Ні 

справжньої української мови, ні російської. То якої ж другої державної 
прагнуть так звані “російськомовні”? Чи відомо їм, що їхню “другу 
державну” в західних наукових виданнях вже офіційно називають 
суржиком? Явище вимагає терміна, і воно його одержало. 

Справді, “так історично склалося”. Нечуваний тиск русифікації 
призвів до патологічних мутацій. Отже, потрібна не апологія цих 
мутацій, а їхня діагностика і лікування. Мова − це також обличчя 
народу, воно тяжко спотворено. 

В такій ситуації, в будь-якій, а в такій особливо, держава повинна 
мати глибоко продуману гуманітарну політику, створювати механізми 
ефективного впливу, координувати зусилля своїх вчених і митців. Бо за 
таких деструкцій, у перехідний період, це життєво необхідно − 
накреслити шляхетні обриси своєї культури. 

Натомість людям голови захаращують мотлохом. З преси, радіо, 
телебачення сиплеться філологічно й морально нешеретована 
продукція. А якісь прицільно ушляхетнені поодинокі з'яви − це 
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результат чисто індивідуальних зусиль як завжди етично зорієнтованих 
інтелігентів. 

Безперечно, такий телескоп без дефектів всього лиш за вісім років 
державності створити важко. 

Це дуже складна система дзеркал. Але ж, принаймні, можна було б 
уже мати хоч якийсь проект. А то ще за радянських часів як була 
поставлена оптика на примітив, так вона і залишилась. 

Та ще такий тепер час настав, що кожен може пускати зайчики зі 
свого балкона. Кожен може дивитися в перевернутий бінокль. Кожен 
може все розглядати крізь свою призму. Закомплексована феміністка, 
зиркнувши на себе у своє дамське дзеркальце, може заявити: 
“Літератури у нас нема”. 

Якісь архаїчні щелепи можуть пережовувати у пресі нестерпне для 
слуху слово “жид”. Державний діяч колгоспного типу може 
привселюдно з трибуни ностальгувати за колискою братніх народів. 

Ще один контрапункт незалежності: нав'язлива ідея, завезена нам 
амбітними аутсайдерами західної науки, − десакралізація. І не кого 
іншого, а неодмінно Шевченка. Вже в нашій літературі немає більш-
менш помітної постаті, яка б не була облита брудом. 

Для демократії в цьому її посттоталітарному варіанті характерна 
втрата шляхетності в почуттях, у критеріях, у полеміці. Ну, невже ж 
таки найактуальнішим завданням інтелектуалів було ганяти каламутні 
хвилі навколо Шевченка? Причому діапазон цих борінь вражаючий. 
Одні − за десакралізацію, інші − за канонізацію. Головного дзеркала і 
тут нема. 

Ще наші класики не повернуті Україні в нормальній цивілізованій 
оптиці, ще текстологічно не відновлені їхні твори, покалічені то 
царською, то радянською цензурою, ще ми їх не звільнили від полуди 
фальсифікацій, − а вже взялися руйнувати. Особливо дратує декого, що 
Шевченко в очах українців пророк. 

А поляки у своєму головному дзеркалі бачать Krypte wieszczów і 
два надгробки: Міцкевич і Словацький. Wieszcz, між іншим, це по-
польськи пророк. І не просто пророк, а великий поет-пророк. 

Колись партійні ідеологи розбивали вітраж Шевченка. Тепер теж 
шваброю дістають. 

Не уявляю, щоб інші народи припустились чогось подібного. 
Згадайте, як експонують свою літературу грузини. Ті ж давні греки 

забороняли рабам співати на слова своїх поетів. Брюс Лі, 
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американський актор китайського походження, в жодній зі своїх ролей 
не допускав приниження китайської культури. 

А тут як не порнографічний шабаш, то етнографічні гопакедії. 
Це вже навіть не викривлена система дзеркал, це − зловісна кімната 

сміху. Є там і “хохли”, і запроданці, і мазепинці, і націоналісти. 
У своєму імперському дзеркалі Росія показувала Україну як 

Малоросію. Вона й досі показує там різні пики. 
Але не треба гатити по ньому кулаком, розбите дзеркало − це 

погана прикмета. Треба просто поставити своє, і воно подасть Україну 
зовсім в іншому світлі. Буде у неї завтра ж аура чи не буде, але, 
принаймні, тьма тараканська розсіється. 

Після віків такого “возз'єднання” довго ще нам доведеться 
вдаватись до сумних зіставлень. Але все це проблеми минулих 
аспірацій. 

А сьогодні, зверніть увагу: Ростропович, приїхавши в Росію з 
симфонічним оркестром, каже: “Ми будемо грати російську музику, 
щоб показати, який великий російський народ”. 

І поки тут наші пігмеї намагаються повалити наших велетнів, Росія, 
мов та цариця з пушкінської казки, все заглядає у дзеркальце, все його 
питає: “Я ль на свете всех милее, всех румяней й белее?” У нас 
поремонтувати центральну вулицю столиці, і то скільки було нарікань, 
− “зарплатні не дають”, а Хрещатик вимощують. А Росія реставрує свій 
Петергоф, відновлює бурштинову кімнату. Правда, при цьому вона 
торохтить кістками убієнної царської сім'ї і бомбить Грозний, що їй 
аури не додає. 

Ми навіть 800-ліття Чорнобиля не зуміли відзначити. Ювілей 
мертвого міста − де ще таке у світі є? Міста славного, старовинного, 
атомний попіл якого мав би стукати в наше серце, − не відзначили і 
забули. 

А в Нижньому Новгороді, наприклад, збираються святкувати  
“1000-летие русской ложки”. Хоч тоді там не тільки російської ложки, а 
й самих росіян ще не було, була мордва і булгари. Нація любить себе, 
доточує там, де куцо. Поки українці думають, що Анна Ярославна, 
королева Франції, − київська княжна, то десь у Ярославлі, у глибині 
Росії, реставрують якийсь будинок під готель “Анна Франс”, 
відкривають пам'ятник Ярославу Мудрому, і президент Росії називає 
його “первым русским князем-реформатором”. А українська делегація 
за його спиною тільки знічено усміхається. 
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В часи чергової смути монах Філофей сидів у якомусь псковському 
монастирі і шив Москві на виріст теорію “третього Риму”. І хоч він себе 
називав: “невежа в премудрости”, але добре тямив, що робить. Замість 
того, щоб писати, що Москва у мокві сидить, і московити великими 
гідностями не позначені, він ставив Москві її державницьку оптику. І 
вона таки добре її побільшувала ось уже стільки століть. Потім 
митрополит Макарій писав не яку, а “царственну книгу”. І виникала 
генеалогічна легенда про походження московської царської династії від 
“Августа-кесаря”, звичайно ж, з пересадкою в Києві, у князя 
Володимира. 

І хоч би як пручалася реальна історія, а російські історики − як 
ілюзіоністи, вони виймуть те, що ніколи там не лежало. І це буде 
“московська схема світової історії” як писав професор Оглоблин. І 
поламати цю схему дуже важко. А місця для України в цій схемі нема. 

А де наша універсально-державницька теорія? Я не закликаю до 
троглодистсько-шовіністичних ідеологем, але ж потрібна 
концептуалізація підвалин, на яких має стояти держава. 

Наріжним каменем таких підвалин у цивілізованих народів завжди 
була Книга, Культура. Рим переміг Грецію мілітарно, але вона його 
підкорила культурою, продовживши себе в античному інваріанті і 
подарувавши йому історичне безсмертя. В епоху Відродження навіть 
данину з переможених брали книгами. 

Ось тут, може, і є печальна розгадка, чому Гердер писав: 
“Слов'янські народи займають на землі більше місця, ніж в історії”. Це 
не так. Історія була, історія гідна великих народів. Але вона не 
віддзеркалена у всесвітньо відомих анналах. На те склалось багато 
причин, серед них і візантійська відрубність культури серед 
латиномовних культур. Але також очевидно й те, що шаблями наші 
предки володіли краще, ніж пером. Бо якщо Данія має в початках своєї 
історії такого Саксона Граматика, що написав “Діяння данців”, то відтак 
є і данці, і їхні діяння, духовно не привласнені ніким. Історик Йордан 
описав діяння готів. Готів немає, а діяння є. 

В початках сотворіння світу було Слово. 
В початках сотворіння нації теж повинне бути Слово. 
Але якщо вже так сталося, якщо предки не виявили таких 

комунікативних інтенцій і не залишили свого потужного дзеркала, то, 
принаймні, треба поглянути в чуже неупереджено. 

Французький історик Шерер, наприклад, писав про українців так: 
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“Ми побачимо батьків, що передали своїм синам почуття гордості бути 
незалежними й залишали їм у спадок саму тільки шаблю з девізом: 
“Перемогти або загинути!” Цілком інший образ нації. Де ж тут стояння 
на колінах, де хронічний сон, де три гетьмани з двох українців? Це, 
повторюю, так бачив українців француз. 

Але він же й писав: “Ці чесноти, що викликають захват, коли 
йдеться про греків чи римлян, можливо, вважатимуться варварськими у 
розповідях про козаків”. Так і сталося. Чому? Знову ж таки питання 
оптики і того головного дзеркала, яке чомусь не фокусує правди. 

Взагалі ж у дзеркалі світових опіній “національні фізіогномії”, як 
назвав їх Кант, відбиті більш чи менш об'єктивно, в сумі своїх 
антропологічних характеристик і на підставі домінуючих дефініцій 
духовно-історичного порядку. 

Кант у своїй “Антропології з прагматичної точки зору” зробив 
побіжну характеристику різних народів. У іспанців він констатує 
“національну гордість” і свідомість власної гідності, у німців − 
“темперамент холодної розсудливості і витримки”. Французи, на його 
думку, відзначаються чемністю і вишуканим смаком до спілкування, а 
італійці − художнім смаком. Про вірменів пише з великою симпатією як 
про народ розумний і працелюбний. Сучасні греки здаються йому 
підупалими порівняно з їхніми великими предками, але ще здатними до 
відродження. Що ж до Росії, то він сказав про неї досить ухильно − 
“Росія іще не те, що потрібно для певного поняття про природні 
задатки, готові до розвитку”. Англійців і французів Кант становчо 
називає двома “найцивілізованішими народами на землі” і, крім 
природних властивостей, відзначає їхній “розвиток за допомогою 
мови”. Англійській мові він уже тоді передрікав роль найбільш 
комунікативної ділової мови. Неважко помітити, що історія з часів 
Канта не раз підтверджувала слушність його спостережень. Українці, 
зрозуміло, в цих кантівських викладках не присутні. Україна була у 
складі іншої держави, і як складова, попри всю її національну 
самобутність, самостійно для світу не існувала. Лише в окремі періоди 
до неї пробуджувався інтерес. В період козацьких воєн, скажімо, коли 
вона з'явилася як новий формотворчий елемент історії. Згодом 
привернула до себе увагу німецьких романтиків, коли вони відкрили 
для себе поетику цієї слов'янської стихії. А також у період визвольних 
змагань за свою державу в 20-ті роки. Та ось тепер, коли вона може 
постати на повен зріст. 
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Тож чи не час навести такий кантівський об'єктив на цю націю,− 
невже там відіб'ється та її фізіогномія, яку так гірко змалював колись 
Пантелеймон Куліш, − фізіогномія народу “без пуття, без чести, без 
поваги”? 

Тоді все правильно, тоді й Меріме мав рацію, коли писав, що 
Богдан Хмельницький − великий полководець, але не став всесвітньо 
відомим ще й через те, що належав до темного народу. 

Якщо ж це не так, то годі вже добивати цей народ. Ось він і настав, 
цей найвищий час, повернути йому його історію, його мову, його 
культуру. 

Адже все це віками нищила імперія як визначальні чинники його 
національної ідентичності. 

Натомість сталося непрощенне − вже не імперія, не ворог, а у своїй 
же незалежній державі знайшлися сили, різнозаряджені та водночас 
спрямовані на демонтаж України. 

Сказав Монтеск’є − спочатку треба бути поганим громадянином, 
щоб потім стати хорошим рабом. У нас надто багато поганих громадян. 
Важко збудувати державу, в якій навіть деякі члени парламенту не 
хочуть приймати присягу на вірність їй, у передбаченні солодкої 
перспективи бути знову рабами. 

Такі речі треба припиняти відразу, таких депутатів треба 
позбавляти мандата. Ану ж у Франції, Англії чи у США − щось подібне 
дозволили б собі члени парламенту? Головне дзеркало їх спопелило б. У 
нас же панує млява толерантність, яка видається за демократію. Україну 
більше знають у світі через її спортсменів і корупціонерів, ніж через те, 
що є її суттю. Держава − це система, яка зберігає себе. І якщо ми 
держава, а отже, система, то чому ж ми дозволяємо її розвалювати? 
Кінець XX століття, початок тисячоліття, − нації, що й досі ще не 
збулися, нації слабкі й не стабільні, перспективи не мають. Нині в дію 
входять зовсім інші механізми. Вони жорстокі. Слабкі народи будуть 
перемелені в цьому млині. Наші проблеми нікого не цікавлять, і не 
треба думати, що вони у нас такі унікальні. Ми найкращі, нам найгірше, 
− в історії цей принцип не годиться. Перуанський письменник Маріо 
Варгас Льйоса писав ще багато років тому, що може статися так, що 
“найтяжчу боротьбу ми, латиноамериканці, будемо вести самі з собою. 
Нас обтяжують століття панування нетерпимості, абсолютних істин і 
деспотичних урядів, і скинути цей тягар буде нелегко.” Наче про нас. 

То, може, ставити питання про гуманітарну ауру України ще не 
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слід, може, це передчасно і навіть по-своєму некоректно? Україна ще 
перебуває в іншій системі координат. Думаю, що слід. 

Треба робити все, що може прискорити процес її опритомнення, її 
повноцінного входження у світове співтовариство. Навіть якщо для 
цього потрібна шокова терапія. 

Карамзін відкрив Росію, як Колумб Америку, − сказав Пушкін. 
Додамо: відкрив великою мірою за рахунок української історії. 
Америку Колумб відкрив, шукаючи Індію. Доля аборигенів відома. 
Ми ж Україну відкриваємо в Україні, і це нікому не загрожує ні 

втратою територій, ні духовних цінностей. Це лише вимагає перегляду 
звичної схеми. Перестановки некоректно поставлених дзеркал. 

Українці − це нація, що її віками витісняли з життя шляхом 
фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних мутацій, 
цілеспрямованого перемішування народів на її території, внаслідок чого 
відбулася амнезія історичної пам'яті і якісні втрати самого 
національного генотипу. 

Образ її спотворювався віками, їй приписувалася мало не генетична 
тупість, не відмовлялося в мужності, але інкримінувався то націоналізм, 
то антисемітизм. 

Велике диво, що ця нація на сьогодні ще є, вона давно вже могла б 
знівелюватися й зникнути. 

Фактично це раритетна нація, самотня на власній землі у своєму 
великому соціумі, а ще самотніша в універсумі людства. Фантом 
Європи, що лише під кінець століття почав набувати для світу реальних 
рис. Вона чекає своїх філософів, істориків, соціологів, генетиків, 
письменників, митців. Неврастеніків просять не турбуватися. 

І тут я повинна перейти, згідно з Йоаникієм Ґалятовським, до конклюзії, 
тобто до заключної частини. 

То звідки ж він, цей дефект головного дзеркала ? 
Згадайте чарівну казку Андерсена “Снігова королева”. Там все 

починається з того, що один дуже лютий чорт зробив дуже дивне 
дзеркало. “Це дзеркало, − цитую, − мало незвичайну властивість: все 
добре і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне 
й погане виступало чіткіше і здавалося ще гіршим”. 

Оце він і є − дефект нашого головного дзеркала. Його зробив чорт. 
А учні й послідовники чорта, − цитую далі, − “всюди бігали з тим 
дзеркалом і, нарешті, не залишилося жодної країни, жодної людини, які 
б не відбилися у тому дзеркалі спотвореними”. Тоді поплічники чорта 



 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

489 

полетіли в небо, ще й там хотіли порозважатися. Але дзеркало 
відбивало такі страхіття, робило такі гримаси, що аж випало з їхніх рук, 
брязнуло об землю й розбилося на мільйони скалок. “І ці скалки 
наробили ще більше лиха, ніж саме дзеркало”. 

Вони літали скрізь по світу, і якщо потрапляли комусь в око, то 
“людина з такою скалкою в очах бачила все навиворіт або тільки саме 
погане, бо кожна скалочка мала ту ж силу, що й ціле дзеркало. 
Декотрим людям скалочка потрапляла в серце... і серце 
перетворювалося на маленьку крижинку”. “А по світу літало ще багато 
таких скалочок”... 

Не буду розшифровувати, що то за чорт і хто його поплічники. 
Sapienti sat. Скажу тільки, що ті скалочки літають по світу й досі, і люди 
з такими скалочками в очах бачать зовсім не ту Україну. 

Але все це реверберації старих імперськихдзеркал з облізлою вже 
амальгамою. 

На щастя, дедалі більше людей не хочуть, щоб такі скалочки 
потрапляли їм в очі і в серце. 

Отож історія триває. І якщо ми вчора не випили брому, читаючи її, 
то сьогодні й завтра будемо здатні її творити. 

Тільки не треба чекати, щоб хтось вам зробив ваше власне 
індивідуальне дзеркало і вмонтував його в систему суспільних дзеркал. 
Кожен має зробити це сам. 

Демократія тим і добра, що при демократії не держава руйнує 
людину, а людина будує державу. І саму себе, і своє гідне життя, і 
гуманітарну ауру своєї нації. 

Ось у чому “Ключ розуміння”, як сказав би Йоаникій Ґалятовський. 

Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / вступ. слово 
Б. Якимовича. − Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. − 52 с. − 
С. 12−49. 

Усні форми побутування мови.  
Явище вульгаризації мовлення 

[...] Спадщина радянського періоду в сучасній мовній ситуації 
виявляється не тільки в розшаруванні української людності за мовною 
ознакою на дві групи − носіїв української літературної мови і носіїв 
російської літературної мови. Не меншого, а може, й більшого 
поширення набули здеградовані форми усного побутового мовлення, 
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що утворилися на ґрунті обох мов. Для українського мовлення − це 
суржик, що виник внаслідок потужного інтерференційного впливу 
російської мови, для російського мовлення − це лексично обмежений 
звульгаризований різновид, який набув поширення в результаті 
винародовлення і соціальної деградації суспільства. Слід врахувати і 
периферійність України стосовно центрів нормування і кодифікації 
російського літературного мовлення. 

Таким чином, поділ населення України на україномовне і 
російськомовне доповнює поділ на суржикомовне і матючномовне. 

Вихід з кризового стану усних форм побутування мови в східних і 
південних регіонах України, звичайно, єдиний − поширення української 
літературної мови через систему освіти, засобів масової інформації, 
культури. При цьому, безперечно, є хибною тенденція до замикання 
української мови і культури в межах елітарних форм її побутування. І 
сленг, і жаргони необхідні для повноцінного життя кожної мови. 
Потрібно лише, щоб сленг і жаргони формувались у межах своєї мови. 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 92−101. 

Суржик як соціолінгвістичний феномен 

[...] У дев'яностих роках суржик став нарешті об'єктом 
лінгвістичного аналізу. Одна з перших його дослідниць Олександра 
Сербенська, упорядник посібника з промовистою назвою 
“Антисуржик”, розвинула погляд Б. Антоненка-Давидовича на 
досліджувану субмову як здеградовану під тиском русифікації форму 
українського мовлення, підкресливши, крім лінгвістичного, 
психологічний аспект його негативного впливу на свідомість. 

“Сьогодні слово “суржик”, − пише О. Сербенська, − почали 
вживати і в ширшому розумінні − як назву здеградованого, убогого 
духовного світу людини, її відірваності від рідного, як назву для 
мішанини залишків давнього, батьківського, з тим чужим, що нівелює 
особистість, національно-мовну свідомість. Мішаниною двох мов − 
української та російської − говорить частина людності України, хоч 
загальновідомо, що користуватися сумішшю з двох мов − це одне з 
найтривожніших явищ загальнопедагогічного характеру. Скалічена 
мова отупляє людину, зводить її мислення до примітиву. Адже мова 
виражає не тільки думку. Слово стимулює свідомість, підпорядковує її 
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собі, формує. Суржик в Україні є небезпечним і шкідливим, бо 
паразитує на мові, що формувалась упродовж віків, загрожує змінити 
мову…” [...] 

Соціальне середовище, в якому виникає досліджуваний різновид 
усного мовлення, − це сільські жителі, що пристосовуються до 
російськомовних мешканців міста. Утворюється він шляхом стихійного 
засвоєння російської мови при безпосередніх контактах з її носіями, а не 
шляхом поступового опанування другої мови в процесі організованого 
навчання. Успішним таке засвоєння другої мови може бути тільки в 
дитячому віці, тому суржикові, на відміну від комунікативних 
різновидів, сформованих на ґрунті однієї мови, тих же територіальних і 
соціальних діалектів, властива лексична й структурна неповнота, 
ущербність. Він утворюється внаслідок хаотичного заповнення 
зруйнованих ланок структури української мови елементами поверхово 
засвоєної російської. 

Проміжний характер цієї безладної мовної суміші, її меншовартість 
порівняно з кожною з двох мов, що беруть участь в утворенні суржику, 
усвідомлюють і самі його носії, котрі при опитуванні часом не можуть 
ототожнити своє мовлення ні з російським, ні з українським, 
ідентифікуючи його як “іншу” або “третю” мову. 

Розмитість мовної свідомості носіїв українсько-російського гібриду 
засвідчують і відмінності в мовній самоідентифікації, властиві 
представникам суржикомовних середовищ різних регіонів України. [...] 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 104−114. 

Мовна ситуація України 

[...] Нинішню мовну ситуацію України характеризує конфлікт між 
двома літературними мовами − українською та російською. 

Асиміляція значної частини українського населення, що 
спричинила ослаблення національної самосвідомості українців, 
витіснення української мови російською у східних, південних і частково 
центральних областях України, передусім у великих промислових 
центрах, становить одну з головних перешкод у побудові національної 
держави, незалежної від колишньої імперської метрополії. 

Деформованість мовної ситуації України полягає в тому, що 
співвідношення українськомовної та російськомовної частин населення 
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не відповідає співвідношенню українців і росіян на її території. [...] 
Активність новітньої московської експансії в культурно-

інформаційний простір України виразно засвідчує історія комерційного 
телеканалу ІСТV, заснованого у 1992 році спільною українсько-
американською компанією. Це був єдиний в Україні телеканал, що 
майже всі передачі демонстрував у якісній адаптації українською 
мовою. Але у 2000 р. телекомпанія прейшла до російського власника і 
тепер не тільки веде мовлення російською, а й запрошує до праці 
московських ведучих і коментаторів. 

Цілком витіснено україномовну культуру з FМ-ефіру, особливо 
популярного серед молоді. У Києві сьогодні працює з півтора десятка 
ультракороткохвильових станцій, і всі вони є активними провідниками 
російського маскульту. Створюючи максимально сприятливі умови для 
російського шоу-бізнесу, FМ-станції України знищують свій 
національний шоу-бізнес. В результаті всі майданчики столиці 
окуповані російською попсою. 

Не можна оминути й такого специфічно українського, не відомого 
жодній іншій країні явища, як впровадження двомовних передач. Воно 
стосується не тільки комунікативних ситуацій спонтанної двомовності, 
коли під час опитувань чи інтерв'ю журналіст на запитання, поставлене 
українською мовою, одержує відповідь російською. Деякі наші теле- й 
радіокомпанії практикують заплановане ведення передач у двомовному 
режимі за зразком “тарапунько-штепселівського” діалогу радянських 
часів − двоє ведучих поперемінно виголошують тексти то українською, 
то російською мовами. [...] 

Як відомо, до найактивнішого споживача телевізійної продукції 
належить молодь, тому проросійська орієнтація більшості телевізійних 
каналів України може мати далекосяжні загрозливі для національної 
безпеки наслідки. 

Україномовна освіта на тлі російськомовної масової культури не 
тільки поглиблює в зросійщених містах розрив між побутовою мовою 
учнів і мовою навчання, а й знецінює ефективність виховання 
національно свідомих громадян, бо національна свідомість формується 
тільки в своєму мовно-культурному середовищі. 

Активне витіснення української мови спостерігається і в пресі та 
книговидавничій галузі. [...] 

Таким чином, співвідношення кількості україномовних і 
російськомовних книжок, журналів, газет, кіно- і телефільмів, 
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адресованих масовій аудиторії, не відповідає показникові демографічної 
потужності двох мов. Попит значної частини україномовного населення 
на продукцію своєї масової культури не забезпечено. Більше того, 
поширення російськомовної масової культури заблокувало можливість 
заохочення людей до пасивного використання української мови, що в 
перспективі мало б сприяти розширенню сфери її активного вживання. 
[...] 

Незважаючи на зазначені перешкоди, українська мова не втратила 
достатньо сильної креативної енергії. Нині, в умовах творчої свободи, 
почався активний процес формування соціально диференційованої 
культури на базі української мови, особливо інтенсивний в західних і 
центральних регіонах, а також у Києві, хоча цікаві явища в сфері 
елітарної української культури спостерігаються і в містах Східної 
України. Однак в умовах жорсткої конкуренції] з російською масовою 
культурою українська, яка перебуває в стадії формування, потребує 
підтримки з боку своєї держави, що ще раз підтверджує гостру 
необхідність ефективної мовної політики. 

Слід зазначити, що за роки державної незалежності в масовій 
свідомості русифікованої частини українського населення відбулись 
певні психологічні зміни у ставленні до української мови. Надання 
українській мові статусу державної підняло її престиж. 

Це показало, зокрема, соціологічне опитування киян, яке провів 
центр “Громадська думка” при Науково-дослідному інституті 
соціально-економічних проблем Києва у 2000 р. [...] 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 115−125. 

Соціальна стратифікація української мови.  
Мовне середовище 

[...] Сучасна мовна ситуація кардинально відмінна від ситуації 
початку минулого століття. Сьогодні маємо розвинену літературну 
мову, здатну обслуговувати всі сфери суспільного життя, але у великих 
міських центрах, включаючи столицю, відсутнє повноцінне 
побутування живих форм розмовного мовлення. 

Для увиразнення нинішніх мовно-культурних проблем можна 
скористатися поширеним у лінгвістиці образним порівнянням живих 
форм побутування мови з дикими рослинами, що ростуть у природному 
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середовищі, а літературної мови − з оранжерейною квіткою, що 
потребує штучних умов. Отже, якщо на початку минулого століття 
перед українським суспільством стояло завдання виплекати 
оранжерейну рослину, то тепер корінь мовних проблем полягає у 
потребі відновити природні стихійні форми існування мови. А це 
завдання незрівнянно важче, тому що воно потребує зміни мовно-
психологічних установок маси людей різних соціальних прошарків і 
різного рівня освіти. [...] 

Теза про вільний вибір мови спілкування в загальноміській 
комунікації − це фікція. Насправді мовна поведінка особистості в 
розмаїтих ситуаціях неформального міського спілкування суворо 
детермінована російськомовною атмосферою наших міст, яка породжує 
ефект мовного диктату середовища. Адже згідно із законом соціалізації 
“жодна з осіб не може ізолюватися від реакції на неї навколишніх осіб, 
яка впливає на її поведінку та видозмінює останню на всіх стадіях 
життєвого циклу”. Українське урбаністичне середовище створює 
психологічно комфортні умови для російськомовної частини населення 
і дискомфортні для тих, хто зберігає вірність рідній мові. Говорити 
українською у всіх ситуаціях міських контактів означає повсякчас 
долати опір мовного середовища. Можна сказати, що мовно-культурна 
атмосфера наших міст зробила російську мовою пристосування, а 
українську мовою протистояння. [...] 

Витіснення культури, глибоко вкоріненої в природному довкіллі, 
історично пов'язаної із середовищем побутування, призводить 
переформування народу на населення, поведінку якого визначає 
феномен духовної відчуженості від своєї землі (згадаймо Шевченкове 
“на нашій, не своїй землі” і образ “чужинців на своїй землі” Лесі 
Українки). Оскільки культура, принесена іншим етносом, засвоюється 
поверхово, в її гірших, примітивних зразках, відбувається зниження 
загальної культури суспільства, що асимілюється. [...] 

За нинішніх умов високого рівня асиміляції міського населення 
Сходу й Півдня, а частково й центральних регіонів, що включив у дію 
механізм самоасиміляції, без державної підтримки українськомовної 
культури фактор більшої комунікативної потужності російської мови, 
про збереження якого в Україні добре дбають російські політики, 
“працюватиме” на дальшу русифікацію країни й утримування її в зоні 
впливу російського інформаційного простору. 

З цього погляду можемо констатувати посилення русифікації 
населення за роки незалежності, оскільки на ринку масової культури 
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України маємо абсолютну перевагу російської продукції. [...] 
Було б хибним, проте, робити висновок про низький престиж 

української мови серед київської молоді, виходячи з переважання в 
цьому середовищі російськомовного міжособистісного спілкування. Як 
показало опитування, українська мова у свідомості молодих людей 
пов'язується з певними базовими цінностями. Так, переважна більшість 
(61 %) столичної молоді вважає українську рідною мовою, причому так 
ідентифікують її не тільки групи україномовні та двомовні, де їх 
відповідно 98 % і 86 %, а й 44 % російськомовних. Молоді кияни 
усвідомлюють потребу володіння державною мовою. По це повідомили 
77 % респондентів, тоді як про потребу володіння російською мовою 
говорить лише третина. І, що особливо важливо, молодь столиці визнає 
пріоритет української мови як державної. [...] 

Мовний бар'єр, що утворився між елітарною культурою, яка 
формується на основі української мови, і російськомовною масовою 
культурою, гальмує і ускладнює процес становлення нового суспільства 
з кількох причин. По-перше, це позбавляє українську мову перспективи 
розширення сфери впливу, оскільки саме за посередництвом масової 
культури здійснюється контакт всіх соціальних груп, і водночас вона 
найкраще надається для мовного врегулювання з боку держави. 

Крім того, функціонування української культури в обмежених 
рамках породжує ще одне вкрай негативне явище − воно гальмує 
формування її повної структури. [...] 

Втрата свого інформаційно-культурного простору є найбільшою 
поразкою української демократії за роки незалежності. Перехід 
українських мас-медіа під контроль колишньої метрополії перетворив 
найпотужніші джерела впливу на масову свідомість населення з 
державотворчих на руйнівні. Електронні та інші засоби масової 
інформації України стали ефективними новітніми провідниками 
російської культури, російських ментальних кодів, поведінкових 
стереотипів. [...] 

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. − К. : Видавничий 
дім “КМ Академія”, 2004. − 163 с. − С. 92-142. 

Вступ до теорії українського кохання 

Українці ніколи не були циніками, тому сьогоднішня “еротизація” 
нації через масову культуру чи то зі Сходу, чи то із Заходу є не лише 
антиполітичною та антиестетичною: вона − протиприродна. 
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Символом українського кохання завше була душа, точніше − серце. 
Тіло ж, на відміну від культур деяких інших народів, ніколи не було 
самодостатнім ідолом обожнювання. Тому марними будуть наші 
намагання віднайти яку-небудь українську Венеру в скульптурних 
формах або серед численних малярських праць. [...] 

Водночас сьогоднішній стан речей змушує нас повернутися до 
проблеми традиційного розуміння інтимного світу українства, його 
місця в національній і світовій культурі. Нині склалася така ситуація, 
коли, з одного боку, експансія маскультури, помножена на український 
правовий хаос, руйнує культурні цінності та етику людських взаємин, а 
з іншого − в суспільстві продовжує насаджуватися псевдоукраїнська 
культура, замішана на квазіпатріотичному ґрунті. 
Томенко М. В. Теорія українського кохання / Микола Томенко. − Вид. 3-тє, 
доповнене й перероблене. − К. : Генеза, 2010. − 128 с. − С. 11. 

Люмпенізація 

“Люмпен” з німецької перекладається як “лахміття”. У “Великому 
тлумачному словникові сучасної української мови” написано що цей 
термін використовується для означення “людини з декласованих верств 
населення”, а поєднання “люмпен-пролетаріат” − для назви 
“декласованих елементів, що втратили зв'язок з виробництвом: босяків, 
злодіїв, старців тощо”. На нашу думку, для характеристики явища 
насичення “лахміттям” і брудом української мови, її денаціоналізації й 
упослідження російськими шовіністами й українськими манкуртами, за 
допомогою духовних і космополітичних заброд цілком доречно 
використати слово “люмпенізація”. Його синонімом може бути 
“зубожіння”. 

Найганебнішою й найогиднішою ознакою люмпенізації є “русский 
мат”. Матюк як найбрудніший мотлох проник у нашу мову, став 
характерною рисою не лише бродяги й пияка, але й колишнього 
президента, міністра й директора підприємства, студента, школяра й, на 
жаль, сучасної модерної літератури. Він є постійним засобом 
спілкування у пролетарській російській родині, в середовищі 
російськомовної молоді чоловічої і жіночої статі. Не раз, ризикуючи 
бути зневаженими, звертаємо на це увагу таких співрозмовників: невже 
вони втратили пошану до російської культури й рідної нації? [...] 

Яскравим зразком люмпенізації стало дієслово “давати”, давайте 
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сядемо, давайте подумаємо, давайте дамо, давайте не дамо, давайте 
проголосуємо, давайте обдумаємо, давайте обговоримо, давай 
відберемо, давай прийди і безмежна кількість інших давайте, давай. 
Зверніть увагу на це безкінечне “давай” у нашому “парламенті”. Хіба 
такою убогою була мова наших класиків, хіба так розмовляли наші 
діди!? Та ж бо є милозвучні, інтелігентні, шанобливі форми звернення: 
пропоную поміркувати, прошу надати змогу обговорити..., розгляньмо 
це питання, зустріньмося й подумаємо..., будь ласка проголосуйте, будь 
ласка прийди, прошу глянути на цю проблему іншими очима... й багато 
інших. [...] І ми повинні б соромитися за наш примітивізм. 

Хто його інтродукував у нашу мову? Припускаю, що корені 
сягають аж Жовтневого перевороту. Бо чи міг мобілізований для 
здобуття перемоги люмпен, бандит і кримінальний злочинець 
звернутися до інтелігента, професора чи будь-якої людини в капелюсі, 
краватці, дорогому пальті й чистих черевиках інакше, як “давай”, 
“валяй”, “шуруй” та ще іншими нецензурними словами, збагаченими 
багатоповерховим матюком. Адже краватка, капелюх та охайна одежа 
були ознаками ворога пролетарської революції або й буржуазного 
націоналіста багато років ще й після Другої світової війни. 

Опосередковано про люмпенізацію нашого мовлення свідчить і той 
факт, що більшість різного рангу діячів у певних урочистих умовах 
заявляють: “Я хочу привітати вас”, “Я хочу подякувати вам”, “Я хочу 
відзначити”, “Я хочу вручити вам нагороду”, “Мені хочеться звернути 
увагу” і т.п. Після такого звернення закрадається думка: “Хочу, але не 
можу?”, “Хочу, але не знаю, як на це зреагує вищий начальник?”. Бо 
якщо хочу і маю на це право й підстави, то роблю й не дратую людей 
своїми непотрібними забаганками. Хочеш привітати − наберися відваги 
й вітай! Адже після заяви “хочу” слухач не переконаний, чи буде це 
вітання, чи треба дякувати лише за хіть. Уже нема секретарів парткомів 
і секретарів цека, то ж нема й підстав остерігатися їхнього кривого ока 
та вірнопіддано завуальовувати свою дію попереджувальними 
хотіннями перетворювати вдавану делікатність у безграмотність. 
Скільки ж років незалежності потрібно, щоби в українській мові 
відродилася її ніжність, делікатність, чистота і милозвучність? 

Після десятиліть пролетарського звертання до іншої особи в 
офіційних справах − “товаришу”, у побутових − “девушка” (незважаючи 
на вік), “молодой челов'єк”, а в прикрих − “громадянине” з великим 
скрипом повертаємося до нормального, прийнятого в цивілізованому 
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світі, вживання слова “пан”. [...] 
Люмпенізація мовлення йде в парі з духовним зубожінням й 

закономірно виявляється в повсякденній поведінці їхніх носіїв. Бо хіба 
лише цілковитою байдужістю, бездушністю й недбальством не лише 
щодо себе, але й своїх майбутніх діточок можна пояснити масове 
куріння в дівочому студентському й робітничому середовищах. 
Здається, важче відучити від цієї нерозумної звички чоловіків. Одначе, 
якою шляхетною була б їхня оздоровча акція, спрямована на зменшення 
чисельності отруєних і засмерджених тютюновим димом дівчат. І 
поцілунки стали б солодшими. І нація здоровішала б. [...] 

Стихійно в наше мовлення потрапило слово “вибачатися”, 
вживання якого, на перший погляд, мало б свідчити про делікатність і 
вихованість людини. Вибачаються в громадському транспорті, коли 
штовхнуть сусіда або наступлять на йогу. Вибачаються діти перед 
батьками, учителі перед директором школи, співрозмовник перед 
другом у разі необдумано вжитого прикметника тощо. Але ж 
“вибачаюся” означає: сам себе вибачаю, так само, як “миюся”, 
“усміхаюся”, “наближаюся”, “спізнююся” та безліч інших дієслів із 
постсуфіксом “ся” (похідним від зворотного займенника “себе”). Цей 
постсуфікс означає дію. виконувану певною особою для себе самої. 
Тобто “сам себе вибачаю”. А треба б сказати: “прошу пробачення”, 
“пробачте”, “перепрошую” чи інші ввічливі слова, незважаючи навіть 
на те. що у “Великому тлумачному словнику сучасної української мови” 
до дієслова “вибачаються” нема жодного застереження. [...] 

Голубець М. Русифікація – люмпенізація – вульгаризація. – Львів : Поллі, 
2006. – 48 с. − С. 22-28. 

Вульгаризація 

З латинської “vulgaris” перекладається як “звичайний, простий”. 
Вульгаризм у “Словнику іншомовних слів” тлумачиться як “не 
прийняте в літературній мові грубе чи лайливе слово або зворот”, а 
вульгарний − як “брутальний, спрощений; той, що спрощує”. Прояви 
вульгарного в українському середовищі маємо змогу відчути на 
кожному кроці. Ось як пише про нього в журналі “Дзвін” (2004, № 4) 
видатний філолог, професор Львівського національного університету ім. 
Івана Франка В. Лизанчук: “Прислухаймося, поспостерігаймо уважно − 
і серце наше жахнеться від того, як наші галицькі “Стьопи” (не 
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Степани), “Колі” (не Миколи), “Міші” (не Михайли), “Пєті” (не 
Петрусі), “Вані” (не Івани) розмовляють, коли ідуть “пішком” на 
“остановку”, сідають на “двойку”, “тройку”, “шістьорку”, “сімьорку”, 
“восьмьорку”, виходять на “слідуючій” або на “послідній” “остановці”, 
ідуть на базар і продають “клубніку” по чотири рублі “сємдесят” і по 
чотири рублі “восємдесят”. Виторгувавши гроші, вони йдуть “по 
магазинам”, дістають із “кармана кошільок” і купують для своїх дружин 
“кольца”, “цепочки”, “сосиски”, “лимони”, для дітей “конфєти” і 
“жвачки” (сколько стоїт?), а для себе − “сигарети”, “спічки”, “водку”, 
“сільодку”, “краску”, “предохранітель”, “растворітель”, отвйортку”, 
“носки” та ще цілу “кучу” цікавих речей. 

А якою мовою спілкуються хлопці, дівчата, діти? “Прівет”, 
“кароче”, “канєшно”, “ладно”, “резко”, “тіпа”, “успокойся”, 
“довольний”, “ну да”, “пригати”, “представляєш”, “подарити”, “не 
счітається”, а ще “тьолка”, “воопще”, “кльово”, і все це в суміші з 
“бліном” створює сучасну галицьку говірку, українську “солов'їну” 
мову”. Поряд із цим відбувається активна інтродукція в українську мову 
цілком непотрібних іноземних слів: мер, губернатор, саміт, спікер, 
маркетинг, ноу-хау, нувориш та інші. 

Зі швидкістю епідемії заполонив українське мовлення вульгаризм 
“Добрий” як відповідь на привітання “Добрий день”. Причому, цей 
вірус зачепив психіку не лише розмальованих секретарок контор і 
канцелярій державних і приватних фірм та підприємств. Він поселився в 
свідомості академіків і домашніх господинь, професорів, викладачів, 
директорів, учителів, лікарів, науковців, інженерів, дикторів, 
журналістів і, безумовно, молоді і юнацтва. Й нікому в голову не 
приходить, що його не питають про якість дня, добрий він чи поганий, і 
що на ввічливе українське вітання “Добрий день” чи “Доброго дня” 
треба відповідати не вульгарно − “Добрий”, а таки ввічливо − “Добрий 
день” чи “Доброго дня”. [...] 

Нашу мову намагаються “збагатити” й іншими покручами, 
наприклад, “трудоголік”, певно, беручи за основу для такого 
словотворення, на жаль, часто вживаного в побуті й медицині 
“алкоголік”. Але ж “алкоголізм” (від арабського − алкоголь) означає 
захворювання, що розвивається внаслідок зловживання спиртними 
напоями. Серед іншомовних не знаходимо слова “голік”. То чому б не 
вживати милозвучні і змістовні українські слова − “працьовитий”, 
“роботящий”, “працелюбний”, або хоча б “трудолюбивий” чи 
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“працелюб”, “трудолюб”. 
Нині не лише на дискотеках, але й гуцульських, бойківських й 

подільських весіллях “приветствуют” [...] низькопробні сурогати, 
спрямовані на розтління, денаціоналізацію, деградацію української 
молоді. 

Як далі констатує проф. В. Лизанчук, в Україні на людину 
спрямовано 33-35% російської попси, 34-36% − західної, головним 
чином, англомовної звукової продукції, серед вереску й бумкання якої 
ледве животіє 8-9% української музики. 

“Кожна європейська держава захищає свій інформаційний простір. 
Ефірні обмеження (або ж квоти) активно працюють у Франції, яка в 
такий спосіб бореться з американізацією масової культури. У Франції за 
зневагу, ігнорування французької мови можна сісти на 6 місяців до 
в'язниці, або сплатити штраф у сумі 9 тис. американських доларів... У 
Чехії вже кілька років реально працює закон, згідно з яким у радіо- і 
телеефірі (державному, приватному) вітчизняній музиці надається не 
менше 60% часу... В Японії шкільною навчальною програмою 
передбачено, що діти обов'язково мають вивчити 300 японських 
народних пісень... [...] 

Українські учні розмовляють з рідними “українськомовними” 
батьками російською, українським спортсменам (правда, вони 
працюють м'язами, менше головою) ніби замінили язики − забули або 
нехтують українську, у столичних навчальних закладах панує російська, 
в армії − російська. [...] “Українські” політичні партії виступають за 
державну в Україні російську мову − найвагоміший чинник руйнування 
української ідентичності, національних самобутностей, духу й 
культури. Студентська молодь у національних вищих навчальних 
закладах, підлітки − у школах “тіпають”, “блінають”, “дакають”, 
“конєщнають”, “кльовають”. Суцільний парадокс! Чи параноя? 

[...] Основна причина розгулу русифікації, двоязичія, люмпенізації і 
вульгаризації − в нашій бездіяльності, поблажливості, а часто й 
безхребетності! 

Настала найвища пора оголосити спротив (а відважнішим − і війну) 
русифікаторам й вульгаризаторам української мови. [...] 

Голубець М. Русифікація – люмпенізація – вульгаризація. – Львів : Поллі, 
2006. – 48 с. − С. 29-35. 
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