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УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ  

І ЙОГО РОЛЬ У ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 

 

Хоч не сидить тиран на троні, сам трон 

залишився! А трон – імперія, для нас 

вчорашній зашморг! 

(Олег Гринів) 

Я прапор піднімаю за державу, залежну 

лише від Творця землі й небес 

(Олег Гринів) 

У складних політично-правових, соціально-економічних умовах в Україні 

надто актуальним є те, аби у навчально-виховному процесі діяв закон 

утвердження україноетноцентризму, платформою якого є українська мова, 

українська історія як найважливіші засоби навчання, виховання, утвердження 

наукового світогляду, соціалізації особи. 

Тисячоліття тому вчений світ ствердив, що мова — така ж давня, як і 

свідомість, і виникла вона від потреби у настійному спілкуванні. Життєва ж 

практика підкреслила, що мова для кожної конкретної особи, відтак для народу, 

нації – це історично спадкоємний код, це той основний і найважливіший ґен, 

що тримає людську цивілізацію в усвідомленій дóсвідній тяглості й баченні 

перспективи. Для кожної мислячої істоти мова – як повітря, що забезпечує 

дихання й безконечну роботу серцевих м'язів; мова – це та невидимого кольору 

й густини кров, яка забезпечує виявність мозкового мислительного процесу; 

мова – це той духовний дзвін, відлуння якого передається як молитовна 

заповітність дідів – батькам, батьків – дітям: аби не втратили спадкових 

орієнтирів, щоб не зблудили на манівці історичного безпам'ятства, щоби не 

ослабли зріти з дня сущого – у прийдешній 

Мова для кожного з нас – компас, що вказує на вірність ходи дорогами 

життя; мова – наш духовний поводатор, наш рятівник посеред тих нав'язливих 

спокус, котрі армадно насуваються на нашу свідомість,  соціальну позицію – з 

численних псевдодруків – книжкових та денникових, з телевізійно-радійних 

карколомних передач-пóкручів, інтернетних спекуляцій, тощо. 

Маємо берегти, як мовлять горяни, – сокотити нашу рідну мову як скарб, 

що не піддається економічному оцінюванню, зіставленню чи вимірюванню. 

Куди б ми не спрямували свій хід, чи не на кожному кроці почуємо: 

«Бережіть мову, як своє ймено»; «Мова – як сонце, як небо і води»; «Мовити 

красно – як жити щасно»; «Без любові до рідної мови – світ пліснявий»; 

«Мовонько, зоренько, не осліпи мої кроки»; «Без мови – як без душі»; «Іди 

щодня до мови – як до джерела: напивайся свіжістю!»; «Забудеш мову – 

загубиш вітцівщину»... 

Як видиться, в цьому правічному й безконечному смислоряду слово 

«мова» – центрове, ядерне; це слово дійсно несе в собі й загадку, і розгадку 

сутності мови як факту і явища, як набутку, так і майбутнього надбання. Бо ж 

мова – це не якийсь історичний консервант; вона, мова, – живий організм, що 

має розвиток, розквіт і в залежності від її носія, завмирання, занепад. Мову, як і 



 5 

людину, слід доглядати, нерідко підліковувати й оберігати від нахлинаючих 

звідусіль паразитів. 

Важливо оберігати від небажаних впливів і мовне середовище, 

прочищати його, як потічок, не допускати замулювання. 

Як важливо сповідувати поетове: «Мово моя материнська, я на кордонах 

твоїх щодобово стою!»… 

Актуальними для обговорення є педагогічні проблеми щодо методики 

викладання гуманітарних та суспільних дисциплін. Космічні зміни в 

сучасному світі, розвиток технологій потребують швидкої адаптації до нових 

умов майбутніми лікарями. Формування таких навичок залежить від багатьох 

факторів, в тому числі і під час викладання українознавчих дисциплін.  

Сучасна проблема зміни чи скорочення навчальних годин з предметів 

гуманітарного спектру потребує внесення змін у методику проведення занять та 

систему оцінювання з дисциплін: «Філософія», «Історія України та української 

культури», «Соціологія», «Громадянська освіта», курси за вибором, тощо.  

Щорічні наукові конференції у медичних університетах і приурочені 

власне обговоренню багатьох таких питань: (Івано-Франківськ (травень, 2018 

р.); «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» (Тернопіль, 

травень, 2018 р.); «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» 

(Тернопіль, груден,ь 2018 р.) «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці 

майбутніх фахівців медичної галузі» (Львів, 2018 р.)… 

Одним з надважливих у наш час є розвиток і впровадження 

компетентнісного підходу у вищій школі. Формування компетентностей – 

це уміння, які необхідні для реальної життєдіяльності — професійні, уміння 

застосовувати знання, отримання інформації, поновлення знань та продовження 

навчання, самоосвіти, соціальні та комунікативні уміння, уміння спілкуватися, 

вирішувати проблеми та конфлікти, працювати в команді, відчувати 

відповідальність, тощо. На одному із Симпозіумів Ради Європи 

підкреслювалося, що для результатів освіти важливо знати не тільки що, але і 

як робити. 

За розпорядженням МОЗ України опорна кафедра українознавства і 

філософії ІФНМУ підготувала (колектив авторів; наукова редакція та авторство 

– акад. Качкан В.А.), випустила у світ два національні підручники: «Історія 

України» (К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 360с.) та «Історія української 

культури» (К.: ВСВ «Медицина», 2014), кожен з яких уже витримав по кілька 

перевидань. 

Текст підручників апробовано під час читання лекцій та проведення 

семінарів на різних факультетах університетів упродовж багатьох років.  

Певні, що кожен студент, який бере в руки ці підручники, відчуває свою 

безпосередню причетність до рідної історії, культури. Його здивування від 

прочитаної прозової чи поетичної книжки; замилування нюансами барв 

художніх полотен на вернісажі чи виставці; сумування або ж піднесений 

настрій, навіяні звуками музики Гріга чи Вівальді; роздуми перед скульптурами 

Георга-Іоана Пінзеля; усамітнення, а, може, й дивовижне преображения перед 

стінами монастиря чи у святому храмі; його сприйняття або ж категоричне 
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заперечення якоїсь теле- чи радіопередачі, авторської програми — усе це теж 

вияв зрізу соціалізації та культурності особи, це також складники місткого 

поняття «інтелігент». 

Наша національна історія, філософія, культура, красне письменство 

постають як багатофункціональне явище та синтетичний феномен, що 

ґрунтуються, вибудовуються та утверджуються на системі суто історичних, 

філософсько-соціологічних, соціально-політичних, філологічно-мистецьких, 

лінгвістичних знань. Ми розглядаємо, аналізуємо і тлумачимо поняття 

«культура» як комплекс характерних матеріальних, духовних, інтелектуальних 

та емоційних рис суспільства, що вбирає у себе, як це справедливо стверджував 

академік Мирослав Попович, не лише різні види мистецтв, а й сам спосіб 

життєдіяльності, основні правила буття, системи цінностей, традицій та 

вірувань.  

Ведемо студента від з’ясування змісту і суті того чи іншого предмета, 

його теоретико-методологічних засад через осягнення витоків слов'яно-руської 

праматірної культури, перших писемних згадок і пам'яток, крізь епохи княжої 

та литовсько-польської доби нашої історії, козацько-гетьманської держави, 

через складні пороги націовідродження та державотворення, спротиви та 

долання ідеологічних перепон та заборон шовіністично-комуністичних 

тоталітарних десятиліть – аж до новітнього етапу воскресіння України як 

самостійної суверенної демократичної держави, осмислення її сутності у 

найрізноманітніших видових та жанрових проявах, що ґрунтується як на 

органічному засвоєнні досвіду попередників, звичаїв і традицій світового 

українства, так і на новаторських з'явах та явищах європейськості. 

З огляду на те, що медична професія є класичним прикладом діяльності 

в системі «Людина – Людина» професійна компетентність лікаря,  поруч із 

базовими знаннями й вміннями, визначається ціннісними орієнтирами 

спеціаліста, мотивами його діяльності,  усвідомленням свого призначення, 

стилем взаємодії з людьми, загальним рівнем культури, здатністю до 

самоосвіти та  самовдосконалення. 

У формуванні  ціннісних орієнтирів студентів-медиків та розвитку їх 

особистісних якостей (когнітивних, креативних, комунікативних, 

світоглядних), які складають ціннісну, духовно-етичну основу майбутньої 

професійної діяльності лікаря, провідна роль належить предметам філософсько-

історико-культурологічного циклу, включеним до змісту освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  

Опанування такими навчальними дисциплінами, як «Історія України та 

української культури», курсами за вибором «Культурологія», «Медицина і 

художня культура», «Медична субкультура», «Світова цивілізація і культура», 

«Логіка та формальна логіка», «Медичне краєзнавство», «Медична соціологія», 

«Професійна культура фармацевта», «Менеджмент у медицині», створює умови 

для формування  морально-естетичної свідомості майбутніх лікарів. 

Приміром, у професійній компетентності майбутнього медика провідне 

місце посідає формування ціннісного ставлення  до професійної діяльності, 

«творення образу себе як професіонала», що, зокрема, відбувається в процесі 
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вивчення курсів за вибором  «Медицина та художня культура» та «Медична 

субкультура». Ознайомлюючись із взаємозв’язком медицини  та духовної 

культури людства в різні історичні періоди (медичними афоризмами та 

крилатими висловлюваннями  про медицину античних філософів;  римською 

літературою про їжу, дієти, здоровий спосіб життя та лікувальні заходи; 

описами медичної допомоги в середньовічній Європі в літературних творах; 

медичною проблематикою в ренесансній літературі; зображенням життя і 

здоров’я людини в бароковому образотворчому мистецтві; описами культури 

дозвілля та шкідливих звичок людини в творах  західноєвропейського 

живопису ХІХ – початку ХХ ст., тощо), студенти починають усвідомлювати, 

що медицина є надважливою складовою культурогенези людства, а лікарська 

справа – це невід’ємний чинник життєдіяльності кожного суспільства.  

Завдяки аналізу медичної тематики в різних видах художньої культури, 

насамперед, сформованому образу лікаря в літературі, кінематографі, 

музичному та образотворчому мистецтві, а також вивченню, наприклад, 

творчого доробку письменників-медиків, художників-медиків відбувається 

формування  уявлення про медичну професію,  яка потребує  усвідомлення 

максимальної відповідальності за свої дії, систематичного психологічного й 

фізичного навантаження, готовності  вирішувати неординарні, нестандарті 

завдання, успіх у розв’язанні яких часто-густо залежить від правильності 

оцінки ситуації та вибору стратегії дій, у студентів поступово відбувається 

формування ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності. 

В нинішніх умовах тотального наступу московським патріархатом на 

українську церкву та її віковічне прагнення здобути автокефалію, важливо 

пояснювати студентству, що церква виступає не тільки і не стільки як 

інституція релігійності, духовності нації, борше – як своєрідний  сегмент, 

рівнозначний  Державі як феномену; як націєгуртуючий, націєтворчий фермент. 

Це, до речі, і спосіб, і методи народження новоякісного організму – Держави 

Україна. 

Церква у найширшому смислі фігурує як новий духовний організм, що 

розвивається, модифікується, видозмінюється як формо- так і 

змістопризначенням та функціональністю. Вона – дієва сила, акумулюючий 

феномен – до єднання, до інтелектуалізації нації на новому рівні, до 

життєбудівного, а не руйнівно-здичавілого курсу! Адже українська церква 

продемонструвала, як ще ніколи у новочассі, саме здатність підпорядкування 

суто конфесійних концепцій – найвищому місіанству – збереженню 

територіальної цілісності материка під йменом Україна. 

Церква виступає чи не найдійовішою силою утвердження національної 

ідеї та етнонацієцентризму, збираючи вірою і загальною метою різнодумство – 

в єдине силове ядро – першородство держави! 

Мусимо, зобов’язані  щоденно утверджувати у свідомості наших 

підопічних, що й «Майдан» – це не лише соціально-політичне, економіко-

правове, культурницько-духовне явище, як даність, а уже як феномен в часі і 

просторі, що, наче організм, живе, розвивається, – живиться не тільки 

фізичними спонуками передових, а й духовними резервами, що закладені 
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досвідом тих, перших, що упали в борні, – у духовні комори кожного свідомого 

українця. 

Як бачимо, реалії українського життя спонукають зробити процес 

формування українського медика-патріота усвідомленим. Адже 29 років з часу 

відновлення української незалежності з активною втратою населення через 

тимчасову або ж постійну еміграцію з України, наростання масового 

незадоволення власною країною проживання, масова пандемія нарешті 

переконали, що патріотичне виховання насамперед молоді у ВНЗ – то таки 

необхідний напрям роботи, на який мають бути спрямовані зусилля як 

громадянського суспільства, так і держави.  

При цьому під національно-патріотичним вихованням молоді державою 

слід розуміти комплексну системну і цілеспрямовану «діяльність органів 

державної влади, громадських організацій, вищих навчальних закладів, інших 

соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості. 

Зрештою, як показали події гібридної війни РФ проти України, насправді 

лише масовий патріотизм населення країни здатен зупинити агресора та 

вберегти країну від ворожої окупації. Для держави у стані війни питання 

національно-патріотичного виховання студентської молоді впирається ще і в 

проблему часу, відпущеного їй долею чи історією для вирішення питання «бути 

чи не бути?».  

Час вимагає рішучих кроків, бо український патріотизм анітрохи не менш 

важлива річ, аніж обсяги ВВП, високі технології та кількість танків. В умовах 

сьогодення це питання національної безпеки. 



 9 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ В УКРАЇНОЗНАВСТВІ 

 

Спільні тріумфи в минулому, спільна воля 

в сучасному, спогади про спільно 

доконані подвиги і готовність до 

подальших – ось основні умови, що 

творять націю 

(Е.Ренан) 

…Націю не об’єднає ніколи механічна 

збиранина людей чужих собі духом, - 

лише група людей спільної ідеї, одного 

духу, однієї психіки, однієї мети 

(Дмитро Донцов) 

 

Однією із особливостей постмодерністського розвитку гуманітаристики є 

цивілізаційний підхід до осмислення історичного процесу і антропологічний 

поворот у методології наукового пізнання, тобто, переорієнтація на проблеми 

людини. Він торкнувся усіх   сегментів науки, включаючи й українознавство як 

найінтегрованішу систему гуманітарних і природничих знань про Україну та 

українство. Саме воно найповніше  синтезує найрізноманітніші наукові студії 

про український етнос, його долю, державність, землю, природу і екологію,  

про антропологічний код   української нації, її мову, культуру, релігію, 

менталітет, характер, інтелектуальні надбання України,  її місце в світі і на цій 

основі створює нове знання [1]. Кожен з  компонентів українознавства,  

виступаючи   як усвідомлені минуле і реальність, є продуктом діяльності людей 

і водночас містить створені ними наукові знання. Іншими словами, Україна – це 

передусім люди, які творять і життя, і українознавство, а воно, в свою чергу, є 

наукою про людей, їх багатогранний світ, ідеали і духовні цінності.  

   Під впливом антропологічного повороту українознавство дедалі повніше 

утверджується як людинознавство, а в суспільному вимірі воно виступає не 

лише як наука,  але й як частина національного світогляду, як складова 

загальної культури та духовності суспільства і людини.  В совєтські часи із 

гуманітаристики під прикриттям боротьби з буржуазною ідеологією були 

викинуті як сама  наука українознавство, її авторитетні творці, так   і  ключові 

концепти: антропологізм, ментальність, національний характер, душа народу, 

національна ідея та ін. Ось чому звернення до анропоцентризму є відповідною 

реакцією вчених на успадковане з доби совєтського тоталітаризму відлучення 

науки від «живої» людини, конструювання так званої «нової» людини-робота 

або манекена. Між тим, українська національна література та  історіографія, 

починаючи з митрополита Ілларіона, Нестора Літописця, Самійла Величка, 

Петра Могили, Григорія Сковороди, Михайла Максимовича, Миколи 

Костомарова, Тараса Шевченка, Івана Франка, Володимира Антоновича, 

Михайла Грушевського, розвиваючись у контексті гуманістичних цінностей 

європейської і світової історіософії, традиційно на чільне місце ставили і 
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ставлять людину. Поступово сформувалася методологія історичного 

антропологізму, який став правилом, тобто принципом наукового пізнання.   

 В ряді новітніх праць, присвячених ролі антропоцентризму в методології 

науки, у тому числі й українознавства, вже окреслено деякі підходи до 

з’ясування його сутності,  методики «залюднення» досліджень, їх подальшої 

гуманізації [2]. Означеної проблеми торкався  й автор цієї статті [3], однак вона 

настільки широка, актуальна і важлива, що заслуговує додаткових дискурсів. 

До того ж в умовах російсько-української війни, окупації Криму,   ескалації 

військової агресії і підтримки Кремлем терористично-сепаратистського руху на 

тимчасово неконтрольованій  Україною частині Донбасу гострою є 

необхідність протидії російській пропаганді, спростування різного роду 

ворожих інсинуацій і міфів, рішучої відсічі   інформаційно-культурній експансії 

під парадигмою «руского міра», адекватної реакції на факти приниження та 

знецінення  людини.    

Нашою метою є, з одного боку, з’ясування українознавчої сутності 

концепту «антропологічний поворот», його взаємозв’язок із такими поняттями, 

як «історичний антропологізм», «анропоцентризм»,  «людиноцентризм», 

розкриття його сучасного трактування як методологічного принципу, а, з 

другого боку, обґрунтування необхідності дедалі ширшого і послідовнішого 

дотримання цього правила в українознавчих дослідженнях як чинника їх 

“соціологізації” та посилення соціокультурного впливу на суспільство.  

Під антропологічним  поворотом розуміють своєрідний злам, певну 

переорієнтацію дослідницьких стратегій,  перенесення акцентів на людину як 

головного рушія історичного процесу, зміну оптики наукового пізнання та 

оновлення його методів з урахуванням тієї істини, що людина найбільша 

цінність.  Термін «антропологічний  поворот» є похідним від  поняття 

«антропологізм» , яке органічно поєднує давньогрецьке словосполучення: 

antropos – людина і logos – вчення, закладаючи підґрунтя для антропології – 

цілісної науки про людину, її походження, еволюцію, морфологію, розвиток і 

поширення на земній кулі людського життя. В її межах сформувалися такі 

категорії і галузі знань як антропогенез, антропоцентризм, антропософія, 

антропогеографія, антропосоціологія, історична, філософська, етнічна, 

психологічна та інші розділи антропології, кожен з яких має спільний об’єкт 

дослідження – Людину, але свій особливий предмет і методологію пізнання.  

Витоки історичної антропології, яка зосереджується на історичних 

знаннях про людину, сягають   античної доби і пов’язані з іменами 

Анаксімандра, Аристотеля, Геродота, Гіппократа, Демокріта, Фукідіда та ін. 

Колосальний вплив на її розвиток   справила доба ренесансу, коли утвердився 

антропоцентризм – система поглядів на людину як найбільшу цінність, 

центральну фігуру, рушія історичного розвитку і найвищу мету цивілізаційного 

прогресу. Як самостійна наука вона почала утверджуватися під впливом 

Просвітництва, коли у Великій Британії, а згодом у Франції сформувалися 

антропологічні школи, представлені іменами Е.Тейлора, А.Ланга, Дж. 

Фрейзера, Л.Манувріє, П.Топінара, Ш.Летурно та ін. Їхня історіософська 

концепція, ґрунтуючись на положенні про те, що тільки людина, як головна 
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світоглядна категорія, спроможна дати наукове пояснення розвитку природи, 

суспільства і мислення, дістала логічне продовження в антропології права 

(Ч.Ломброзо) та у філософії життя (Ф.Ніцше, Л.Клагес, А.Бергсон, В.Дільтей, 

О.Шпенглер та ін.). Розвиток антропологічних досліджень в Україні, які тісно 

поєднувалися з етнографічними, також має давнє коріння, закладене в 

літописній традиції, у творчості І.Котляревського, Т.Шевченка, в працях 

М.Костомарова, М.Максимовича, П.Чубинського, І.Франка та ін.   Фундатором 

української національної антропології справедливо вважають Ф.Вовка, який за 

традицією французької антропологічної школи обґрунтував теорію динарської 

раси як основний складник українського народу, доводив його індоєвропейське 

походження і приналежність до окремого антропологічного типу[4]. Зусиллями 

Ф.Вовка, П.Чубинського, М.Грушевського, К.Грушевської під впливом 

соціологічної школи Е.Дюркгейма закладалися наукові основи  антропології в 

Україні. У добу визвольних змагань 1917- 1921 рр. при Українській академії 

наук було засновано антропологічний кабінет ім. Ф.Вовка (керівник А.Носов) 

та журнал «Антропологія». У  1920-х рр., ще до розгортання більшовицьких 

погромів українознавства, плідно працювали антропологічні осередки в Києві, 

Харкові, Одесі, досліджуючи проблеми етногенезу українського народу, його 

антропологічну самобутність. Цю проблематику опрацьовували вчені 

Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Львові (І.Раковський, Р.Єндик), а 

також в українській діаспорі. В часи хрущовської «відлиги» з ініціативи 

М.Рильського та К.Гуслистого в системі Академії наук УРСР було створено 

наукову групу антропологів (Г.Дебець, В.Дяченко, Г.Зіневич та ін.), згодом 

передану до структури Інституту археології (1974 р.) [5]. З відновленням 

державної незалежності України цей напрям помітно активізувався, 

продуктивнішою стала робота відділу антропології, трансформованого у відділ 

біоархеології Інституту археології  (І.Потєхіна, Т.Рудич), а також відділу 

соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (М.Маєрчик, 

С.Одинець). 

Навіть така стисла схема розвитку української антропології, становлення  

принципу історичного антропологізму засвідчує його тяглість і давню 

традицію,   глибоке укорінення в українознавстві. Його суть набагато ширша, 

ніж орієнтація на проведення чисто антропологічних досліджень. Мова йде про 

обов’язкове правило для кожного українознавця максимально «залюднювати» 

свої праці, виходячи з того, що саме людині відведена ключова роль у 

суспільному житті та інтелектуальному процесі. Крім того, йдеться про 

заглиблення в особливості представників кожної соціальної групи, тобто в 

мікроісторію і повсякдення, з’ясування психології, ментальності,  суспільної 

поведінки, соціокультурних орієнтирів, уявлень та емоцій людей.  

Зупинимося докладніше на сутності антропологічного повороту  і 

принципу історичного антропологізму, їх ролі в розвитку українознавчих 

досліджень. Українознавство, маючи давні антропологічні традиції, завдяки 

геополітичним і культурним зв’язкам України й українства з світовим 

процесом, утвердилось і розвивається на   гуманістичних цінностях 

людинолюбства. Ще Г.Сковорода в своїх діалогах виклав “філософію серця і 
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душі”, яка возвеличувала моральну людину до рівня Бога. Т.Шевченко своєю 

українською ідеєю сприяв національній мобілізації українців, їхньому 

духовному відродженню. І.Франко виокремив знання про українську людину з 

контексту західноєвропейської науки, В.Антонович, за словами 

В.Потульницького, «відсепарував» українську історію від польської, а 

М.Грушевський – від російської[6]. У такий спосіб утвердилась окремішність 

української історії, етнографії, визріли передумови розвитку народознавства, 

його трансформації в українознавство як синтез знань про Україну та її 

людність. Потужний вплив на його інституціалізацію   мали західноєвропейські 

філософські течії і наукові школи, в тому числі німецького історика Л. Ранке, 

французької соціологічної школи «Анналів», історіософії позитивізму та 

модернізму. Однак у радянські часи під прикриттям боротьби з буржуазною 

наукою, ідеологією «українського націоналізму», сепаратизмом та 

низькопоклонством перед Заходом була знищена не тільки окремішність 

української антропологічної думки, а й накладено табу на саме поняття 

“українознавство”.  

Упродовж 1930-х – до другої половини 1980-х рр. єдиним порятунком для 

виживання і розвитку українознавства, збереження його гуманістичних 

цінностей стала діяльність українських шістдесятників та дисидентів та 

українознавчих центрів у західній діаспорі, насамперед Українського вільного 

університету, Українських наукових інститутів у Берліні та Варшаві, осередків 

НТШ, заснування в повоєнні роки Української Вільної академії наук, кафедр 

українознавства в університетах США, Канади та інших країн, створення 

фундаментальної “Енциклопедії українознавства”. Завдяки діаспорі 

українознавство не тільки вижило, а й засвоїло методологічний досвід західної 

науки, її людинознавчу спрямованість.  

У процесі  відновлення державної незалежності України відродилося 

материкове українознавство, синтезуючи національні традиції та діаспорні 

надбання. Воно набуло характеру своєрідної соборності, повернуло собі статус 

інтегрованої системи знань   про Україну і світове українство, утвердилося як 

наука про український етнос і українську націю.  Під впливом інтеграції 

України в європейські та трансатлантичні структури дедалі помітнішими 

стають нові тенденції розвитку українознавства на шляхах зближення і 

співпраці як із українознавцями діаспори, так і західною гуманітарною наукою 

загалом. 

 У контексті антропологічного повороту сформувався концепт 

антропоцентризму як важливий методологічний принцип, за  яким людина, 

сенс її життя є найвищими цінностями, а значить перебуває в епіцентрі 

наукового пізнання. Що розуміють під принципом антропоцентризму в 

українознавстві ? Це не лише складова методології цивілізаційного трактування  

історичного процесу, але й його світоглядна основа, ціннісний орієнтир для 

кожного дослідника. Він означає, що   людина є головним рушієм і  творцем 

історії,  найбільшим скарбом  і центром світобудови. З погляду 

антропоцентризму  об'єктом зацікавленості українознаців стають конкретні 

люди, особисті долі учасників історичних подій, а звідси й підвищена увага до 

https://histua.com/slovnik/d/dolya
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їх повсякдення, ментальності. Водночас  зростає роль мемуаристики, 

щоденників, біографічних матеріалів, усної історії   в джерельній базі 

досліджень. Відповідно з презумпцієюантропоцентризму зміщується і 

предмет українознавчого пізнання - від вивчення «знелюднених» соціальних 

структур, історії класів, мас, їх боротьби, революцій і воєн - до з’ясування 

закономірностей   розвитку людини і людства загалом, включаючи й окремі 

особистості. Це надзвичайно важливо, адже в  не так далекому минулому під 

прикриттям гасла антропоцентризму були спекулятивні намагання вихолостити 

з українознавства його осердя - українськість, позбавити нас пам’яті про наших 

героїв на різних етапах минувшини і сучасності,  не згадувати при цьому 

український народ, титульну українську націю, яка є основою Української 

держави, відмовитись від концепту «Революція Гідності», тобто розмити 

українську політичну структуру і підготувати її до поступової інкорпорації у 

великий російський проєкт, відомий під лицемірною назвою «рускій мір» . 

Після Революції Гідності українознавство, висловлюючись образно, 

остаточно повернулося обличчям до людини, збагатилось низкою праць, 

присвячених   ролі людини в усіх сферах суспільного життя, з яких    стало 

зрозумілішим поняття «українська людина» як частина природи, представник 

світового людства. За словами Т.Воропаєвої, найважливішим і найголовнішим 

чинником Української Перспективи є Патріотична людина, Людина опору, 

Європейська людина, Постколоніальна людина та Підприємницька людина. На  

думку авторки, досить піддатливими для кон’юнктурних або маніпулятивних 

соціокультурних трансформацій є Кризова людина, Маргінальна людина та 

Розчарована людина, а найбільш байдужими до української держави, нації та 

української національної ідентичності є Людина споживання та Радянська 

людина.  Відрадно, що за соціологією,   зростає кількість респондентів, які 

представляють Патріотичну людину, та зменшується чисельність тих, хто 

репрезентує Радянську людину [7]. 

Досвід українознавчих студій останніх тридцяти років переконливо 

доводить тенденцію їх людинознавчої спрямованості, виокремлення 

самостійного підрозділу персоналістичного характеру та інституціоналізацію 

дослідницького концентру «Україна – постаті» [8]. При цьому під поняттям 

«постать» розуміється особа як носій певних соціальних та особистих рис, 

ознак, відповідний уявний образ окремої людини. Як засвідчують численні 

публікації під рубриками «Україна в особах», «Українознавство в іменах» [9], 

дослідження постатей дає можливість глибше з’ясувати феномен української 

людини, її менталітету і характеру. Україна пишається своїми героями, 

моральними авторитетами, які, як камертон, задавали і задають тональність 

життя суспільства, піднімають планку цінностей. Українознавче вивчення 

їхнього життя і діяльності сприяє повнішому переосмисленню власного 

досвіду, напрацювання галузевих наук, критично засвоювати сучасні підходи 

європейської та світової гуманітаристики до наукової персоналістики і 

створення інтелектуальних біографій, просопографічних портретів, спирається 

на досвід біографістики як спеціальної галузі історичної науки, яка розглядає 

біографію в  соціокультурному вимірі   особи  і суспільства. В українознавчій 

https://histua.com/slovnik/s/struktura-socialna
https://histua.com/slovnik/s/struktura-socialna
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антропології органічно переплітаються інтелектуальні надбання про людину 

археологів, етнологів, етнографів, істориків, культурологів, психологів, 

лінгвістів та представників інших наук. Завдяки цьому українознавчий портрет 

суттєво відрізняється від сугубо історичного цілісністю, системним підходом, 

самобутністю подачі біографічного матеріалу.  

 У цьому зв’язку видається доцільним звернутися до досвіду західної 

гуманітаристики, зокрема щодо створення такого жанру персоналістичних 

досліджень як інтелектуальна біографія, модель якої передбачає з’ясування 

нерозривного зв’язку творчої активності особи з конкретно-історичними 

умовами її життєдіяльності та повсякденням. Ще на початку 1980-х років 

французькі дослідники П.Нора і Ф.Ар’є обґрунтували теоретико-методологічні 

підходи до реконструкції зв’язків творчої лабораторії ученого та його життя як 

основи створення «історії інтелектуалів». Зважаючи на те, що українські 

історики лише започатковують створення інтелектуальних біографій, хоча вже 

оприлюднено низку праць В. Андрєєва, Я.Дашкевича, В. Попика, В.Соколова, 

В. Чишка та ін. [10], Видається доцільним докладніше зупинитися на сутності 

цього різновиду наукової біографістики. У предметному полі інтелектуальної 

біографії особи не тільки її традиційний життєпис, але й всі аспекти 

інтелектуальної творчості, мислення, продукування ідей, включаючи форми, 

зміст і результати досліджень, а також міжособистісні зв’язки [11]. 

Інтелектуальна біографія покликана інтегрувати знання про життя особи, 

розвиток інтелекту, творчої думки як результат внутрішніх і зовнішніх 

чинників – соціальних, політичних, культур них, наукових та ін., простежити 

творчий шлях у контексті інтелектуального середовища. Крім того, 

інтелектуальна біографія має відстежувати формування світогляду особи, його 

метаморфози, співвідношення творчості та історико-культурного контексту, 

міжособистісних зв’язків. Інтелектуальна біографія відрізняється від 

традиційної тим, що життя і творчість окремої людини, формування і реалізація 

її інтелекту, внутрішній світ розглядаються у рамках соціальної та культурної 

ситуації, в якій протікало чи протікає життя та діяльність особистості. У цьому 

зв’язку повчальне значення має розроблена Д.Волкером типологія 

біографічного жанру, яка включає: а) біографію особи (відомості про час і 

місце народження, освіту, родинне коріння, впливи, риси характеру, особисте 

життя); б) професійну біографію (професійна діяльність, позиція в академічній 

системі, відносини в співтоваристві); в) бібліографічну біографію (аналіз 

тематики і праць, історія їх створення, джерельна база, техніка та методологія 

дослідження, понятійний апарат та міждисциплінарні зв’язки); г) ситуаційну 

біографію (події та умови соціально-економічного та політичного життя 

суспільства і епохи, в яких жив та працював індивід) [12]. Інтеграція знань 

кожного із зазначених жанрів веде до створення інтелектуальної біографії. 

Антропоцентризм покликаний стати пріоритетною рисою, 

методологічним правилом кожного українознавства. Свого часу 

М.Грушевський наголошував, що історія є насамперед наукою про людину і 

цим визначається її велике соціально-виховне значення [13]. Це не меншою 

мірою стосується і українознавчих досліджень. Не випадково один із 
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фундаторів новітнього українознавства П.Кононенко, говорячи про його  

світоглядно-виховну функцію, постійно підкреслює, що воно має набути ознак 

українолюбства. Ще що при виробленні концепції і структури часопису 

“Українознавство” саме він наполіг на виокремленні рубрики “Людина і її 

справа” як першого розділу. І це логічно, бо хто може бути вищим за людину, 

хіба що Бог. У книзі “Постаті” вчений  подав яскраві біобібліографічні нариси 

про маловідомі імена українських учених, громадсько-політичних діячів, 

письменників, які внесли помітний внесок в українську справу [14]. 

Оригінальне бачення зародження козацького лицарства в Україні в контексті 

традиційної культури українців виклав у однойменній монографії Ю.Фігурний 

[15],якому належить і ряд біобібліографічних праць про відомих українознавців 

[16], про Петра Калнишевського, Пилипа Орлика, Павла Скоропадського, 

Романа Шухевича та ін. Заслуговує уваги нестандартний підхід до 

людинознавства, започаткований відомим сходознавцем С.Наливайком у 

монографії про індоєвропейські таємниці України, розшифрувавши багато 

українських імен і прізвищ, закодованих у санскриті [17].  

Прекрасним зразком людинознавчих досліджень є багаторічна творчість 

відомого історика-українознавця і культуролога з Івано-Франківська 

Володимира Качкана.  Його серійні видання [18], ґрунтовне дослідження з 

історії української літератури [19] декілька сотень персоналій    з образно 

написаними біографічними нарисами про українських гуманітаристів,   

літераторів, митців, журналістів, політичних і громадських діячів, учасників 

національно-визвольного руху, які дають змогу відчути атмосферу   часу, у 

якому вони сформувалися як особистості.    

Тривалий час вважалося, що належної уваги заслуговують лише люди 

влади: князі, королі, гетьмани, полководці та інші можновладці. У радянській 

літературі окрім культу партійних вождів конструювався і насаджувався штамп 

« нової людини – активного будівника комунізму». Праці суспільствознавців 

містили голий перелік численних прізвищ так званих “простих людей” – 

передовиків виробництва, ударників праці і переможців змагання, але всі вони 

механічно підганялися під штучні критерії класовості - робітників або 

колгоспників, внаслідок чого втрачалася їх самобутність ісправжність. 

Принцип антропологізму особливо важливий для дослідження 

українознавчих джерел, оскільки він допомагає заставити їх, за образним 

висловлюванням Н.Яковенко, заговорити про те, про що вони досі мовчали, і на 

основі здобутої інформації дати пояснення минулого [20] . На жаль, частина 

дослідників сприймає джерела як звичайний колодязь, з якого механічно можна 

черпати факти, ігноруючи сам комунікативний процес зв’язку сучасника з 

минулим у процесі пізнання джерел, і наявність у ньому своєрідного діалогу 

поколінь. Дослідник має спрямовувати промені світла на затемнені, 

замовчувані або й просто невідомі події, явища, процеси, закодовані в 

джерелах, з’ясовувати час і мотиви їх створення, а вони у відповідь посилають 

сигнали з своєї епохи у вигляді інформації, що потребує розшифрування. Тому 

дуже важливо вникнути в особливості тієї доби, у якій були створені джерела, у 

специфіку мови їх творців, культури і світогляду тогочасних людей. В іншому 
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випадку є небезпека модернізації минулого, його осучаснення, змішування 

культурних цінностей минулого і сьогодення. Ті українознавці, котрі засвоїли 

методику джерелознавчої критики джерел, навчилися здобувати з них не тільки 

відкриту інформацію про ті чи інші події і їх учасників, а й приховані відомості 

про те, якими були їх погляди, характер, уподобання, настрої, симпатії, здатні 

не упереджено конструювати суспільний портрет тогочасної людини, її 

матеріальне і духовне життя. Для цього дуже важливо залучати “нетрадиційні” 

джерела: усну народну творчість, міфи, казки, обрядові пісні, літературні 

тексти, мистецькі твори та ін., які утаємничили багато прихованих свідчень про 

духовний світ і поведінку людей.  

 Реалізація принципу антропологізму в сучасному українознавстві 

підтверджується його дедалі більшим інтересом до проблем ментальності 

українського народу. Цей своєрідний “винахід” французьких істориків Л.Февра 

та М.Блока дав ключ дослідникам до сприйняття людських спільнот будь-якої 

епохи як певної цілісності, чий образ розкривається в характері, способі 

мислення і світосприйняття, культурі повсякденності, манерах поведінки 

людей. Кожна людина, зазвичай, виступає як носій цінностей своєї доби, вона 

говорить, мислить, чинить, поводиться відповідно до тих норм, які успадковані 

від попередніх епох і модернізовані під впливом нових обставин. Ментальність 

нації цементують спільна мова, релігія, звичаї, обряди, ритуали, більш-менш 

однаковий погляд на свою і чужу історію, спільна мета. За останні роки  

українознавство збагатилося низкою  досліджень української ментальності, 

особливостей її формування, географічно-регіональної та етнографічної 

специфіки. Автори приходять до висновку, що менталітет українського народу, 

який  складався історично  упродовж майже двох тисячоліть, побутує в 

координатах порубіжних цивілізацій Заходу і Сходу і віддзеркалює  його 

цілісність як етносу [21].  

Ментальність акумулює єдність найхарактерніших ознак національної 

свідомості, інтелекту та розуму, які проявляються в характері мислення і 

світобачення, способі поведінки і психології дій, у культурі, традиціях і звичаях 

українців. Сучасний етап розвитку ментальності підпорядковується реалізації 

історичної місії українського народу, його самоідентифікації та консолідації, 

що дуже важливо для зміцнення соборності держави, утвердження її 

демократичних і правових засад, забезпечення внутрішньої та зовнішньої 

безпеки. В цьому зв’язку дуже важливо розвінчувати різноманітні спекуляції 

навколо так званої федералізації України, навмисного роздмухування її 

регіональних особливостей. В свій час М.Грушевський підкреслював, що деякі 

регіональні відмінності українців мають місце, але вони штучно витворювалися 

політичними режимами тих держав, до складу яких входили східні чи західні 

українські землі, оскільки кожна з них  намагалася втримати панування над 

ними і відповідно асимілювати автохтонне населення, нав’язати йому свої 

стандарти. Наукові дослідження істориків, етнологів, культурологів, 

демографів, представників інших галузей українознавчих знань переконливо 

доводять, що всупереч асиміляційній політиці імперій і комуністичного режиму 

в СРСР, українці зберегли свою самобутність, окремішність, ментальну 
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неповторність та етнокультурну цілісність. По-перше, вони становлять понад 

80 відсотків всього населення країни, домінують в етноструктурі всіх регіонів, 

окрім кримської автономії, по-друге, український етнокультурний ландшафт не 

втратив своєї самобутності і національного обличчя, для нього характерний 

єдиний культурний стрижень. Спільні або дуже близькі риси народної 

культури, побуту, звичаїв наддніпрянців і галичан, слобожанців і закарпатців, 

жителів Півдня і Волині, Сходу і Поділля переважають над деякими 

етнографічними, конфесійними та мовними відмінностями. Все це є запорукою 

вибудовування й утвердження етномоделі нашої держави як української, але з 

багатоетнічним складом населення.  

      Червоною ниткою через опубліковані праці та навчальні посібники з 

українознавства   проходить пошук відповідей на одвічні питання українців: 

хто ми?, чиї сини?, яких батьків діти? Саме з’ясування цих питань, 

сформульованих свого часу Великим Тарасом, дає змогу усвідомити, як 

сформувалася українська нація, чим вона є сьогодні і які її перспективи в 

майбутньому. Обличчя будь-якої нації складають надбання її народної 

культури, всього інтелектуального потенціалу, її духовної еліти. Звертаючись 

до невичерпності українського фольклору, до мудрості Слова Божого та Біблії, 

до   давньоукраїнських літописів, до величі історичних постатей українського 

народу – княгині Ольги і Володимира Великого, Ярослава Мудрого і 

Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла і Данила Галицького, Петра 

Сагайдачного і Богдана Хмельницького, Івана Мазепи і Пилипа Орлика, до 

національних світочів – Петра Могили і Григорія Сковороди, Тараса Шевченка 

і Пантелеймона Куліша, Михайла Драгоманова та Івана Франка, Лесі Українки і 

Дмитра Чижевського, Євгена Маланюка, Василя Симоненка та Василя Стуса, 

до ідеологів і провідників українського націоналізму – Миколи Міхновського 

та Дмитра Донцова, Степана Бандери та Ярослава Стецька, до досвіду 

будівничих Української держави – Михайла Грушевського і Володимира 

Винниченка, Павла Скоропадського і В’ячеслава Липинського, Симона 

Петлюри та Євгена Петрушевича, до світлих образів інших представників 

українського пантеону, до героїв Небесної Сотні, науковці приходять до 

логічного висновку: історія зародження і формування української етнонації – це 

тривалий процес, який обіймає не менше двох тисячоліть і характеризується 

тяглістю та безперервністю. Самобутність української людини склалася 

історично і знайшла самовиявлення в спільній території, мові та культурі, у 

характері та психології, у неповторній ментальності, у державно-політичних 

орієнтаціях, в історичній долі та місії.  

 Таким чином, під впливом антропологічного повороту одним із 

ключових методологічних засад новітнього українознавства поряд з 

історизмом, об’єктивністю, всебічністю та системністю важливе місце посів 

принцип   антропологізму, який орієнтує на домінування в українознавчих 

дослідженнях людинознавчого підходу. Минулий і сучасний досвід 

українознавців переконливо засвідчує, що тільки повернення обличчям до 

людини в часо-просторовому вимірі спроможне належним чином зреалізувати 

світоглядно-виховну функцію досліджень, поглибити гуманістичну сутність 
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українознавства. Методологічна переорієнтація українознавців у процесі 

переходу  до   контексту цивілізаційної парадигми історичного процесу і 

дотримання принципу антропоцентризму сприяли розширенню пізнавального 

поля українознавства, підвищенню наукового рівня дослідницьких студій,  

формуванню нового бачення ключових проблем вітчизняної   історії, 

заповненню  суттєвих прогалин, спростуванню низки сфальсифікованих і 

спотворених у імперські та радянські часи питань нашої минувшини.  

Антропологічна модель українознавчого пізнання має важливе науково-

практичне значення для подолання розривів  тяглості історії України, 

національних традицій, для утвердження української ідентичності, а також і для 

запобігання   помилок у ході проведення реформ, зокрема ігнорування ролі 

традиційної культури і ментальності українського народу, регіональних 

особливостей країни, які складалися століттями ої, цивілізаційна ідентичності 

українського народу.  
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УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ПРОРОСІЙСЬКІ 

ДЕЗІНФОРМАЦІЙНІ НАРАТИВИ В МЕДІЙНОМУ ПОЛІ 

 

Знаймо добре, що ми в себе дома, серед 

своєї рідної сім’ї, у своїй рідній хаті, що 

нам ніхто її не дасть, ніхто не відійме, 

ніхто ж і не обігріє та не освітить її так, як 

ми самі 

(Пантелеймон Куліш) 

 

Даремна праця, коли туман густий. 

Розвіється – ставайте до роботи. Не 

просто лупайте камінь, подивіться, куди 

вам стрілка компаса укаже 

(Олег Гринів) 

 

Двадцять років тому доктор філологічних наук, заслужений професор 

Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир 

Йосипович Здоровега справедливо, з болем  у серці наголошував: «Декому 

хочеться, щоб Україна була без українців, без національної мови, без 

національної культури, тобто, таким собі хохляцьким дублікатом Росії, правда, 

з певним фольклорним колоритом». На превеликий жаль, актуальність  цього 

вислову значно зросла в нинішніх умовах загострення потужної гібридної 

агресії Російської Федерації проти України. 

Проблема розбудови відродженої Української Держави, захисту її від 

новітніх московських загарбників охоплює надзвичайно важливу, одну з 

головних сенсостверджуючих, життєдайно-духовних сфер – комунікаційно-

гуманітарну, – яка наповнилась частим використанням термінів «цінності», 

«ціннісні орієнтації», «моральні цінності», «духовні цінності», «національні 

цінності», «національні інтереси», «національні цілі», «національна безпека», 

«ціннісно-світоглядна позиція». Яка їхня змістовна сутність? 

В одинадцятому томі «Словника української мови» зазначено: «Цінність 

– це те, що має певну матеріальну чи духовну вартість» [1,с. 237]. «Поняття 

«цінність» функціонує у філософській та психологічній науках, і в його основі 

лежить наявність у певних предметах, явищах, довколишній природі ознак і 

властивостей, які відображають їхню значущість для людини чи суспільства, 

тобто якість і властивість предметів, явищ, котрі становлять актуальну потребу 

особистості,  – стверджує Тетяна Полухтович. – Категорія «цінності» дуже 

тісно пов’язана з категорією «потреба», «інтерес»,  адже потреби, інтереси, 

цінності пронизують усі галузі суспільного життя, з їх допомогою можна 

відповісти на запитання «Що потрібно людині?», «У чому вона зацікавлена?», 

«Що для людини дороге?» [2, с. 254]. 

Олег Картунов дав таке визначення національним цінностям: «Це – 

матеріальні й духовні цінності, які нація отримала у спадщину від своєї 

«етнічної сировини», тобто цінності тих етнічних та/чи расових спільнот, які 
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об’єднались у націю, а також всі цінності, які були вироблені й накопичені 

всіма її членами впродовж спільного існування. Це, перш за все, власна 

територія, держава чи державне утворення, спільні економічні, соціальні й 

політичні здобутки, національний генофонд, спільна національна мова і 

культура (її називають «високою»), спільний спосіб життя, спільні інтереси й 

цілі, спільна свідомість, психологія, характер, спільні звичаї й традиції, спільна 

історична пам'ять, спільні міфи й легенди, спільна воля і бажання жити разом, 

спільна назва» [3, с. 160]. 

Актуально підкреслити, що корені українських національних цінностей 

сягають давньоукраїнської держави Русь. Відомо, що князь Роман 

Мстиславович по суті об’єднав усі українські землі від Карпат і Дунаю до 

Дніпра (за винятком Чернігівського князівства) і став сюзереном всієї Русі. «Це 

дало підстави українському історику С. Томашівському назвати Романа 

«творцем першої національної Української держави», – цитуємо Юрія 

Терещенка. – Галицько-Волинська держава фактично зберегла незалежність у 

внутрішній і зовнішній політиці й після татаро-монгольської навали. Яскравим 

підтвердженням того було коронування князя Данила Галицького королівською 

короною в 1253 р., що стало ще одним важливим кроком України у напрямку 

до Європи, акцентування її суспільно-культурних цінностей» [4]. 

У нинішній період гібридної війни Російської Федерації проти України 

саме «національні цінності є певними концептуальними, ідеологічними 

основами, консолідуючими чинниками, важливими життєвими орієнтирами на 

шляху ефективного суспільного розвитку» [5, с. 469]. Цінності набувають все 

вагомішого соціального, державотворчого сенсу. Тому увага має бути 

зосереджена на тому, щоби засоби масової інформації створювали наративи, які 

би сприяли порозумінню, консенсусу щодо найголовніших цінностей 

об’єднання українського суспільства у єдиний державницький, морально-

духовний, соборний, національний організм. Директор «Центру досліджень 

політичних цінностей» Олесь Доній на засіданні першого національного 

круглого столу «Культура діалогу» назвав три основних завдання програми 

засідань круглих столів, які мають безпосередній стосунок до функціонування 

засобів масової інформації, – «єдність нації, ментальний спротив російській 

агресії, а також пошук і просування прогресивних світоглядних цінностей» [6]. 

Отже, місійне покликання журналістів орієнтувати читачів, глядачів, 

слухачів на сенсожиттєвий вибір базових національних цінностей, на засадах 

яких українські громадяни незалежно від національності об’єднано подолають 

зовнішню московську та внутрішню агресію проросійської п’ятої колони, 

доб’ються справедливого миру, повернуть загарбані кремлівськими 

імперіалістами українські території і у порозумінні, злагоді будуть 

розбудовувати українську Україну. 

Науковці В. Горбулін і А. Качинський слушно наголошують, що 

«система національних цінностей утворює правову, філософську та етичну 

основу для забезпечення подальшого існування держави. Їх втрата може 

привести до знищення нації як самостійного суб’єкта міжнародних відносин»  

[7, с. 105]. Глобалізаційні процеси та підступно розв’язана Кремлем війна, яка 
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триває уже сьомий рік, є надзвичайно небезпечним викликом стосовно 

формування, утвердження системи національних цінностей, української 

ідентичності, гуманістичних державотворчих процесів. У цьому контексті 

потрібно у ЗМІ привертати увагу до нової фази Української Національної Ідеї: 

консолідувати націю на розбудову держави європейського типу з наданням 

людині економічних, політичних, правових, культурних можливостей для 

інтелектуальної і духовної самореалізації. Акцентувати на значущості 

національних і загальнолюдських цінностей: повазі до людської особи, 

особистій свободі у поєднанні з відповідальністю перед Богом, власною нацією, 

збереженні культурної і мовної самобутності. Степан Волковецький і Ярема 

Петрів наголосили: «Українська Національна Ідея з її орієнтацією на 

особистісні, суспільні й державні цінності робить її привабливою і відповідає 

потребам та інтересам представників інших націй та етносів. Це підтверджує 

Революція Гідності, московська агресія, коли Українська Національна Ідея 

згуртувала навколо українців грузинів, вірмен, євреїв, білорусів, росіян, людей 

інших національностей у боротьбі за свободу, незалежність, вільний розвиток. 

Особистісні цінності Української Ідеї близькі іншим націям і в цьому її сила і 

привабливість» [8]. 

Водночас триває потужний наступ зловорожих сил на українські 

національні цінності, які об’єднують індивідуальні цінності, цінності 

суспільства і держави, щоби їх знівелювати, позбавити морально-духовної 

сутності, збурити у суспільстві безцеремонні суперечки, хаос, світоглядну 

кризу, тобто підірвати загальну національну безпеку і, зокрема, в гуманітарно-

психологічній сфері, створивши умови для реалізації головної мети російських 

імперіалістів – знищення незалежної, демократичної, соборної Української 

Держави і перетворення українців у послушну біологічну масу. Тому дуже 

важливо, щоби засоби масової інформації допомагали громадянам України 

розрізняти справжні, високі національні цінності від хибних, «антицінностей» 

(Т. Полухтович). 

Найновіші наукові дослідження дають підстави стверджувати, що 

національні цінності є концептуальними, ідеологічними основами, 

консолідуючими чинниками, духовно-психологічними, морально-

громадянськими, сенсожиттєвими орієнтирами, особистісного, суспільного і 

державного розвитку. 

За результатами опитування у листопаді 2005 р. Національний інститут 

стратегічних досліджень розташував основні національні цінності за таким 

порядком: добробут (46,5%), справедливість (44,3%), стабільність (40,9%), 

права людини (37,4%), порядок (36,1%), рівність перед законом (30,2%), 

свобода (18,1%), духовність (14,6%), патріотизм (13,1%), взаємодопомога 

(10,1%), ефективність (4,1%) [5, с. 470]. Як бачимо, у свідомості опитаних 

людей найважливішою потребою є матеріальна цінність, з якою тісно пов’язані 

моральні цінності – справедливість і стабільність. Оціночні судження про 

цінності відображають ціннісні орієнтації, які набувають соціального сенсу і 

можуть бути реалізовані під час суспільного порядку, забезпечуються правами 

людини, рівністю перед законом. 
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Безперечно, ціннісні орієнтації залежать від суспільно-політичної, 

соціально-економічної, політико-ідеологічної ситуації в країні. Яскравим 

свідченням цього судження є результати ґрунтовного дослідження цінностей 

різних народів, яке у 2010 р. здійснювали Європейські соціологічні інституції, 

зокрема, The European Social Survey. Основними рисами типового українця 

дослідники назвали: стурбованість власною безпекою, прагнення до 

самоствердження (влади, статусу, багатства), невміння самостійно приймати 

рішення, насторожене ставлення до змін, слабо виражене прагнення радіти 

життю. Думки аналітиків і спостереження автора цієї статті дають підставу 

зазначити, що ці ознаки українців в основному породжені невпевненістю у 

завтрашньому дні. Мають рацію П. Гай-Нижник і Л. Чупрій, які стверджують, 

що в «цьому громадяни України радикально відрізняються від жителів 

більшості європейських країн з багатолітньою демократією, низьким індексом 

корумпованості органів управління і стабільною економікою – наприклад, від 

скандинавських держав (Данія або Швеції) чи від країн північного заходу 

континенту (таких як Голландія, Бельгія, Франція, Німеччина)» [5, с. 470]. 

Розв’язання проблеми розбудови суверенної української соборної 

держави на кшталт високорозвинутих європейських країн у прямій залежності 

від усвідомлення всіма громадянами сутності національних цінностей, 

національних інтересів, національних цілей та наповнення ними сенсу життя, 

доброчинної суспільно-політичної діяльності. У цьому контексті заслуговує на 

інтелектуальну увагу структурована система цінностей (цінності індивіда, 

суспільства і держави), здійснена вченими В. Горбуліним та А. Качинським, які 

розглядають існування української нації і держави крізь призму її ціннісного 

ядра, що консолідує суспільство: це – патріотизм, соціальна справедливість, 

духовне надбання, добробут, система міжнародних зв’язків, національна 

безпека [9, с. 13]. Науковці П. Гай-Нижник і Л. Чупрій до вище означеної 

системи цінностей додали ще такі індивідуальні цінності: моральність, 

релігійність, взаємотерпимість, миролюбність, доброзичливість, 

працелюбність, сімейні цінності, які завжди були притаманні українцям і 

відображають сутнісні засади українського національного характеру [5, с. 471]. 

У нинішній період загострення протиборства цивілізаційної української 

та імперської російської ідентичностей переросло у гарячу загарбницьку 

військову агресію, яку розв’язав зловісний Кремль проти сакрального 

золотоверхого Києва, надзвичайно важливе експертне опитування щодо 

визначення домінуючих національних цінностей здійснили П. Гай-Нижник і Л. 

Чупрій. За даними експертного опитування до ядра домінуючих цінностей 

українського народу вони відносять патріотизм, права і свободи людини, 

соціальну справедливість, матеріальні та духовні надбання українців, 

національну безпеку, природні ресурси, конституційний лад [5, с. 472]. 

Ці ключові національні цінності є міцним морально-громадянським 

стрижнем, життєдайним цементом, сенсостверджуючою синергією, які на 

засадах гомогенності скріплюють нинішнє українське суспільство з пращурами 

та їх багатовіковою матеріальною і духовною спадщиною. Найновіші 

дослідження львівських вчених: професора Ігоря Бойка і доцента Ольги Щодри 
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документально засвідчують, що давньоукраїнська держава Русь була уже 

відома в європейському та арабському світі 838 року – на декілька століть 

раніше, ніж у 1277 р. постала Московія з дозволу золотоординського суверена і 

була вона звичайним усулом підвладним династії Чингізидів. Московські князі 

родичалися з татарськими вельможами, у політиці вдавалися до брехні або 

напівправди, лицемірства, хитрощів, безпринципності, наклепів, інтриг, 

дворушності, хабарництва, підкупів, шантажу, вигадок, підступності. Постулат 

«мета виправдовує засоби» був звичайним і буденним принципом усіх 

наступних поколінь московських владників аж до новітнього часу [10]. Всі ці 

засоби в політиці використовує нині Путін і його кліка не лише стосовно 

України, а й у європейському цивілізаційному просторі. Ефект ілюзії правди 

переповнює московську та проросійську маніпулятивну пропаганду в Україні, в 

основі якої паплюження, зневажання, знищення українських національних 

цінностей. 

Доброчесний науковий аналіз сукупності різних джерел – літописних, 

археологічних, лінгвістичних, антропологічних беззаперечно свідчить, що 

українці і росіяни – це два різні народи, які сформувалися у різний час, у різних 

природньо-географічних середовищах на основі різних племінних і етнічних 

субстратів. На жаль, тривалий період бездержавності, колоніальної 

роз’єднаності українських земель, цілеспрямованих асиміляційних процесів 

призвели до нівелювання національних цінностей у свідомості значної частини 

українців. Досі кровоточить зранене українське серце від російського царського 

та московського комуністичного режимів, які знищували українську 

національну еліту, отруювали національну ідентичність, соборницькі почуття, 

під гаслами інтернаціоналізму нав’язували фальшиве розуміння братерської 

єдності білорусів, росіян та українців, формували нову безнаціональну людину, 

яка сліпо, бездумно виконувала московські імперські зазіхання. 

Наслідки минулої і сучасної зловісної антиукраїнської московської 

політики гостро відчуває українське суспільство, бо досі відсутня належна 

консолідація на основі національних цінностей. Різні суспільні групи, партії 

мають свої містечкові інтереси, спрямовують бурхливу діяльність для 

досягнення своїх дріб’язкових цілей, залишаючи на маргінесі 

загальноукраїнські національні інтереси і державницькі національні цілі. Це 

призводить до антагонізму, ворожнечі, які філігранно використовує Москва у 

своїх загарбницьких цілях. 

Питання згуртування, консолідації українських громадян на засадах 

людино-націєцентризму у полі комунікації газет «День», «Українська 

літературна газета», «Слово Просвіти», «Літературна Україна», «Галичина», 

журналу «Дзвін», Суспільного телебачення і радіомовлення, львівського радіо 

«Незалежність», телеканалів «Прямий», «Еспресо», «5-й канал», 

телерадіокомпаній «Люкс», «Перший Західний» та деяких інших медійних 

інституцій. Директор ТРК «Перший Західний» Ольга Цап висловила дуже 

актуальну думку: «Один із найскладніших і найважливіших принципів 

діяльності ТРК – ціннісно висока планка щодо моральної і етичної сторін 

журналістики. Шок, сенсація, «блискавка» – це зовсім не формат. Ми не 
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прагнемо стати профі у клікбейті! Придумати інтригуючий заголовок, створити 

зміст з допомогою слів «Терміново!», «Ви не повірите!» та інших звернень, 

змінюючи при цьому сенс інформаційного приводу… Ні, це – не журналістика і 

це – не наш вибір. Недомовки на межі з дезінформацією, картинка, яка 

контрастує з текстом, а сама новина відсилає до теорії змови – це інтригує, але 

це тимчасово. Наше завдання – бути постійним і вірним супутником. Нам 

нічого вигадувати не треба, ми просто будемо чесними – цим, на жаль, зараз 

можна більше здивувати» [11, с. 135-136]. 

Отже, жодну інформацію не потрібно сприймати без тестування на 

відповідність морально-духовній місії людини, основоположним цінностям 

українського етносу, поклавши національні цінності українців в основу 

державного будівництва. Можна довіряти інформації тих медій, принципи 

діяльності яких засновані на загальнолюдських і національних пріоритетах: 1) 

гуманізм, розуміння людини як найвищої цінності; 2)верховенства прав 

людини, захист гідності особи, її свободи та розвитку; 3)патріотизм і розуміння 

впливу будь-яких явищ на розвиток своєї країни; 4)відданість Україні, любов 

до свого народу, гордість за надбання духовних і матеріальних цінностей. 

Тобто, брати до уваги контент тих ЗМІ, які послідовно, тривалий час 

протидіють російським дезінформаційним наративам, захищають національні 

цінності, українську ідентичність від фейкової, маніпулятивної пропаганди.  

Адже російська маніпулятивна пропаганда разом з антиукраїнськими ЗМІ в 

Україні атакують: «Українці – нацисти», «Війна в Україні – це внутрішній 

конфлікт» тощо. «Соціальні мережі перетворилися на «глобальний телевізор» і 

стали чудовим знаряддям для маніпулятивної пропаганди. Соцмережі дають 

змогу скерувати певну інформацію точно на чутливу групу. Швидко і недорого, 

– зазначила американська консультантка з питань політики і безпеки, 

спеціалістка з протидії російській пропаганді Моллі МакКю (Molly McKew). – 

Водночас, вони відсікають все те, що пасувало би знати громадянинові: 

журналізм, аналітику, професіоналів, експертів» [12]. 

Кремлівські ідеологи майстерно експлуатують історію довготривалого 

перебування України в колоніальному лоні Російської імперії – царської і 

совєтської. Творити антиукраїнське отруйне вариво допомагають московським 

маніпуляторам медійні працівники телеканалів «НАШ», «ZIK», «112», 

«NewsOne», «Інтер», «Україна», «Україна-24», «1+1», які вільно функціонують 

в Україні. Зрозуміло, що дезінформацію вони поширюють не за правилами, а 

протистояти їм потрібно відповідно до правил, встановлених демократією. І 

цим часто спекулюють Бондаренко, Бужанський, Герман, Добкін, Дубінський, 

Єгорова, Королевська, Лазарєв, Лукаш, Медведчук, Мураєв, Новінський, 

Рабінович, Червоненко, Шуфрич та інші, коли потрактовують антиукраїнську 

дезінформацію як свободу слова, а обмеження поширенню неправдивих 

посилів, повідомлень називають  страшною цензурою.  Не зупиняє ворожу 

антиукраїнську пропаганду Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення. Мабуть, не розуміють, або не хочуть розуміти Президент В. 

Зеленський, голова Верховної Ради Д. Разумков, що інформаційно-

гуманітарний простір України має бути національним. Досить цікаву, 
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симптоматичну думку висловила Моллі МакКю: «Я не брала би на себе 

відповідальності давати поради, довкола чого варто будувати свою ідентичність 

українцям. Єдине: не варто будувати свою ідентичність на Росії. Не залежить, 

чи ви за Росію, чи ви проти Росії. Українська ідентичність мусить бути 

українською ідентичністю» [12]. 

Безперечно, українську ідентичність потрібно утверджувати тільки на 

національних цінностях, а журналісти покликані усним,  писемним словом та 

відеозображенням сприяти відродженню у кожного українця родової, правдивої 

історичної національної пам’яті, формуванню у кожного громадянина України 

державницького, патріотичного мислення, об’єднуючих національно-духовних 

сенсів життя, морально-громадянських, соборних українських ціннісних 

орієнтирів. Адже досі у будні та під час проведення офіційних урочистих 

заходів бачимо, відчуваємо ціннісний розрив між минулим, сучасним та 

уявленням про майбутнє України. 

Хіба не гнітюче враження викликала офіційна церемонія святкування 29-ї 

річниці відродженої Незалежності України у тих, хто сподівався на глибокий, 

змістовний аналіз суспільно-політичної ситуації у країні, повноцінний 

український патріотичний та естетичний зміст концерту? Натомість – після 

популістської промови Президента святість держави Україна розчинилася в 

стриптизерсько-одаліскових вихилясах напівоголених поп-співачок і 

танцівниць, яким на сцені, покритій синім і жовтим кольором, що 

символізували державний прапор України, топтався Президент В. Зеленський, 

задоволено кивав головою і періодично ритмізував псевдо-танцювальні 

конвульсії горішньою частиною тіла в такт мелодії. 

Засоби масової інформації заледве витримали шквал полярних оцінок 

святкового дійства на Софійському майдані. Гострою була дискусія у 

соціальних мережах про сутність високих духовних, національних цінностей та 

хибних, антицінностей, які призводять до деградації глядачів, слухачів, читачів, 

бо формують нігілістичне, а то й вороже ставлення до змістовної, високо 

естетичної української національної культури, мови, моральних звичаїв і 

традицій. 

Викладач Києво-Могилянської Академії Валерій Пекар слушно 

наголосив, що «будь-яке свято є символом цінностей. День відродження 

Незалежності України став де-факто символом боротьби з російською агресією 

– отже, днем шани героям, ветеранам, волонтерам… Дуже важливо, де і з ким 

знаходиться Верховний головнокомандувач. Він може бути із зайцями 364 дні 

на рік (у високосний навіть 365 днів), бо їх більше, вони дають рейтинг і голоси 

на виборах. Але один день на рік він має бути з воїнами. Так само як і зайці 

можуть робити що завгодно, але один раз на рік мусять вклонитися тим, 

завдяки кому вони мають право вільно співати на площі та розмахувати синьо-

жовтими прапорцями» [13]. 

Зухвале порушення ключових національних цінностей владною 

промосковською верхівкою в Україні, яку очолювали регіонали В. Янукович, 

М. Азаров, зокрема прав і свободи людини, її безпеки, соціальної 

справедливості й призвело до студентського протесту. Не без відома перших 
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владних осіб держави «правозахисники» жорстоко побили і розігнали юнаків і 

дівчат з майдану Незалежності о 4-й годині вдосвіта 30 листопада 2013 р., які 

мирно вимагали від Президента підписати Угоду про асоціацію з Європейським 

Союзом. Після цієї драматичної події Прем’єр-міністр М. Азаров безпардонно 

заявляв закордонним дипломатам, мовляв,  на майдані були лише підготовлені 

провокатори. Насправді серед молодих українських патріотів були також 

студенти факультету журналістики та інших факультетів Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

1 грудня 2013 р. беркутівці у відповідь на цілеспрямовані провокації, 

організовані зовнішніми (московськими) та внутрішніми 

україноненависниками, влаштували криваве побоїще мирних мітингувальників 

на вул. Банковій. Громадяни України назвали дні приниження української 

національної гідності, ціннісних орієнтирів «кривавою суботою» і «кривавою 

неділею». Беркутівці та міліціонери також пролили кров українських патріотів 

вночі 11 грудня під час штурму майдану Незалежності. Це була – «чорна 

середа». На мітингу під назвою «Збережемо Україну» 14 грудня 2013 р. депутат 

Верховної Ради України з «Партії регіонів» Григорій Смітюх спонукав 

присутніх з подякою скандувати «Путін!», «Путін!», «Путін!» Більшість 

учасників цього мітингу «Партія регіонів» та її васали-урядовці змусили 

приїхати до Києва з Криму, Донбасу та Півдня України, щоби підтримувати 

антиукраїнську промосковську політику владних структур. Кожному 

«підтримувачу» аморальної, кримінальної влади виплачували криваві срібняки 

– по 200-300 гривень на добу. 

Після протиправного, цинічного, без дотримання регламенту прийняття 

Верховною Радою України і підписання Президентом В. Януковичем 

«диктаторських законів», які суттєво обмежували права і свободи людей, 

відбулися масові протести громадян в обласних центрах України, на вул. 

Грушевського і майдані Незалежності м. Києва проти чорної владної кліки. 

Беркутівці та міліціонери цілеспрямовано стріляли у мітингувальників, 

жорстоко били, катували, що призвело до загибелі українських патріотів. 

Тільки за те, що працівники ЗМІ розповідали Правду про причини 

конфронтації, протистояння, конфлікту між національно свідомою українською 

громадськістю і корумпованою, кримінальною владою, 136 з них за період з 30 

листопада 2013 р. по 29 січня 2014 р. постраждали («правоохоронці їх побили, 

понівечили, покалічили). Поранили також понад 20 медичних працівників. 

Жодним словом не згадуючи про жорстокі протиправні дії беркутівців, 

міліціонерів і різних провокаторів-тітушок та антиукраїнську політику і 

практику владних структур в Україні, депутати Верховної Ради Олена 

Бондаренко, Ганна Герман, Вадим Колесніченко, Олександр Кузьмук, 

Володимир Олійник, Олег Царьов, Михайло Чечетов, Нестор Шуфрич та інші 

особи, що виступали на Європейській площі перед звезеними до Києва 

громадянами України, паплюжили національну і морально-духовну чесність 

учасників Революції Гідності. Письменник, публіцист Юрій Винничук 

справедливо наголосив, що «Революція Гідності – це дуже чітке визначення 

процесу. І це наша перемога, тому на цьому прикладі потрібно вчити нові 
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покоління українців. Йдеться передусім про гідність українців, які не дозволили 

знущатися над своїм дітьми і прийшли на захист тих цінностей, які 

найважливіші» [14, с. 72]. 

20 лютого 2014 р. було оголошено Днем жалоби за загиблими під час 

масових акцій протестів в Україні. Але того дня (четвер) з відома В. Януковича, 

М. Азарова, В. Захарченка, А. Клюєва, А. Портнова та інших рабів, підніжок, 

грязі Москви снайпери цинічно, по-звірячому вбили і поранили десятки мирних 

громадян. За три місяці протестів від зброї ворогів-нелюдів загинуло майже сто 

українських патріотів із різних областей України, тисячі поранено, покалічено, 

викрадено. Убієнних бійців за правову, соборну, незалежну, демократичну 

Україну громадськість нарекла «Небесною Сотнею». Автор цих рядків у 2014 

році писав: «Найважливіше надалі – не лише пам’ятати Героїв України, а й 

належно допомагати їхнім дітям, дружинам, матерям, сім'ям. Морально-

духовне завдання, –  щоби всі жителі України зрозуміли: кільканадцять людей 

із силових структур загинуло і постраждало тільки з вини Януковича, його 

злісного оточення, Партії регіонів, комуністів, а не від якихось міфічних 

екстремістів «оголтелых буржуазных националистов» чи бандерівців» [15, с. 

154]. 

Нинішні кремлівські посіпаки з «Опозиційної платформи – За життя»», 

«Партії Шарія», «Партії Пальчевського», частина «Слуг народу» В. Зеленського 

намагаються спаплюжити , принизити, звинуватити мужніх, чесних Героїв 

«Небесної Сотні» у тому, що вони, мовляв, здійснили переворот, розпочали 

російсько-українську війну. Наприклад, 15 жовтня 2020 р. на телеканалі «ZIK» 

Качний, Лесик, Червоненко, Горошинський разом із ведучими Тереховою і 

Сухачовим, яким «підспівувала» Савченко, цинічно ганьбили, виливали помиї 

на учасників Майдану, героїв Революції Гідності.  Мляво захищали українські 

національні цінності Луценко і Мусій. 

На жаль, досі український патріот, вояк УПА, бандерівець постає у 

сприйняті не лише пересічного росіянина, а й змосковщеного українця на 

підсвідомому рівні як свого роду «антиідеал України», на відміну від ідеалу 

доброї України-Малоросії, що перебуває під цілковитим політичним і 

духовним контролем Москви, незалежно від формального статусу чи то 

провінції Росії, чи то протекторату її, чи то «самостійної держави», рівень 

самостійності котрої визначається тією-таки Москвою [16]. 

Ще треба докласти досить багато інтелектуально-просвітницьких, 

дипломатичних зусиль, щоби розвіяти не лише в Україні, а й у деяких 

зарубіжних країнах створений московськими, антиукраїнськими, 

комуністичними політиками, істориками, засобами масової інформації 

негативний образ Української Повстанської Армії, дивізії «Галичина», усіх 

учасників національно-визвольної боротьби. Найновіший негативний приклад: 

посольство Ізраїлю в Україні оприлюднило ноту протесту з приводу 

відзначення у нашій державі пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році. Голова 

Організації Українських Націоналістів, історик і публіцист Богдан Червак 

наголосив: «Це не тільки безпрецедентне втручання Ізраїлю у внутрішні справи 

України, а й відвертий прояв зневаги до української нації… Фактично 
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Посольство держави Ізраїль вчиняє в гірших традиціях комуністичної, 

радянської і московської пропаганди, яка всупереч історичним фактам 

паплюжила й паплюжить наших героїв…» [17],  українські національні 

цінності. 

Українські патріоти вже сьомий рік воюють з «наймерзеннішим 

терористом сучасності Путіним» (А. Нечитайло), а його нікчемні прихвосні 

взялися його рятувати – пропонували вручити «Нобелівку миру». 6 жовтня 

2020 лідер «Опозиційної платформи – За життя», народний депутат Віктор 

Медведчук черговий раз зустрічався у Москві з Президентом Російської 

Федерації. Телеканал «ZIK» десятки разів показував як «доброчинець» Путін 

під час розмови з «добродійником» В. Медведчуком обіцяв допомогти 

«братньому»  українському народові «російською вакциною від COVID-19». 

Медведчук улесливо сказав, що він зі своєю сім’єю у Криму уже випробував 

цю вакцину. 

Невже приязна бесіда кумів про «вболівання» за долю українців засліпила 

очі, видула з голови Медведчука, працівників телеканалу «ZIK» гірку правду? 

Навіть в ООН відомо, що з людожерного веління Путіна Росія розв’язала війну 

проти України. Уже загинуло понад 14 тисяч українських громадян – 

військових і цивільних, старшого покоління і дітей, тисячі поранено, 

покалічено, морально знівечено, зруйновано, спалено російськими 

загарбниками десятки сіл, промислових і сільськогосподарських підприємств, 

затоплено багато шахт. Це – кривавий результат «миролюбно миротворчої» 

політики і діяльності Путіна та його рашистського оточення. І він ще з 

цинічною усмішкою обіцяє продати вакцину для «братнього» народу, нехай 

тільки влада України принизливо попросить. 

16 жовтня 2020 р. телеканал «ZIK», отруюючи свідомість глядачів, 

транслював прес-конференцію під орудою одіозного журналіста В'ячеслава 

Піховшека, яка була перенасичена жовчними маніпуляціями Медведчука про 

минуле і сучасне ставлення Московії до України. Він жодним словом не згадав 

про жертви українських громадян, спричинених російською агресією. 

Натомість Медведчук у цинічній арії оспівував тисячолітню «дружбу» 

українського і російського народів, у яких, мовляв, одна історія, культура, мова 

і нікому не вдасться її розірвати, бо Росія і Україна навіки разом. 

Довготривала антиукраїнська політика кремлівських «братів» (читаймо – 

«деспотів») та їхніх вірнопідданих васалів-малоросів призвела до того, що 

серед громадян України є, на жаль, чимало таких, які вважають себе 

освіченими інтелігентами, займають високі крісла у законодавчій, виконавчій, 

судовій владах і навіть у науково-педагогічних інституціях, хвацько  

виступають по радіо, хизуються на телевізійних ток-шоу, працюють у засобах 

масової інформації, але з дуже обмеженими знаннями про українські духовні, 

моральні, соціальні, національні цінності, національні інтереси, національні 

цілі, про справжню, а не сфальшовану ворогами історію України. 

Такі люди в іудаїзмі підпадають під визначення «вкрадені діти». В 

Україні «вкрадених дітей» чужою російською владною політикою  досить 

багато. «Наша проблема полягає в тому, що значна частина етнічних українців 
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розуміють, що вони народжені в Україні, але при цьому не приймають 

українську мову, культуру, звичаї і традиції, часом зневажають їх і водночас 

ототожнюють себе з усім російським, – підкреслює кандидат філологічних 

наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавста Інституту 

літератури імені Тараса Шевченка НАН України Роксана Харчук. – І якщо у 

ХІХ ст. це була російська ідентичність, втілюючись у типі українця-малороса, 

то в ХХ ст. – та ж російська ідентичність, але під машкарою ідентичності 

радянської, овіяної флером соціальної справедливості й інтернаціоналізму, що 

витворила тип українця-гомосовєтикуса» [18], який нині, у ХХІ столітті, є 

головною антиукраїнською особиною у ворожій проросійській п’ятій колоні. 

Про те, як московські колонізатори зросійщували, змінювали 

ментальність українців Запорізького краю переконливо розповіла в інтерв’ю 

Ганна Черкаська. Вона понад 30 років пропрацювала вчителькою української 

мови та літератури, а також журналісткою та радіоведучою. Захоплення 

історією України давало стимул для неперервного підвищення правдивих 

знань. Дослідниця багато років вела програму «Історичний календар» на 

Запорізькому обласному радіо винятково про українські події, зустрічалася з 

нащадками видатних родів, а також багато подорожувала республіками 

колишнього Радянського Союзу та відвідала музеї, пов’язані з українством. 

Ганна Черкаська цікаво оповідала про історичні події на запорізьких землях, 

наголосила, що росіяни у Запоріжжі і зараз не вивчають української мови. 

Чому? Відповіла так: вони гидують, їм огидно. Оцю цілковиту ментальну 

різницю, ці абсолютні відмінності називали ще Микола Костомаров та  Дмитро 

Чижевський. 

Коли український запорізький край загарбали росіяни, «то перший наказ 

Потьомкіна був: «прислать всякой сволочи да поболее», щоб заселити їх на 

нашій території, – зазначила Ганна Черкаська. – Тоді й почалося велике 

будівництво. Українцям було дозволено селитися лише по той бік річки 

Московки – там, де вже не було міста. У 1913 р. проводився перепис населення, 

який засвідчує, що на той час у нашій місцевості було 95,5% селян. 

Українських дворян у нас було мало, й геть не було поміщиків аж до приходу 

росіян. Урбанізацію здійснювали росіяни, українцям було заборонено 

оселятися в містах. Відтак не існувало жодної української школи та жодної 

української церкви. Хочеш, щоб твоя дитина вийшла у світ? Роби з неї 

росіянина» [19]. 

Уже 29 років відродженій незалежності Української Держави, але й досі 

різними методами і способами проросійські блудники і блудниці, тобто 

«вкрадені діти», які через шпаринки позаймали ключові інформаційні, 

гуманітарні, освітні, управлінські позиції і тепер намагаються з українських 

дітей робити росіян. 14 вересня 2020 р. Український центр оцінювання якості 

освіти (УЦОЯО) дозволим майбутнім абітурієнтам не складати тести з 

української літератури. Уповноважений із захисту державної мови Тарас 

Кремінь стурбовано написав, що «вилучення української літератури як 

обов’язкового навчального компоненту з тестових випробувань вступників – це 

одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної 
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гуманітарної політики» [20]. «Українська література є фундаментальним 

засобом формування особистості громадянина з високим рівнем національної 

свідомості та культури, – наголосила Вчена рада Національного університету 

«Острозька академія» у листі до Міністерства освіти і науки. – Виховний 

потенціал літератури має універсальний характер, завдяки чому виробляє 

моральні пріоритети, національні ціннісні орієнтації і естетичні критерії. 

Література є незамінною комунікативною платформою для зростання мовної 

особистості окремого школяра та колективної свідомості нашого народу» [21]. 

Свідома маргіналізація української літератури унеможливлює засвоєння 

мови на кращих зразках спадщини національних геніїв і таким чином знецінить 

саму мову, яка буде позбавлена одного з найважливіших пластів духовної 

комунікації, зумовить розрив генерацій. Новітні асимілятори навіть 

намагаються пропхати у Верховній Раді законопроект, щоби іноземці, які 

здобувають вищу освіту в Україні, навчалися не українською, а російською 

мовою. Мета зрозуміла: позбавити майбутніх фахівців можливості бути 

дброчинними українськими послами у своїх країнах, створювачами 

позитивного образу України. 

Академік НАПН України Георгій Філіпчук підрахував, що за останні 25 

років Україна втратила більше 3 млн дітей. Це втрати не лише фізичні, а – 

найстрашніше – національно-духовні. Лише у 21% українських вищих 

навчальних закладах студенти отримують освіту державною мовою. А майже 

80%  – мовою російською. Нинішні «вкрадені діти», на жаль, не розуміють, що 

наполовину бути і вільним, і рабом неможливо. У такій морально-

психологічній ситуації надзвичайно важливо, щоби всі мас-медіа 

арґументовано, виважено, переконливо доносили до «вкрадених дітей» Правду, 

що «українська мова – це той енергетичний вал, який захищає народ від 

виродження» (Катерина Мотрич), це – синонім життя, код української душі, 

який єднає його з Богом. В одних народів мова служить для консолідації нації, 

для її ствердження серед інших народів. Таке розуміння у національно свідомих 

українців стосовно сутності української мови. «У Росії мову вирішили 

використовувати як інструмент для агресії, як таран для проникнення в інші 

суспільства. Замість класової боротьби – боротьба за російську мову. На цьому 

дуже люблять спекулювати народні депутати від ОПЗЖ, – наголосив історик-

міжнародник Руслан Гарбар. – Послухаєш їх, то складається враження, що 

скоро на вулицях Києва будуть відловлювати всіх, хто розмовляє російською. А 

отже, всі носії російської мови повинні бути захищені, просять вони про це чи 

ні, хочуть вони цього чи ні. Бо ж проголошено: «Русский мир там, где звучит 

русская речь». І тому немає меж геополітичним апетитам Кремля [22]. 

Насичений московською блекотою блогер Анатолій Шарій схвалив 

звернення членів своєї партії із Донецька, Запоріжжя та інших областей до 

поліції із заявами відкрити кримінальні справи проти журналістів та керівників 

львівського телеканалу НТА за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. 

Насправді отруйну злість російського телебачення, а також «Партії Шарія», 

осередок якої є навіть на Львівщині, викликало політичне ток-шоу «Говорить 

Великий Львів», контент якого безкомпромісний, українськомовний, 
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патріотичний. Блогер Шарій лякає свою аудиторію, що галичани «готови 

убівать за язик», бо вони, як неодноразово казав Шарій, українськомовні 

«рагульйони, полукровкі», а значить тупі, примітивні селюки, а він – 

російськомовний елітарій [23]. Тому підтримує Путіна, який, мовляв, захищає 

«»рускоязичноє населеніє» від українських націоналістів, бандерівців, 

фашистів. «Немає такого населення. Є зросійщені українці, – категорично, 

обґрунтовано заявляв професор Олександр Пономарів. – Тому потрібно 

повсюдно – «від Сяну до Дону» підвищувати рівень мовно-національної 

свідомості українського народу». 

Нагадуємо, що «рускоязичноє насєлєніє», до якого належить Шарій, 

російськомовність – це не юридична, а політична категорія, що згубно 

прив’язує Україну до її колоніального минулого і є знаком підлеглости 

українців Росії. Саме російськомовність стала політичною основою для Путіна 

розпочати війну проти України під приводом захисту «рускоязичного 

насєлєнія». 

Маніпулюючи історичною правдою, сповідуючи ідеологію «русского 

мира», депутати Верховної Ради України Бужанський, Волошин, Дубінський та 

інші уже не приховують свого схвалення московської імперської політики щодо 

України. О. Волошин з ОПЗЖ волає, що ніякого суверенітету в Україні нема. 

Такий відступ від ключових засад функціонування Української Держави є 

вульгаризацією соборності, загальнополітичним ідіотизмом на догоду 

кремлівським імперіалістам. Депутат від «Слуги народу» Д. Гетманцев, 

схвалюючи антиукраїнський мовний законопроект М. Бужанського, назвав 

«фашистами» тих, хто захищає Закон «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». Громадський діяч Сергій Стерненко так 

порадив Д. Гетманцеву: «…Береш Бужанського, ще можна Дубінського взяти, 

або когось із ОПЗЖ. Купуєте квитки на Москву, сідаєш і їдеш з України і 

більше ніколи не повертаєшся!» 

Новітні зросійщувачі українців через засоби масової інформації 

нав’язують думку, що «російська мова в Україні – це великий історичний 

здобуток». Насправді,  російська мова в Україні запанувала тому, що за часів 

царської і совєтської імперій було наплоджено 480 циркулярів, указів, 

постанов, ухвал, розпоряджень тощо про заборону української мови і культури, 

закриття українськомовних шкіл, підвищення на 15% зарплати російським 

словесникам, викладання російською мовою майже усіх предметів у 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, що призвело до 

тотального зросійщення мільйонів українців. Відродження функціонування 

української мови в усіх клітинах державного і суспільного організму, тим паче 

на радіо і телебаченні, у соціальних мережах – це природне право українців. 

Адже плід серця, плід розуму, почуття, емоції, краса – закодовані для українців 

в Українському Слові. Діти національних меншин в Україні, до яких належать 

також  росіяни, мають повну можливість вивчати рідну мову, розвивати свою 

культуру. Але, живучи в Україні, покликані заради свого блага знати, шанувати 

українську мову, бо без володіння державною мовою вони не зможуть бути 
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повноцінними громадянами, реалізувати свої інтелектуальні здібності в 

Україні. 

«П’ятиколонники» та деякі «нові обличчя», свідомість яких імперсько-

московська та малоросійська спекулюють «Європейською Хартією 

міноритарних мов або мов меншин», істотно змішують сенсні акценти, по суті, 

обдурюють зросійщених громадян, щоби вони підтримували «Опозиційну 

платформу – За життя», «Партію Шарія», «Партію Пальчевського» та інших 

промосковських блудників. У преамбулі мовної Хартії чітко написано, що 

«охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні 

зашкоджувати офіційним (тобто, державним – В. Л.) мовам і необхідності 

вивчати їх». Це зовсім не на шкоду болгарам, грекам, євреям, полякам, 

росіянам, румунам, угорцям та іншим національним меншинам, а навпаки – є 

доброчинним кроком до виконання Європейської мовної Хартії, де окреслено 

«важливість міжкультурного діалогу і багатомовності», бо саме у розмаїтті мов, 

культур, звичаїв, традицій краса світу. Щоби краса світу була привабливішою, 

насиченішою, то не треба слухати слуг московської тьми, не знищувати чудову 

українську мову, яка дана Богом. Божим даром є мова кожного народу – 

багаточисленного і малочисленного. 

Вірні Кремлю лакузи і блюдолизи, що з олігархами Ахметовим, 

Коломойським, Медведчуком, Пінчуком, Фірташем висмоктують з української 

землі все здорове, п'ята колона з «Опозиційною платформою – За життя», всі 

блудниці і блудники через промосковські телевізійні й радіоканали, у 

соціальних мережах, у Верховній Раді України, зібрані безглуздям помиї 

виливають на Петра Порошенка, «Європейську Солідарність». Навіть дійшло 

до того що ведучі телевізійної програми на «ZIKу» Анастасія Дайнод і 

Ростислав Сухачов звинувачували Петра Порошенка, «Європейську 

Солідарність» за те, що вони приватизували поняття «патріотизм». Хіба, 

мовляв, їм годиться бути патріотами, національно свідомими українцями, 

борцями за незалежну, демократичну, правову державу? Ще й постійно 

наголошують,  що Україна має бути соборною, українською за духом! Невже 

таке можна допустити? 

Про щасливу долю українців дбають «патріоти» з «Опозиційної 

платформи – За життя» разом з російськими «братами», які вже показують 

приклад «господарювання» в анексованій Автономній Республіці Крим, на 

частині загарбаної Донецької і Луганської областей. Ведучі Анастасія Дайнод і 

Ростислав Сухачов мовчки і словесно підтримують дії різних промосковських 

Бужанських, Дубінських, Качних, Скориків, Лазарєвих, які замість того, щоби 

допомогти дітям, онукам, правнукам зросійщених батьків, бабусь і дідусів, 

прабабусь і прадідусів повернутися до етнічного джерела національної гідності, 

вимагають надання російській мові в Україні статусу офіційної=державної. Це, 

мовляв, порятує «рускоязичноє насєлєніє» від переслідувань. Чимало інших 

маразматичних аспектів московської маніпулятивної пропаганди Анастасія 

Дайнод і Ростислав Сухачов тиражують в телеефірі, що суперечить стандартам 

журналістської творчості, дисонує з українським професійним патріотизмом. 

 Проросійські дезінформаційні наративи розповсюджують працівники 
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телевізійних- і радіоканалів Ахметова, Коломойського, Медведчука, Пінчука, 

Фірташа. Лицемірними способами нав’язують брехливі московські постулати, 

мовляв, Україна – недодержава; інший фейк – Україна нацистська держава, 

тому розв’язалася громадянська війна, і врятує Україну лише дружба з Росією. 

Українська Православна Церква – це, мовляв, розкольщина, вона неканонічна; 

Порошенко і Зеленський – суспільне лихо, єдина світла надія для України – 

Медведчук, Майдан – це помилка. Різні витончені проросійські наративи 

заполонили медійне поле України. Спекулянтам терміном «свобода слова» 

нагадую: свобода слова – це не свобода антиукраїнської маніпулятивної 

пропаганди, дезінформації в інтересах російських загарбників, які ведуть проти 

України, європейських країн та світу гібридну війну. Свобода – одна з 

найвищих морально-духовних цінностей має сприяти реалізації національних 

інтересів і цілей, подоланню кризи української ідентичності, а не нав’язування 

чужої – російської. 

Президентські радники, різні порадники, такі як Єрмак, працівники 

«ZIKу» та інших промосковських каналів, спекулюючи свободою слова, 

безвідповідально мовчать, не б'ють на сполох, що на окупованих територіях 

Донецької  і Луганської областей російські загарбники та сепаратисти, у яких 

руки по лікті від крові українських патріотів, заборонили дітям навчатися 

українською мовою, щоби вони виростали україноненависниками, формувалися 

як слухняна кремлівська біологічна маса. Видаючи російські паспорти жителям 

так званої ОРДЛО, насильно роблять їх громадянами Російської Федерації. Для 

чого? Створюють потрібні передумови для того, щоби замилювати 

європейській і світовій громадськості очі, мовляв, ми захищаємо своїх, 

російських громадян, від українських націоналістів. 

У вересні 2020 р. на телеканалі «ZIK» розпочали транслювати ток-шоу 

«Ми всі УКРАЇНЦІ». Ведучі Тетяна Терехова і Ростислав Сухачов 24 вересня 

претензійно, на весь голос заявили, що «це  − перше ток-шоу, яке буде нас 

об’єднувати».  Безперечно, така місія шляхетна, адже громадяни України 

прагнуть жити в українському, справедливому, доброзичливому, 

гуманістичному суспільстві, де панують порозуміння, злагода, мир, висока 

духовність, добробут. Однак обнадійливий промінь тут же згас, бо ведучі 

(модератори) Сухачов і Терехова одразу вдалися до  звинувачення, мовляв, 

націоналісти заволоділи гаслом «Слава Україні!», вивищують українськість над 

усім і усіма. Чому б не казати «Слава Шевченкові!», «Слава Патону!»? Ці,  

наповнені іронізмом, слова миттєво викликали сум’яття, застережливі  

запитання. Пронизала думка: хіба хтось заперечує,  що такі Постаті як 

Шевченко, Франко, Леся Українка, Ліна Костенко, Павличко, Патон, Корольов, 

Глушко, десятки, сотні, тисячі найвидатніших синів і дочок України варті 

найбільшого пошанування, уславлення, як і нинішні герої-захисники 

української землі від московських загарбників?! 

Але шановні ведучі не захотіли хоч трішечки бути чесними перед собою, 

бо хіба можна  знецінювати святе гасло «Слава Україні!», «Героям Слава!», 

улесливо маніпулювати ним, зводити його до сірості. Гасло «Слава Україні!», 

«Героям Слава!» окроплене  кров’ю українських патріотів, воно є 
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визначальним символом українського національного духу, як Державний 

Прапор України, Державний Гімн України, Державний Герб України, а також, 

додаємо, Українська Мова. І ток-шоу «Ми всі УКРАЇНЦІ» мало би сприяти 

відродженню історичної правди, формуванню, утвердженню у свідомості 

глядачів шани  і поваги до української мови і культури, але понад 90 %  його 

учасників виступали російською мовою. Олександр Качура,Олена Лукаш, 

Світлана Крюкова, Андрій Деркач, Микола Скорик, Євген Червоненко 

вивищували російську мову над українською. По-різному знеславлювали носіїв 

українськості, а ведучі програми замість того, щоби спрямовувати дискусію в 

україноцентричне русло, їм толерували, не мотивували глядачів об’єднуватися 

на засадах  національних цінностей, національних інтересів і національних 

цілей. «Білою вороною» серед запрошених учасників цього ток-шоу, які 

нігілістично ставилися до державної мови й висловлювалися лише російською, 

був Володимир Омелян, бо спілкувався тільки українською мовою, захищаючи 

національні інтереси України. 

У наступному ток-шоу «Ми всі УКРАЇНЦІ» Олена Бондаренко і 

Олександр Лазарєв за схвального сприяння ведучих Тетяни Терехової і 

Ростислава Сухачова безупину критикували закон «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», цькували національно 

свідомих українців за те, що вони захищали природне право функціонування 

української мови в усіх клітинах освітньої, наукової, бізнесової, інформаційної, 

політичної, суспільної сфер розбудови національної держави «Україна». 

Водночас ведучі та учасники шоу схвалювали, що повсюдно в Росії панує 

російська мова, у США – англійська, у Німеччині – німецька, в Угорщині – 

угорська, у Франції – французька, у Японії – японська… Але щоби всі діти, 

молодь здобували освіту в Україні українською мовою то – зась! Їхній 

маніпуляції стосовно функціонування української мови в Україні не було меж. 

Цинізм, брехня переповнювали студію. Але ведучі Тетяна Терехова і Ростислав 

Сухачов на це не звертали уваги. 

Наукові дослідження засвідчують, що «люди найчастіше обирають ті 

новини, які відповідають їхньому світогляду» [25], – зазначила керівниця 

аналізу з гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов 

Цибульська. На жаль, у багатьох читачів, глядачів, слухачів відсутнє прагнення 

у фейковому, дезінформаційному потоці з'ясовувати, шукати правду. Таке 

психологічне явище в умовах російської інформаційної агресії особливо 

небезпечне. Тому «інформаційний простір України повинен бути очищений від 

деструктиву і стати провідником національних орієнтирів, – слушно наполягає 

Володимир Ференц. – Якщо очищення українського інформаційного простору 

терміново не зробити головним орієнтиром, суспільство не зможе протистояти 

загрозам світу і остаточно програє змагання за успішну цивілізаційну 

перспективу. Відчужений інформаційний простір не допустить поширення 

національних орієнтирів у суспільстві і фальшуватиме їх чи підмінятиме 

другорядними цілями [26]. 

Щоби подолати загрозливу небезпеку для українського суспільства, 

захистити Державу від зовнішніх і внутрішніх ворогів, ефективно її 
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розбудовувати, то в усіх сферах життєдіяльності потрібно впевнено спиратися 

тільки на українські національні цінності, які є надійним, стійким, міцним 

життєдайним фундаментом для гармонізації і задоволення потреб, інтересів 

усіх громадян України. Цілеспрямовану національну, гуманітарно-

інформаційну політику мають забезпечувати усі державні та громадські 

інституції. Важливе місце в процесі правдивої стратегічної комунікації 

стосовно українського національного державотворення має займати 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 

Доцільно фінансово забезпечувати ефективне функціонування 

українськонцентричних медіа, які покликані всеохопно подавати правдиву, 

соціальну та естетично важливу інформацію про українське минуле, сучасне і 

концептуально прогнозувати майбутнє ствердження української України. Закон 

про функціонування приватних (комерційних) засобів масової інформації, який 

повинна ухвалити Верховна Рада, має ґрунтуватися тільки на домінуючих 

національних цінностях українського народу. Такий ідеологічно-політичний 

підхід щодо освітньо-інформаційного задоволення інтелектуально-

розважальних потреб сприятиме розширенню свідомості, формуванню у людей 

морально-духовних, національних, громадянських переконань. 

Отже, всі журналісти, користувачі різних інтернет платформ покликані 

свідомо, професійно, патріотично, цілеспрямовано комунікувати, бути чесними 

провідниками читачів, глядачів, слухачів у насиченому фейками 

інформаційному просторі, допомагати реципієнтам не потонути в улесливій, 

медоточивій олжі українофобів, а глибоко розуміти сутність, мету кожної 

інформації-новини, кожного виступу політиків, депутатів, службовців, 

громадських діячів, кожного інтерв'ю, ток-шоу. Щоби спиратися, сповідувати 

моральні, духовні, соціальні, естетичні цінності, виважено, раціонально, 

аргументовано мислити, діяти, то згадаймо імператив: «Думаю, отже живу» 

(Декарт). Але цього замало. Невідкладно вчімося правильно думати, адже 

«правильно думати – це морально етична норма» (Паскаль). 

Для усіх громадян, тим паче журналістів в умовах російської гібридної 

війни і глобалізації «правильне думання» – це українськоцентричне мислення, 

українськоцентрична позиція, українськоцентричні вчинки, це – 

українськоцентрична творчість, суть якої в утвердженні найважливішої 

людино-націєцентричної цінності – соборної української України в органічній 

єдності з дбайливістю, справедливістю і громадянською відповідальністю за 

свою родину, морально-духовний розвиток суспільства, держави, 

самоствердження національної ідентичності. 

Надзвичайно важливо, щоби всі українці почули, всім серцем і розумом 

сприйняли Тараса Шевченка: «Нема на світі України, // Немає другого 

Дніпра…», «В своїй хаті своя й правда, // І сила, і воля…», «І чужому 

научайтесь, // Й свого не цурайтесь». І нині Іван Франко просить кожного 

громадянина України сумлінно, творчо, відповідально, ефективно працювати, 

«щоб ґаздою, не слугою перед світом стати». 
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ЖІНКА, ЩО ВИПЕРЕДИЛА ЧАС: ЯКОВЦОВА АНТОНІНА 

 

…Філософія відрізняється від науки, 

позаяк наука орієнтується на пізнання 

об’єктів, а філософія – на усвідомлення 

місця людини у світі для утвердження 

волі й спрямування діяльності  

(Олег Гринів) 

Персональний дух – це органічна єдність 

релігійної віри, бажань і діяльності 

(Олег Гринів) 

 

«...Самий вірний шлях до щастя не в бажанні бути щасливим, а в тому, 

щоб зробити інших щасливими. Для цього потрібно розуміти потреби людей, 

опікуватися про них, не боятися праці, допомагаючи їм радою й справою, 

словом, любити їх, причому, чим частіше проявляти цю любов, тим сильнішою 

вона буде ставати...» ( З листа Ф.П. Гааза своєму вихованцеві). Ці слова можна 

віднести до життя й діяльності видатної жінки, що залишила помітний слід в 

історії Харківського національного медичного університету – Антоніни 

Федорівни Яковцової, патоморфологу, докторові медичних наук, професорці, 

заслуженому діячеві науки й техніки України, академікові Інтернаціональної 

академії патології й Академії національного прогресу України, завідувачки 

кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного 

університету з 1971 р. по 2009 р. Всю її наукову діяльність присвячено 

проблемам загальної патологічної анатомії, у т.ч. плацентології, патологічної 

анатомії серцево-судинної, ендокринної, імунної й сечовидільної системи. Вона 

створила власну наукову школу, особливий науковий світ, у якому росли й 

виховувалися її учні, серед яких 9 докторів і 50 кандидатів наук. 

Протягом довгих років була віце-президентом Асоціації патологів 

України, головою Харківської Асоціації патологів України, членом редакційної 

колегії провідних наукових медичний видань. А.Ф. Яковцова широко відома 

медичній громадськості України та інших країн. Однак просте перерахування 

всіх посад, які займала Антонина Федорівна й де вона активно працювала, не 

дає можливості розкрити її багатогранний світ, відчути властиву їй глибину 

душі, чуйність і витонченість усієї її жіночої натури. Вона була воістину 

всебічно обдарованою людиною, починаючи від активної наукової діяльності й 

закінчуючи найтеплішим ставленням до колег, своєї родини. Блискучий оратор, 

лектор, педагог, любляча дружина, мама й бабуся, і все це містилось в її 

доброму серці, яке ніколи не було байдужим до людського горя. 

Сказати, що її життя склалося радісним й безхмарним – це означає не 

знати всіх тих перешкод та негараздів, які лягли на її жіночі плечі. У її 

свідомості назавжди залишилися всі страхи воєнного часу: лиховісний гул 

літака, який викликав панічний жах і закарбувався на все життя; тіла повішених 

партизанів, до яких повели німці дітей з метою повчання; очі вмираючих 

людей, від яких було боляче й страшно; очі вмираючої пораненої корови, що 
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безпомічно й благально дивилася на людей; наступ військ на Богодухів і біль 

від побаченого, що наші солдати були в мокрих валянках… Усі ці події 

залишилися важкою раною на серці і в душі та супроводжували до кінця життя. 

Напрошується питання: звідки в характері тендітної дівчинки з 

невеликого містечка Богодухів Харківської області, що виросла в звичайній 

родині, сформувалося дивне почуття гуманності, жалю, взаємодопомоги, 

чуйного ставлення до рідних і близьких, до студентів і колег, та й до всіх тих, 

хто зустрічався на її шляху. Окремі штрихи військового лихоліття багато про 

що говорять: поділ миру на добро й зло, на своїх і чужих, звірячий страх смерті 

перед окупантами, перед тим, що довелося побачити й пережити, 

однокласника, веселого хлопчика, світлого й веселого хлопчика, якого не стало 

в одну мить – загинув від розриву міни. Особливий страх був за батька, 

захопленого в німецький полон, з якого він втік і переховувався вдома.  

Усі ці мозаїчні спогади про війну складалися в одну загальну картину: 

страх, сльози, кров, смерть... І одне бажання – залишитися живим у цьому 

страшному світі. Антоніна Федорівна згадувала випадок з військових років. 

«Одного разу вони з мамою йшли в магазин за продуктами. Раптом пролунав 

знайомий уже страшний гул літака, потім вибухи бомб. Біля них виявився 

солдат і закричав: «Лягай!». Вони з мамою сховалися під паркан, пригорнулися 

до землі. Пройшов час, літак пролетів, солдат допоміг їм піднятися і сказав: 

«Буде що згадати, коли живими залишитися». Мама Антоніни Федорівни часто 

згадувала ці слова. 

Незважаючи на важке військове дитинство, саме воно сформувало риси 

гуманності, людинолюбства, щедрості, милосердного й поважного ставлення до 

людей, здатність дорожити дружбою, пожертвувати чимось в ім'я цієї дружби. 

У Антоніни Федорівни з дитячих років була близька подруга – Неля. Обидві 

дівчинки готувалися зустрічати травневі свята 1945 року. Антоніні пошили 

нове плаття, яке їй дуже подобалося і яке дуже хотілось одягнути. Але раптом 

вона довідалася, що Нелі не пошили плаття, не було такої можливості. Обидві 

дівчинки одягнули на свято старі випрані плаття. Пройшло кілька років. Одного 

разу Неля сказала: «Я назавжди полюбила тебе за те, що ти не надягла нове 

плаття, коли не було такого в мене». Їхня дружба тривала до кінця життя. 

А.Ф. Яковцова народилася 15 липня 1933 року в м. Богодухів Харківської 

області. 1958 року закінчила Харківський медичний інститут за фахом 

«лікувальна справа». Трудову діяльність розпочала хірургом медсанчастини 

Харківського тракторного заводу. Невтримне бажання вчитися й надалі 

привело її до аспірантури на кафедру патологічної анатомії, яка до кінця життя 

стала її другим домом. Результатом великої працездатності, організованості й 

цілеспрямованості стали захисти кандидатської (1964 р.) і докторської (1973 р.) 

дисертацій. 

«Для реалізації волі самовираження, втілення в життя своїх 

смисложиттєвих орієнтацій необхідна «енергія духу», яка накопичується в 

життєвому світі людини в процесі життєвих випробувань, перемог, труднощів, 

можливих невдач, що виникають в «життєвих битвах». Презентуючи себе 
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світові як суб'єкта свого життя, людина практично стверджує, що «божество, 

яке визначає наші долі, перебуває в нас самих» (Джеймс Лейн Аллен) [1, с.137]. 

Саме ця внутрішня «енергія духу» дозволила Антоніні Федорівні не 

тільки втілитися у своїх діяннях, але й гідно пройти шлях ученого й педагога, 

орієнтуючись на активне освоєння світу культури, розумне користування тим, 

що пропонує життя. Для переконливості можна звернутися до мудрих 

наставлянь А. Моруа: «Відмовлятися від того, що тобі пропонує життя, якщо ти 

можеш прийняти це без шкоди для власної честі, просто нерозважливо. Так, 

замолоду потрібно пізнати любов, щоб не випробовувати трагічних мук і злості 

на себе у віці, коли любов нам уже більше не дається. Так, потрібно заслужити 

в старості пошану, щоб не тягнути під кінець життя прикрості й жалюгідні дні. 

Сам по собі успіх не свідчить про талант, але людину талановиту він рятує від 

спокуси гнатися за успіхом на схилі віку. Не слід зневажати нічим з того, що 

можна знайти в житті, не роблячи нічого невартого». Життя Антоніни 

Федорівни було наповнене глибоким змістом, у ній не було порожніх місць, 

вона завжди зберігала почуття власної людської гідності й розсудливості, які 

так необхідні для осмисленого вибору людиною своїх життєвих орієнтацій, 

свого життєвого шляху. 

Ця жінка постійно випереджала час, не зважаючи на будь-які перешкоди, 

які виникали на її життєвому шляху. На початку 70-х років нею було створено 

власну школу, основним напрямом діяльності якої й дотепер залишається 

перинатальна патологія. Бум робіт західних колег у цій галузі, що почався у 

двохтисячних, відстав від робіт Антоніни Федорівни та її учнів. Саме вони 

заклали основні ідеї й напрями в сімдесяті роки, бо вже тоді розуміли 

важливість тісного співробітництва з акушерами-гінекологами для здоров'я 

майбутніх поколінь. Це вилилося в тісну наукову працю з Валентином 

Івановичем Грищенко, результатом якої була премія АМН СРСР ім. В.Ф. 

Снегирева – 1981 р. (їх було вручено 8 за всю історію). Вона була нагороджена 

вищою нагородою Асоціації патологів України – медаллю Г.М. Мінха (2010). 

Спектр і якість гістохімічних методик, які впровадила Антоніна 

Федорівна зі своїм колективом, дотепер унікальний. «Де ви робили гістохімію? 

У себе на кафедрі? По руках! Якщо у вас така гістохімія, з вами можна мати 

справу. Подаємо на грант!!! (так було сказано свого часу в одній із країн 

західної Європи). 

Ніщо не стало на перешкоді Антоніні Федорівні першій в країні 

впровадити передові, спочатку гістохімічні, а потім імунофлюоресцентні 

методи дослідження; також ніщо не перешкодило їй створити дійсно творчу 

атмосферу й одночасне відчуття спокою й тиші в такій досить неспокійній 

галузі, якою є патологічна анатомія. І це відчуття щиросердечного комфорту 

поширювалося не тільки на кафедру університету, але й на всі медичні 

установи, де працюють її учні. 

Не одне покоління патологоанатомів України одержало хрещення в школі 

молодих учених і фахівців, натхненником, організатором і беззмінним 

керівником якої майже двадцять років була Антоніна Федорівна. Їй вдалось 

зберегти й передати молодим вічно юну зацікавленість, незупинену роками й 
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що відроджується щодня. Єреван, Бейрут, Кельн, Лондон, Мемфіс, Москва – це 

далеко не повний перелік міст, де працюють учні Антонини Федорівни, серед 

яких професори, завідувачі кафедр, провідні спеціалісти, її послідовники, де 

б'ються серця, часткою яких є велике й любляче серце Антоніни Федорівни. 

Якщо на карті відзначити прапорцями міста, де працюють її учні, буде потрібно 

глобус, на якому вільних місць залишиться не так уже багато [2]. 

Можна сміливо говорити, що Антоніна Федорівна випередила свій час. 

Результати багаторічних наукових досягнень А.Ф. Яковцової 

опубліковані в монографіях: «Антенальная смерть плода» (1974), «Великий 

плід» (1991), «Патологічна анатомія імунної системи при крупноплоді й ЗВРП» 

(2002, у шести наукових посібниках, а також у більш ніж 400 наукових 

публікаціях.  Професорці А.Ф. Яковцовій належить близько 20 свідчень на 

винахід і патентів на корисну модель України. 

Неординарність Антоніни Федорівни виявлялася в тому, що вона була 

завжди відкрита своєму часу, прагнула зрозуміти молодь, її запити й прагнення, 

відгородити її від жорсткості й жорстокості, поділитися найпотаємнішими 

мріями, розповісти про власні помилки, щоб їх не повторювала молодь. А для 

цього потрібно було вміти сприймати світ таким, яким він був насправді. Зміни, 

що відбувались у 90-і роки, були пов’язані не тільки з матеріальними 

труднощами, але й з ламанням певних моральних цінностей, стереотипів, 

відмови від ідеологічних штампів. Це був період хворобливих змін і в ньому 

необхідно було зберегти власну особистість, свою позицію й авторитет, 

нагромаджений роками. Антоніна Федорівна із честю й почуттям власної 

гідності пережила й цей період. І ніхто не знає, які страждання й переживання 

мучили її душу, скільки безсонних ночей пройшло в глибоких роздумах, 

пошуках адекватних відповідей на ті зміни, які відбувалися в суспільстві. І вона 

їх знаходила у роботі, у наукових пошуках, віддаючи вогонь творчої енергії й 

натхнення своїм учням. Кожному з них вона передавала не тільки знання 

професії, але й уміння жити, творити, любити. 

Усе це знайшло продовження в її педагогічній праці, насиченій, цікавій, 

захоплюючій, наповненій величезним бажанням поділитися своїми знаннями й 

уміннями з усім світом. Її лекції вирізнялися яскравістю, емоційною 

насиченістю, суворою логікою, чіткою й гарною формою, прекрасною 

літературною мовою. Строгий теоретичний матеріал супроводжувався 

величезною кількістю прикладів, від яких захоплювало дух, тому що студенти 

вперше чули такі разючі факти, які не завжди можна знайти в підручниках. 

Будучи сама емоційною людиною, вона намагалася цю емоційність передати 

аудиторії, використовуючи різні прийоми – від елементів гумору до поетичних 

рядків. Усе це дозволяло вибудувати дорожню карту, якою необхідно було 

провести слухачів. Її робота «Лекції у вищій школі» стала настільною книгою 

для  учнів та послідовників. 

Антоніна Федорівна була надто позитивною людиною. Вона не тільки 

заряджала енергією всіх навколишніх, але й прагнула поділитися 

оптимістичним настроєм з кожним, хто зустрічався на її шляху. До неї завжди 

тяглись не тільки однодумці, але й усі, хто перебував у полі її зору: студенти, 
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аспіранти, викладачі, лаборанти, прибиральниці. Вони зверталися до неї як до 

своєї мами, іноді з такими непростими питаннями, які, здавалося, розв'язати 

неможливо. І вона їх вирішувала. За період її керівництва кафедрою вона 

створила атмосферу сімейного затишку, де всі були об'єднані   однією дуже 

важливою й відповідальною ідеєю – любов'ю до патологічної анатомії. Молодь 

із задоволенням йшла на кафедру, знаючи, що буде в добрих і дбайливих руках 

Антоніни Федорівни. І життя підтверджувало це не раз. 

Перу Антоніни Федорівни разом з її колегами належить дві прекрасні 

монографії «Медицина й мистецтво» (2008) і «Професія – лікар» (2012). Обидві 

монографії є безцінним дарунком майбутнім лікарям, що допомагають 

осмислити не тільки труднощі обраної лікарської професії, показати світлі  

сторони, але й глибше усвідомити її специфічні особливості, «застерегти від 

помилок, сумнівів, розчарувань, які загрожують усякому, хто не зумів або не 

захотів належним чином оцінити й відчути її високі цілі» [3, с. 7]. 

Обидві монографії, написані у високомистецькому стилі, пронизані 

глибокою любов'ю до медичної професії, і, одночасно, найбільшою 

відповідальністю перед майбутніми лікарями, у чиїх руках буде перебувати те 

священне, що є на землі, – життя й здоров'я людини. Євгеній Євтушенко 

написав свого часу: «Бути милосердним важко. Дуже безкорисливі люди нічого 

не чекають за свою роботу».  

Кожний рядок цих монографій пронизаний величезним бажанням 

донести до світлого юного розуму студентів-медиків геніальні думки, які 

виробилися протягом тривалої історії людської діяльності, і особливо медичної. 

Книга «Медицина й мистецтво» присвячена пошуку відповіді на дуже важливе 

питання: наука або мистецтво. Автори розглядають лікарське мистецтво з 

погляду художнього слова, живопису, музики й танцю. Історія розвитку 

медицини і її позитивні наслідки спілкування з мистецтвом для здоров'я 

людини – основні теми, які висвітлено у книзі. І це ще раз підтверджує 

неординарність Антоніни Федорівни, її широкий кругозір, її вміння творчо 

поєднати процес навчання з реалізацією виховної мети, показуючи особистим 

прикладом високі духовні якості, шляхетність душі й талант ученого й 

педагога. 

«Найвища мета мистецтва – змушувати битися людські серця, і тому що 

серце – центр життя, мистецтво повинно постійно перебувати в найтіснішому 

зв'язку з усім моральним і матеріальним життям людини». Ці слова Ж. Гойо, 

що були обрані А.Ф. Яковцовою епіграфом до видання «Медицина й 

мистецтво», можна віднести до самої Антоніни Федорівни Яковцової, яка своїм 

життям підтверджувала їхню значимість і актуальність за всіх часів.  

Не доведи, Господь, жити в епоху змін, вважав мудрець Сходу Конфуцій. 

Але людина в своєму реальному бутті не вибирає епоху (вона може це 

здійснити лише в своєму духовному світі, в мріях, перевагах, фантазії). Вона 

приходить у світ, який уже створений  до неї попередніми поколіннями. Але 

якщо людина має намір самореалізуватись, втілити себе у своїх же діяннях, їй 

слід знайти місце в людському співтоваристві й обрати відповідні ролі для 
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конструктивної діяльності. Це підтвердила Антоніна Федорівна своїм активним 

життям і багатогранною діяльністю.     

«Я вибрала долю собі сама, 

І що зі мною не станеться, 

У мене жодних претензій нема 

До Долі – моєї обраниці»   

(Ліна Костенко).  
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА 

БІБЛІОТЕКА ІМ. І. ФРАНКА – У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НОВІТНІХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТВОРЧОСТІ КАМЕНЯРА 

Даремна праця, коли туман густий. 

Розвіється – ставайте до роботи. Не 

просто лупайте камінь, подивіться, куди 

вам стрілка компаса укаже 

(Олег Гринів)  

Першопроходцем буває Магомет або той, 

хто не стукає – відкриває 

(Микола Дмитренко) 

 

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. Франка 

– провідна бібліотечна установа краю, осередок просвітництва й читання, храм 

науки і культури, територія єдності й добра. Водночас – це науково-

методичний, інформаційний, освітній, соціокультурний центр в регіоні, 

депозитарій краєзнавчої літератури. 

Функціональна діяльність бібліотеки сприяє якісному оновленню 

бібліотечного фонду та його збереженню, задоволенню інформаційних потреб 

користувачів на основі активного поєднання паперових та електронних носіїв 

інформації, створенню власних інформаційних ресурсів. 

1956 р. з нагоди 100-ліття від дня народження визначного українського 

письменника, публіциста, перекладача та громадського діяча Івана Франка 

обласній книгозбірні присвоєно його ім’я. Тож, як і в минулі роки, так і 

сьогодні, одним з пріоритетних завдань ІФОУНБ ім. І.Франка є популяризація 

творчості письменника та досліджень його творчості, цієї непересічної 

особистості з допомогою різних методів та форм бібліотечної діяльності. 

Спадщина Івана  Яковича Франка – ціла епоха розвитку української 

літератури, науки, філософії, просвітництва. Вона, без сумніву, заслуговує на 

глибоке вивчення, адже з його творів та праць можна почерпнути багато 

цікавого та корисного. Вони актуальні й донині. 

Зазначимо, що бібліотечні фонди постійно поповнюються, і користувачі 

книгозбірні мають змогу знайомитися з новими працями як українських, так і, 

зокрема, прикарпатських науковців, присвячених генію. Адже у книгозбірні 

його імені особлива увага приділяється збереженню та оновленню 

багатогранного доробку письменника, літератури української діаспори про 

нього, науково-краєзнавчих розвідок, довідково-бібліографічних видань, 

присвячених цій постаті. 

Насамперед у фондах ІФОУНБ імені І. Франка зібрано матеріали 

всеукраїнських та міжнародних конференцій, виданих до ювілейних дат 

геніального сина Галицької землі.  

Серед найновіших – ті, що присвячені 160-річчю Каменяра, а саме – 

науковий збірник «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах» [1], 

підготовлений кафедрою українознавства і філософії Івано-Франківського 

національного медичного університету. У ньому акумульовано багатогранний 
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жанровий аспект досліджень, розвідок та студій відомих вчених-франкознавців 

закладів вищої освіти України та академічних інституцій, проведено аналіз 

сфер зацікавлення Великого Каменяра, який засвідчив їхню сьогоднішню 

актуальність, фаховість, новизну поглядів, креативність оцінки тощо. 

Привертає увагу й збірка науково-краєзнавчих студій Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Нам пора для України жить» [2], яку  у 

вересні 2016 р. організували фахівці Івано-Франківського краєзнавчого музею 

та музею-оселі родини І. Франка у Підгірках, що на Калущині. Матеріали 

видання розкривають взаємини Івана Франка з видатними постатями України: 

істориком Михайлом Грушевським та митрополитом Андреєм Шептицьким, 

висвітлюють перебування письменника на Прикарпатті, вивчення його 

творчості за межами України, мистецьку Франкіану та ін. 

Натомість матеріали Міжнародної конференції «Іван Франко. Погляд з 

ХХІ століття», яка відбулася у Коломиї, – це висновки наукових та історико-

краєзнавчих досліджень, присвячених життю і творчості видатного 

письменника. Тут окреслюються історико-філософські погляди І. Франка, 

подано доробок вченого у справі розвитку української літературної мови, 

театрального мистецтва, етнографії, висвітлюється історія перебування І. 

Франка в Коломиї та на Гуцульщині [3]. 

Також у фондах бібліотеки є збірник доповідей науково-теоретичної 

конференції «Дух, що тіло рве до бою…», у якому вміщена стаття заступниці 

директорки з наукової роботи ІФОУНБ ім. І. Франка  Галини Горбань 

«Бібліотечна Франкіана: традиції та інновації (до 160-літнього ювілею 

Каменяра)». 

Серед давніших, але від того не менш цінних – збірник доповідей 

філологічної секції «Записок НТШ» за редакцією Євгена Федоренка «Іван 

Франко – мистець і мислитель», що побачив світ за кордоном з нагоди  

відзначення 125-річчя народження Каменяра [5]. Тут подаються студії наших 

співвітчизників у діаспорі про окремі твори письменника, його літературні та 

громадські взаємини, популяризацію його доробку тощо. 

Без сумніву, франкознавчі наукові збірники є важливими сегментами щодо 

пізнання, осмислення величі і значення Каменяра – знакової особистості 

української держави. 

Окрім наукових матеріалів, присвячених постаті письменника, цінними та 

цікавими є видання, які характеризують творчий та науковий доробок майстра 

слова, його громадську діяльність та особисте життя. 

До них належить тритомне видання «Літопис життя і творчості Івана 

Франка» відомого франкознавця Мирослава Мороза, біографія письменника 

«Бажав я для скованих волі…» та есеї про нього під назвою «Третя варта» 

авторства Романа Горака, видання сучасника й приятеля І. Франка Михайла 

Мочульського «Іван Франко. Студії та спогади», книга-мозаїка з 22 авторських 

візій постаті Каменяра «Франко. Перезавантаження», дослідження Ярослава 

Грицака «Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886)», 

Романа Піхманця «Іван Франко і Василь Стефаник. Взаємини на тлі доби», 

Романа Голода «Натуралізм у творчості Івана Франка: до питання про 
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особливості творчого методу Каменяра», Степана Хороба «Драма – моя 

стародавня страсть… (Драматургія і театр Івана Франка)», альманах 

«Франкіяна Прикарпаття» (упоряник Євген Баран), ілюстрований довідник 

Михайла Косила та Богдана Гавриліва «Каменяр і Прикарпаття» тощо. 

Ці та багато інших праць про завзятого борця та духовного провідника 

українського народу часто експонуються працівницями бібліотеки на 

розгорнутих книжкових виставках як у самій книгозбірні, так і поза її межами. 

Так, відвідувачам бібліотеки запропоновано до перегляду книжково-

ілюстративні виставки «Ти житимеш вічно між нами, безсмертнеє слово 

Франка!», «Іван Франко – духовний батько Галичини», «І горів, і яснів, і 

страждав. І трудивсь для свого народу», «Іван Франко: незнаний, цікавий, 

актуальний», «З джерел Франкових п’ю цілющу воду», «Іван Франко: велична 

постать на тлі доби», «Перехресні стежки великого Франка»,  «Невмирущий 

талант І. Франка», «Нам пора для України жить» (прижиттєві ретро- та 

діаспорні видання творів І. Франка, наукові франкознавчі дослідження 

українських та івано-франківських вчених, зокрема з фондів краєзнавців Петра 

Арсенича та Євгена Паранюка). А 2016-го, що був оголошеним Івано-

Франківською обласною радою Роком Івана Франка, обласна універсальна 

наукова бібліотека на фестивалі-презентації «Сторінками української книги» у 

фортечній галереї «Бастіон» представила учасникам святкового дійства  

барвисту Франкіану з власних фондів. 

В обласній книгозбірні на його честь постійно відбуваються різноманітні 

культурно-просвітницькі заходи. 

Особливо багатим на них був ювілейний 2016 р., коли українська 

громадськість відзначала 160-річчя від дня народження митця слова. 

У бібліотеці організовано Франкові читання «Іван Франко – наш 

сучасник», що складалися з циклу засідань «Провісник майбутнього. Борець за 

майбутнє», «Могутня постать української літератури», «Вічно з нами», 

інтерактивної лекції «Іван Франко: у пошуках суспільного ідеалу» з участю 

відомих вчених Івано-Франківщини, інформаційно-літературного огляду за 

книжковою виставкою «Ти житемеш вічно між нами, безсмертнеє слово 

Франка», мультимедійної презентації «Багатогранна творчість І. Франка» та 

супроводжувалися читанням віршів поета. 

Відбувся круглий стіл «Порівняльні аспекти ліричної драми Івана Франка 

із сучасною інтимною лірикою: проблематика, підґрунтя, грані сприйняття» у 

рамках Першого всеукраїнського фестивалю любовної лірики та авторської 

пісні про кохання «Мовою серця». Під час заходу науковці, письменники, 

громадські діячі з Івано-Франківська та інших міст України висловили багато 

цікавих думок про особистість письменника та його доробок, зокрема про 

ліричні твори. 

У співпраці з Чернівецькою обласною універсальною науковою 

бібліотекою імені М. Івасюка проведено міжрегіональну інтернет-конференцію 

«Велич і слава Івана Франка» з участю доктора філологічних наук, професора 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Богдана 

Мельничука та наших краян — доктора філологічних наук, професора 
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Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Романа 

Голода, професора інституту менеджменту «Галицька Академія»  Йосипа Гаха, 

кандидата філологічних наук, письменника Степана Процюка та працівниць 

обох  обласних бібліотек. 

Знаковою подією стала літературна імпреза академіка Володимира 

Качкана «З духовним даром до Івана Франка», під час якої вчений презентував 

науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Іван Франко в сучасних вимірах та осягах». 

Непересічним був і літературний диліжанс «Шляхами творчості Івана 

Франка», в рамках якого для старшокласників відбувся перегляд фільму 

«Франкове Прикарпаття», а для учнів початкових класів – конкурс малюнків за 

казками письменника «У світі Франкової казки» і вистава «Підкова на щастя», 

яку школярам подарували актори Івано-Франківського обласного академічного 

театру ляльок імені Марійки Підгірянки. 

З величезним перекладацьким доробком письменника знайомили 

бібліотечні працівниці ОУНБ учасників літературного екскурсу «Іван Франко і 

світова література», літературної години «Перекладацька спадщина Івана 

Франка», літературної вітальні «Франкова Шекспіріана», студії «Іван Франко та 

німецька література», що супроводжувалися читанням його віршів іноземними 

мовами. 

Запам’яталася і  кіновікторина «Твори Франка мовою кіно», під час якої  її 

учасники повинні були відгадати за фрагментами художніх фільмів 

екранізовані твори Івана Франка. 

З метою розкриття розуміння постаті українського Мойсея та його 

творчості в контексті сучасності ІФОУНБ ім. І. Франка ініціювала регіональне 

соціологічне дослідження «Іван Франко і сьогодення», в якому взяли участь 

1160 респондентів. Книгозбірня також організувала обласний літературний 

інтернет-фестиваль «Нам пора для України жить», що сприяв читанню та 

популяризації, особливо серед молодого покоління, творів І. Франка. А в 

ювілейні дні біля пам’ятника письменнику проведено експрес-опитування  

«Іван Франко: «Чути себе українцями». 

Щороку бібліотекарки ОУНБ ім. І. Франка разом з представниками 

обласної та міської влади, письменниками, митцями, громадськістю беруть 

участь у Франкових читаннях на площі біля пам’ятника Великому Каменяреві, 

декламуючи улюблені вірші поета. Ініціатором читань до дня народження   

майстра слова виступає громадська організація «Громадський інститут 

аналітики». 

Необхідно зауважити, що у бібліотечній рубриці «Скарбниця» на 

суспільному радіомовленні “Карпати” часто звучать репортажі про нові 

видання Франкіани з фондів бібліотеки. Така ж інформація представляється і у 

базі даних «Нові надходження» на бібліотечному сайті. 

На сайті ІФОУНБ ім. І. Франка (www.lib.if.ua) постійно поповнюється 

новою інформацією електронна база даних «Франко і Прикарпаття». Розділи 

розкривають віхи життя і діяльності І. Я. Франка, висвітлюють роки та місця 

перебування письменника у нашому краї, подають перелік праць Франка про 
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різні аспекти життя Галичини ХІХ—поч. ХХ ст., знайомлять із встановленими 

у краї на його честь пам’ятниками та пам’ятними знаками, установами та 

організаціями, які носять його ім’я, лауреатами щорічної міської премії імені 

Івана Франка в галузі літератури та журналістики. 

Пізнавальними є матеріали розділу «Франкознавці Прикарпаття», що 

представляють короткі біографічні відомості та дослідження науковців і 

краєзнавців Івано-Франківщини, які зробили вагомий внесок у регіональну 

Франкіану. 

 Заслуговує на увагу і розділ «Спогади», в якому визначні особистості, 

сучасники письменника, діляться своїми роздумами про Великого Каменяра. 

Актуальною  є інформація мистецьких розділів «Образотворча Франкіана» 

та «Музична Франкіана». У них представлено українських митців – художників 

та композиторів – уродженців краю і тих, які перебували на Прикарпатті і у 

своєму творчому доробку мають дослідження, присвячені Іванові Франку.  

Один з розділів бази даних висвітлює діяльність бібліотеки про 

популяризацію творчої спадщини І. Франка та літератури про нього. 

Ще одним напрямом діяльності бібліотеки шодо промоції книг 

письменника та поглиблення зацікавлень його творчістю є створення власної 

видавничої продукції. 

Так, до 160-річного ювілею письменника фахівчині бібліотеки підготували 

рекомендаційний бібліографічний покажчик «Літературна спадщина І. Франка 

та світова література», вебліографічний покажчик «Твори І. Франка мовою кіно 

та аудіокниг», аналіз обласної соціологічної розвідки «Іван Франко і 

сьогодення», а також методичні рекомендації «Апостол духу, Каменяр Іван 

Франко» та ін. 

Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка тісно співпрацює з Воєводською 

публічною бібліотекою м. Ополє (Республіка Польща), тим самим 

популяризуючи літературу про І. Франка та його писемне слово і за кордоном. 

На фасаді приміщення обласної книгозбірні ( за адресою вул. Чорновола, 

22) є меморіальна таблиця Великому Каменяреві, що акцентує увагу краян на 

величній постаті Івана Франка як світоча української літератури, культури.  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що популяризація новітніх 

досліджень творчості Каменяра є однією з важливих сфер діяльності ІФОУНБ 

та здійснюється бібліотечними фахівчинями безперервно, сприяє глибшому 

пізнанню й розумінню постаті письменника і його величезного набутку.  
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АКТУАЛЬНІ МОНУМЕНТАЛЬНІ ПРОЄКТИ СКУЛЬПТОРА 

ОЛЕКСАНДРА ЖЕЛЄЗНЯКА 

 

Людина повинна завжди пам’ятати, 

звідки вона пішла в життя 

(Олесь Бердник) 

 

Щоб не сіріти, варто частіше дивитися 

вгору 

(Микола Дмитренко) 

 

Суспільно-політичні трансформації кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя 

актуалізували ряд соціально-культурних проблем в усьому світі, де емоційна 

травматичність суспільства сприймається як об’єктивна реальність, що 

потребує відповідного чуттєвого усвідомлення. Відсторонення нових поколінь 

від питань осмислення попередніх травм не дозволяє раціонально підійти до 

розв'язання поточних соціальних проблем і консолідувати суспільство. До 

вирішення питань меморіалізації у ХХІ сторіччі окрім маркування місця 

традиційними способами залучають актуальні мистецькі практики, що через 

комунікативність дозволяють осмислити значення минулого у сьогоденні. 

Створення меморіалів вимагає не лише заповнення просторів масштабними 

вартісними об’єктами, а й наповнення їх новими змістами, суголосними 

культурній добі. Тож вибір митця, здатного через візуальні образи, 

формотворення, зміст вплинути на технології роботи пам’яті важливі як аспект 

формування громадянського суспільства. У контексті дискусії як приклад 

наводяться проєкти меморіальних комплексів скульптора Олександра 

Желєзняка. 

У методології дослідження як основні, використано методи комплексного 

та системного підходу, що дозволило різносторонньо висвітлити питання 

особливостей пропозиції та сприйняття актуальних меморіальних проєктів 

Олександра Желєзняка у традиційних міських просторах; порівняльний аналіз 

використаний при огляді реалізованих об’єктів, фотоджерел; актуальним став 

метод інтерв’ю та власного спостереження. 

Сприйняття мистецтва у міському просторі розглядається як з позиції 

митців, поціновувачів, теоретиків, так і з позиції активної публіки, чия думка 

часто впливає на рішення містобудівельних художніх рад, різного роду 

конкурсних комісій. Розглядаємо проєкти, створені автором в Україні та США. 

Визначаємо ряд протиріч: між очікуваним та реалізованим, красивим та 

актуальним, усталеним та експериментальним. Наголошуємо, що сучасне 

мистецтво є рушієм культури, і хоча не завжди сприймається зага́лом, дозволяє 

змінити розуміння сталих констант, протиставляючи новий підхід, відмову від 

традиційних форм, насичує простір новими змістами, переоцінює неможливе. 

Українська історія часто визначається історією втрат. Питання створення 

Меморіалів постійно дискутується, підпадаючи під стратегії, у яких на сьогодні 

«…“править” капіталізм та націоналізм (… радше тотальні тенденції, ніж 
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політичні партії)…» [11, 613], на передній план також ставляться популярні 

християнські цінності (що також стають частиною глобалізованої культури), 

тоді як нові змістовні та формотворчі практики піддаються критиці. 

Громадський простір «обростає» пам’ятниками, до яких уже не носять 

покладати квіти, однак вони так і не стали змістовними складовими міського 

середовища. 

Оголошення конкурсів на проєктування пам’ятників та пам’ятних знаків 

навіть у межах Івано-Франківська кількісно безпрецедентне, витратне та марне. 

Парадокс полягає у тому, що розмови про апатичність, аполітичність, 

незацікавленість молодого покоління власною історією та культурою 

відбувається в країні, де щільність різного роду пам’ятних знаків – від 

топонімів та позначок до пам’ятників і меморіальних комплексів – одна з 

найвищих у світі. Однак насправді людська пам’ять та встид не мають нічого 

спільного з державною чи партійною гігантоманією, директивами з приводу: 

що пам’ятати та як пам’ятати. Тривалий час у вітчизняній культурі відбувається 

підміна звичної суспільної пам’яті ідеологізованою монументальною 

пропагандою, сама ідея увіковічення пам’яті відірвана від народу та знецінена 

як явище суспільного життя. 

На початку ХХІ сторіччя питання меморіалізації пам’яті повинно 

опрацьовуватися контекстуально, відповідно до етичних констант, а саме – 

зважаючи на взаємодію мистецьких практик із «технологіями роботи» пам’яті. 

Важливо розуміти, як нові технологічні, артистичні практики втілюють 

соціальне життя в об’єктизованих образах, позаяк посткатастрофічна пам’ять 

залишає по собі не факти, а миттєві емоції, доступні новим поколінням лише 

через алегорії. Емоційні рефлексії представляються нам у відтворених 

репрезентаціях, через третю особу – комуніканта, митця. Новий глядач у цьому 

випадку швидше осмислює, аніж відчує. Саме тому актуальним є вибір 

мистецьких форм, практик, здатних запропонувати альтернативний рівень 

співпереживання, що веде до зцілення. Пам’ять потребує зосередженості. 

Камертоном втіленої народної пам’яті є насипані кургани та придорожні 

хрести, каплиці, їх емоційний вплив незаперечний. У своїй творчості наш 

співвітчизник скульптор Олександр Желєзняк прагне до універсальності 

змістів, уречевлених вічними символічними формами: камінь, піраміда, хрест.   

Відомості про митця доволі скупі. Олександр Володимирович Желєзняк 

народився 9 квітня 1965 року в Івано-Франківську. Енциклопедія сучасної 

України повідомляє, що художник до «1985-го року навчався в Одеському 

художньому училищі, викладач – В. Патров». Сам митець згадує навчання в 

Одесі як важливий момент свого творчого становлення. Незабутнім був досвід 

спілкування з викладачами, багато з яких зазнали долі дисидентства. «На 

творчій роботі. Основні галузі – монументальна і станкова скульптура, 

художня кераміка. Учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних 

мистецьких виставок від 1985. Від кінця 1990-х рр. – у Нью-Йорку. Створює 

пам’ятники, оформляє інтер’єри. Автор оригінальних робіт у техніці димленої 

кераміки, що вражають довершеністю форми. Інтерпретує кращі зразки 

народного мистецтва»[5].  
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Ще одним важливим наставником художник називає Івано-Франківського 

скульптора Петра Сопільника [3], автора 23-метрового пам’ятного знаку у с. 

Крилос (1987) «Меч і рало», визначного топоніма, що позначає давній шлях із 

варяг у греки (арх. В. Лукомський). Петро Никифорович був ерудитом, 

захоплювався фольклористикою, етнографією. Його розповіді про впливи 

тюркської та румунської культури на гуцульську, як на час існування у 

радянській державі, захоплювали і були революційними. У монументі скупими 

образними засобами пластичної мови втілено гасло: життя і боротьба. Саме цю 

виважену змістовність почерпнув від наставника О. Желєзняк – в усіх 

проєктних варіантах важливим компонентом виступає ландшафт, що приймає 

на себе вагу знаковості, формує тло для меморіалу, позначає шляхи, які ведуть 

до пам’ятника.     

Початок творчості митця співпав із кризовим періодом у світовій політиці 

та економіці: Чорнобильська трагедія, падіння Берлінської стіни, розпад 

Радянського Союзу, тощо. В цей час в Україні відроджується репресована 

греко-католицька церква, засновуються національні партії і товариства 

української мови, активізується рух альтернативних культурних об’єднань. 

Івано-Франківськ майже на десятиріччя набув якості прогресивної культурної 

столиці, що толерувала до актуальних понять мистецтва без кордону. Саме тут 

уперше в Україні відбулися знакові акції: міжнародне бієнале сучасного 

мистецтва «Імпреза», проголошено народження нової літературної хвилі 

«Станіславський феномен». Серед маловідомих – інновації у фотомистецтві, 

відеоарті, альтернативні практики експонування мистецтва, перший досвід 

перформатизму. 1989-го року у Івано-Франківську в урочищі Дем’янів лаз 

знайдено сліди масових розстрілів в’язнів тюрм НКВС. Усі ці події збурювали 

національну самосвідомість, невмолимо призводили до змін в устрої та 

соціокультурній діяльності, «…з погляду постмодерного розвитку… 

символізували кінець доби тоталітаризму та ізоляції» [6, 80]. 

Після утвердження Незалежності, в Івано-Франківську оголошено 

конкурс на кращий проєкт пам’ятника-меморіалу жертвам сталінських 

репресій. Вимоги проєкту були доволі неординарними, оскільки меморіал мав 

маркувати доволі вагомий простір, на якому уже було висипано могили з 

перепохованнями, враховувати доводилося складний горбистий рельєф, 

містобудівельні умови розростання Івано-Франківська, формування 

ботанічного саду, проведення дороги. Серед багатьох помпезних фігуративних 

композицій, що демонструвались у виставковій залі обласного будинку 

художника кращими визнані пропозиції під гаслами: «Голгофа», символіка 

якого обіграна навколо монументального хреста, автор М. Яковина та 

«Меморіал» –  чотирибічна каплиця з рельєфами на фасадах, авторства О. 

Желєзняка, М. Щерб’яка, арх. М. Ніканорова.  Ці проєкти стали несподіванкою 

для оглядачів у своєму мисленнєвому підході, поверненні до знаковості 

маркування народної пам’яті. 

Надавши визнання капличній пропозиції, члени конкурсної комісії 

додали вимог, що мали враховувати невеликий кошторис, можливість 

створення у меморіалі музею речових та документальних доказів, зал скорботи, 
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кінозал, місце для проведення богослужінь, тощо. Однак, перемога у конкурсі 

надалі обросла бюрократичними ходами, під час яких автора усунуто, а його 

ідея реалізована іншою авторською групою. 

Одними з перших реалізованих монументальних проєктів стали: пам’ятна 

дошка Софрону Недільському, першому директорові Коломийської гімназії 

(Коломия, 1990), пам’ятний знак у с. Нижній Березів на відзнаку 100-річчя 

першого поселення українців у Канаді (1991). Згодом ці роботи було знищено 

як такі, що підпали під «народну» декомунізацію. 

Пам’ятник у Нижньому Березові присвячений Березівській трійці – 

Кирилу Генику, Івану Негричу, Івану Бодругу та Ярославові Арсеничу – 

першим високоосвіченим українцям, які гуртували земляків навколо ідеї 

українства, не допускаючи асиміляції, заснували в Канаді перші українські 

школи, читальні, газети «Канадійський фармер» (1903), «Ранок» (1905). Кирило 

Геник близько товаришував з Іваном Франком та Михайлом Павликом. 

Емігрувавши до Канади, разом із земляками-березівцями оселились на гористій 

місцевості, назвавши її Косів, згодом заснували однойменну приватну школу. 

Як і більшість прогресивної молоді, на початку ХХ сторіччя К.Геник 

сповідував соціалізм. Власне, саме ця особливість політичних переконань 

відомого земляка згодом стала приводом до знищення пам’ятного знака новим 

поколінням березівців.  

Фото та проєкт О. Желєзняка демонструють нам його авторську ідею, де 

ключовим елементом є не фігура, а знак – камінь – сколотий площинно, 

природного рельєфу, світлий. Використовувався за задумом як тло для 

розміщення чотирьох однотонних портретів-барельєфів. Основна композиція 

мала бути високо припіднята над землею на тонких трубах-основах. При 

остаточному виконанні труби замінені на гранітний призматичний постамент, 

на якому вигравірувано імена знаменитих земляків.  

Записи О. Желєзняка переконують нас у його відданості знаковості 

каменя: «Камінь має магічну силу. Недарма коштовний камінь 

використовують не тільки як прикрасу, а і як талісман. А наш земляк Іван 

Франко написав поему «Каменярі». Здавна люди ставили камінь на тому місці, 

де хотіли, щоб тим самим збереглася пам’ять. Наприклад, земельні наділи – на 

межах закопували камінь. Є пам’ятний камінь у нашому краї – камінь 

Довбуша. У цього каменя є два творці: Бог (Природа) і майстер (мистець), 

який дав йому огранку, оздобив його, як той ювелір, що взяв у руки коштовний 

камінь і придав йому форму, що так радує око…»1.  

Повна відмова від фігуративності і перехід до формальних змістів 

демонструється у проєкті монумента воїнам-афганцям, що одночасно став 

знаковим каменем спотикання у взаємодії між питаннями пам’яті та ідеології, 

митцем та суспільством. Конкурс на проєкт пам’ятника реалізований 1991 року, 

 
1 Передано мовою оригіналу. Авторські праці, включно з записами, розмірковуваннями, 

початковими ескізами, надані О. Желєзняком (2020, Нью-Йорк) Н. Бабій. 
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у співпраці з Василем Лендєлом та архітекторкою Мариною Ніканоровою2. 

Монумент апелював до знакового символізму, поєднував топографію із 

новітніми комунікативними практиками – позначав собою центр роздоріжжя, 

що маркувало простір ландшафтного парку. Основу мали складати біла 

(скляна) та чорна кам’яна кубічні брили – чорна своєю вагою образно 

«роздавлювала» нижню. Під монументом планувалось звести світлову шахту як 

символ джерела інферно3. Червоне світло з шахти мало рефлексувати довкола, 

підсвічуючи чорний граніт, додаючи монументові додаткової змістовності. 

«Безнадійна війна отримувала, таким чином, символічно-предметне рішення. 

Місто мало отримати монументальний об’єкт, естетично відмінний від 

пам’ятників радянської доби, споряджених фігуративними композиціями 

згідно з вже неактуальними правилами соціалістичного реалізму. За задумом 

скульптора мав відбутися конфлікт — протистояння матеріалів як символ 

добра і зла, життя і смерті, влади як насильства над простою людиною» [4]. 

Щоденники Олександра Желєзняка демонструють глибокі роздуми, 

пошуки знакових структур, що зрозумілі як універсальні. Так, читаємо: «Це 

наша рана і біль Афганістана / Кожен воїн пам’яті достоїн, / Але не кожен 

правитель є визволитель<…>камінь, як людська міць. На віки буде стояти. І 

хоч історія трагічна, та пам’ять в камені є вічна». Проєкт не був реалізований 

до кінця, хоча в центі монументу встановили чорний мегаліт, привезений з 

коростишівського кар’єру, пам’ятні плити. Однак економічна криза в державі 

призвела до консервації об’єкта на невизначений час. Повернення до ідеї 

відбулось у часі навернень смаків до масової культури споживання, 

недотримання умов попередніх конкурсів, попрання авторського права. Новий 

конкурс, оголошений 2000-го року, реалізований 2008-го. Авторська ідея 

Желєзняка усунута, знакова концепція заміщена «зрозумілим» фігурним 

барельєфом воїна-афганця. Знаходимо абсурдний аргумент, що застосовувався і 

у інших міських, обласних проєктах та мав вагу, хоч і заперечував професійні 

коментарі, культурний прогрес: «членам організації – обласної Спілки 

ветеранів Афганістану –  пам’ятник, той, який там стояв, не подобався… 

той проєкт, який запропонував О. Желєзняк, взагалі не є пам’ятником…це 

всього лише камінь, який піднятий на метр, і "підсвітка" внизу» [4].  

Цитата зі слів посадової особи визначає повернення масової свідомості до 

ідеологічного реалізму попередньої доби, регрес та втрату інтересу 

містечкового суспільства до актуального мистецтва, одночасно  наводить на 

роздуми про право на публічність. Адже вустами офіційних осіб виголошується 

думка, що приймається масами до керування. Розуміння про змістовність 

мистецтва часто заміщується особистими вподобаннями, звичкою нефахового 

загалу асоціювати мистецтво з уявним «світом прекрасного» чи розумінням про 

нього як про приємне та привабливе. Однак у споживацькому суспільстві 

 
2 У цей час Івано-Франківськ уславився як центр модерністичних практик, видатних творчих 

експериментів, започаткованих міжнародним бієнале «Імпреза».  
3 давня назва передостаннього кола пекла. Данте не говорить про те, що саме знаходилось у 

Інферно, а використовує назву як синонім до пекла взагалі 
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уявлення про красу вже давно стало предметом опрацювання бізнес індустрій 

чи дизайну, тож мистецтво, тим паче, комунікативне, розміщене у 

громадському просторі, повинно залучати до арсеналу відтворюваних тем не 

візуальні імітації, що не мають стосунку до реальності, а формотворчі образи-

втілення емоційної сфери, що сама по собі є доволі абстрактною. Філософ та 

структураліст Ролан Барт подає розуміння тексту (загалом і художнього. – 

Н.Б.), що уявляється переплетенням величезної кількості кодів, про окремі з 

яких автор може й не підозрювати. Вони заповнюють текст несвідомо. Код є 

«переплетенням безлічі цитат». Складові коду – суть вже пережитого колись: 

баченого, почутого, кимось прочитаного, переказаного. Код як наслідок, спадок 

цього «уже», тоді як текст – плетиво нескінченної тканини культури, він 

уособлює її пам’ять: минуле, теперішнє, майбутнє [1, 24]. Сам Олександр 

Желєзняк дотримується постулату: «Монументальне мистецтво – стверджена 

компіляція», – пояснюючи тим, що усе вже було створено, тож не потребує 

вторинності, ідолопоклонства; сучасний світ заглиблений у індивідуальне 

трактування, трансляційність, комунікацію. Твір у громадському просторі, а ще 

більше – ландшафтний об’єкт, повинен пропонувати щоразу новий сценарій, 

здатний до особистісного причитування, нового розвитку4. 

Унікальним за своєю масштабністю є проєкт меморіального комплексу 

Олексі Довбушу у природніх скелях Карпат, запропонований спільноті 1995-го 

року, пізніше ідея вдосконалена та викристалізувана у лендарт-акції «Світла 

вежа Заходу». Пропозиція вражає актуальним ідейним розмахом: 

монументальними формотворчими засобами створити «об’єкт-дороговказ» 

соціокультурного руху України до Європи на горі Говерлянка. Лендартівський 

об’єкт «Світла Вежа Заходу» планувався, цитуючи автора, «як архітектурне 

втілення ідеї національної самобутності та європейської (західної) інтеграції 

України. Його символіка апелює до таких знакових архетипів української 

історії та культури, як «козацька вежа», «вістова башта», «наріжний 

камінь». У праукраїнській історії знаходимо символ «піраміди Уратта», 

священної споруди праукраїнців II - І тисячоліть до нашої ери, якою вінчалися 

гори. В ці пірамідальні споруди закладалися священні камені-обереги 

Українського народу Оріїв, про який згадано у «Велесовій книзі». Ця символіка 

пов’язана з світлими сонячними містеріями праукраїнців... Одночасно, такий 

об’єкт можна потрактувати з точки зору шляхової та оборонної символіки. 

Він має нагадувати українцям і туристам-європейцям, що Україна 

тисячоліттями була східним щитом Європи і захищала мирне життя 

європейських народів від східних орд». Проєкт передбачав створення 

пірамідальної споруди з нержавіючої сталі та цінних порід каменю, враховував 

кліматичні умови високогір’я, противандальне виконання, що убезпечувало від 

актів розкрадання. 

Парадокси подальших конкурсних колізій, заміщення понять «актуальне» 

на «зрозуміле», чи «доступне до розуміння», демонструють зміни акцентів у 

громаді – звільнені декомунізацією постаменти почали масово заповнюватися 

 
4 Із розмови Н. Бабій із О. Желєзняком 26.09.2020р. // Приватний архів Н. Бабій 
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новими монументами. Якщо при спогляданні твору реципієнт не бачив власної 

«істини», «краси», то «спілкування з мистецтвом для нього ставало схожим на 

відвідування виставки потвор, які цілком реальні й незвичайні» [2, 20]. 

Войовничі походи невдоволених «незрозумілими пам’ятниками» тривають до 

нині. Широко висвітлено у пресі процеси вимог громади, що вплинули на 

визначення переможців конкурсів: вибір пам’ятника Роксолані у Рогатині, 

пам’ятники Т.Шевченку, «Руській трійці» та Романові Шухевичу у Івано-

Франківську; лунають агресивні вимоги до заміни актуальних мистецьких 

меморіалів міста: пам’ятника Страченим, Митрополитові Шептицькому, тощо.  

Своє право на ситуацію «тут і тепер» Олександр Желєзняк реалізував у 

Нью-Йорку, де 11 вересня 2001-го року, перебуваючи на автостоянці у 

Брукліні, став свідком відомого теракту та падіння веж-близнюків. Рефлексія 

митця була миттєвою. Уже наступного ранку, разом з Едвардом Саркісяном5, в 

центрі Юніон скверу, навпроти монументу Джорджу Вашингтону вони 

встановили пам’ятний арт-об’єкт – триметрову символічну свічку з написом 

«Жертвам терористичної атаки». Об’єкт набув значимості через свою 

універсальність, зрозумілу усім, незалежно від національності та 

віросповідання, комунікативність. «Перший», як зазначалось у таблоїдах 

монумент жертвам тероризму виготовлений з тимчасових матеріалів: пластику, 

сітки, дроту, електричної підсвітки, гіпсової шпаклівки. Фото з місця локації 

наглядно демонструють нам трансляцію процесу, а не демонстрацію об’єкту: 

свічка встановлювалася з допомогою громадян Нью-Йорка, тут же О. Желєзняк 

довершував об’єкт, закриваючи конструкцію шпаклівкою. Протягом двох з 

половиною тижнів громадяни міста обклеювали його, як і весь навколишній 

простір записками до загиблих, лозунгами про протидію теторизму, обписували 

графіті різного характеру, обкладали сувенірами, квітами. Свою шану загиблим 

через покладання квітів до цього об’єкта 19 вересня виразив президент Франції 

Жак Ширак [8, 16]. Тимчасове стало місцем поклоніння, молитви, 

співпереживання. Через блискавичне просування у ЗМІ акціоністи 

одномоментно стали відомими усій Америці, а їх особистісне відчуття – 

визнанням загальної втрати та символом національного відродження країни. 

Емігранти щонайкраще змогли відчути та відобразити скорботність події через 

алегоричний образ. Фото опубліковані у Washington post, Newsday, ABC News. 

Українські ЗМІ відреагували на цю подію лише 2002-го року, загал воліє її не 

помічати. [9]. 

Об’єкт сьогодні потребує музейної інституціалізації, поскільки став 

колективною працею спільноти; він експонувався на посттрагедійній виставці, 

організованій 11 вересня 2002-го року у  холі коледжу Globe Institute of 

Thechnology його випускницею Міріам Голанд. Поруч демонструвались 

графічні, живописні, скульптурні роботи-рефлексії художників з усього світу, 

що відобразили американську трагедію [10]. Проєкт державного меморіалу 

 
5 Хімік, урядовець з міста Спітак (Вірменія). Пережив землетрус 1988-го року, у якому 

загинуло більше 25000 жителів Вірменії 
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пам’яті на місці веж-близнюків, авторства Олександра Желєзняка, був 

включений у конкурс та увійшов до числа ста кращих проєктів.  

Переконуємось, що злам тисячоліть став часом звернення до новітніх арт-

практик як невід’ємної частини трансформаційних процесів урбаністичного та 

ландшафтного просторів України. Актуальні проєкти меморіалів демонструють 

багатство рефлексій, пов’язаних із суспільними змінами, осмисленням 

колективної пам’яті нефігуративними практиками. Аналіз здобутків доводить, 

що у першій-другій декадах ХХІ сторіччя стратегії меморіальної скульптури 

підпадають під смаки масової культури, та не толерують впровадження 

новітніх змістів. Проєкти скульптора Олександра Желєзняка презентують 

«інтервенцію» мистецьких форм у міський простір, провокують до 

перетворення сталого сприйняття міського простору, породжують супутні 

практики акціонізму.  

Одночасно відзначаємо, що різнополюсне ставлення до мистецьких 

констант, соціальне замовлення на монументальні твори спричинюють 

радикальні протиріччя у різних суспільних групах: актуальне визначається як 

маломистецьке, незрозуміле, тимчасове, одночасно традиційне – як застаріле, 

прикладне, консервативне, оповідальне. У контексті написаного процитуємо 

слова сина Микити Хрущова стосовно відомого надгробного пам’ятника 

батькові роботи абстракціоніста Ернста Неізвєсного: «Кожен справжній 

мистецький твір живе власним життям, і ви бачите у ньому себе, він лише 

відображає ваші думки» [7].  
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ФЕНОМЕН СВТ. ЛУКИ (В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО)  

В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 

Вивчення історії філософії є вивченням 

самої філософії 

(Ґеорґ Вільгельм Фрідріх Ґеґель) 

 

Я той, хто є частиною землі, хто в землю 

перейде 

(Петро Осадчук) 

 

В умовах кризових, драматичних ситуацій, пов’язаних з безпосередніми 

загрозами життю та здоров’ю людей особливе значення має звернення до 

традиційних соціальних інститутів (сім’я, релігія), до відомих історичних 

постатей, які органічно поєднували релігійний світогляд, пастирську і фахову 

медичну діяльність. Безперечно до таких постатей належить видатний 

представник православної духовної традиції доктор медицини, професор 

Валентин Феліксович Войно-Ясенецький, Архієпископ Сімферопольський і 

Кримський свт. Лука (1877-1961).  

На думку української дослідниці Н.Г. Мозгової, «у філософії мислителя 

можна прочитати філософію його життя, а у філософії його життя – угледіти й 

перевірити його книжну філософію. На наше переконання, саме крізь 

неповторну індивідуальність вченого, його долю, його «філософію життя» й 

трансформується культура тієї чи іншої епохи» [1, с. 11]. Отже, при 

дослідженні феномена свт. Луки необхідно звертатися не тільки до його 

теоретичних підходів, а й до «філософії життя», в умовах богоборчого, 

репресивного режиму, осмислення ідей, поглядів, думок, які сягають далеко за 

межі культури тієї епохи, коли жив великий хірург і християнський місіонер. 

Загальновідомим та офіційно визнаним є внесок професора В.Ф. Войно-

Ясенецького у розвиток медицини, проте, меншою мірою висвітлено 

гуманітарні аспекти його творчої спадщини. Важливе значення для сучасної 

гуманітаристики має звернення до духовних повчань, проповідей, двох 

фундаментальних богословсько-філософських праць В.Ф. Войно-Ясенецького, 

роботу над якими він почав ще у 20-х роках, вирішивши прийняти сан 

священника, а завершив 1947 р. («Дух, душа і тіло») і 1954 р. («Наука та 

релігія»). 

Серед ідей і підходів свт. Луки, які мають особливе значення у сучасному 

постсекулярному світі відзнаємо доведення необґрунтованості атеїстичної 

міфологеми про несумісність науки та релігії, необхідності взаємодії між 

наукою та релігією на основі діалогу. У «Науці та релігії» В.Ф. Войно-

Ясенецький розглядає ці питання в гносеологічному та антропологічному 

аспектах. Наука та релігія є автономними сферами пізнавальної діяльності 

людини. Якщо наука постає як система знань про явища, що спостерігаються, 

прояви життя, природи (феномени, а не ноумени), то релігія як відношення до 

Абсолюту, Бога є трансцендентною формою осягнення людиною дійсності. 
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«Вже тому наука не може заперечувати буття Бога, оскільки ця тема 

знаходиться поза її компетенцією, як і вся сфера сутностей» [2, с. 41]. Серед 

джерел упереджень стосовно суперечності науки релігії В.Ф. Войно-

Ясенецький відзначає поверховість знань як в галузях науки, релігії, так і 

філософії, особливо гносеології, змішування науки з думкою окремих вчених 

тощо. 

Порушені свт. Лукою питання у середині ХХ ст. актуалізуються у 

сучасному богословському, філософському та біоетичному дискурсах, зокрема, 

в контексті «небезпечних знань», пов’язаних з науково-технічним прогресом, 

розвитком біомедичних технологій та ін. На думку Х. Бергольйо (з 2013 р. папа 

Франциск), наука має свою автономію, яку слід заохочувати. «Але будьте 

обережні: коли автономія науки не ставить собі меж і заходить занадто далеко, 

вона може втратити контроль над власним творінням. Потрапивши до пастки 

власної гордині, людина створює чудовиська, які можуть вирватися з-під її 

влади» [3, с. 142].  

Стурбованість безконтрольним розвитком науково-технічного прогресу, 

біомедичних, інформаційних та інших технологій, з яким пов’язуються 

можливості вторгнення у фундаментальні основи життя, природу людини, 

висловлюють й інші християнські конфесії. Про це свідчить, наприклад, зміст 

документа «ЗА ЖИТТЯ СВІТУ. На шляху до соціального етосу Православної 

Церкви» (2019р.), в якому наголошується на необхідності подолання будь-якого 

антагонізму між світом віри і світом науки, неприйнятності як релігійного 

фундаменталізму, включно з фідеїстичною формою християнства, прихильники 

якого відмовляються визнавати відкриття в деяких царинах науки, так й 

ідеологічного «сцієнтизму» та метафізичного «матеріалізму». «Церква закликає 

вірян бути вдячними і приймати здобутки науки, навіть ті, які іноді можуть 

змусити їх переглянути власне розуміння історії і структури космічної 

реальності. Пристрасть до наукового пізнання походить з того ж джерела, що і 

прагнення віри якомога глибше проникнути в божественні таємниці» [4]. 

Антропологічний аспект досліджуваної проблеми пов'язаний зі 

зверненням до внутрішнього, суб’єктивного світу людини. Свт. Лука виходить 

з того, що потреби в релігії та науці є потребами людського духу, які коріняться 

у надрах людської природи. Надзвичайно актуальною в контексті сучасного 

гуманітарного дискурсу є думка автора «Науки та релігії» про необхідність 

віднайти гармонію між цими потребами у духовному розвитку людини, 

оскільки йдеться не про теоретичне питання, а про життя та смерть…[2, с. 33, 

80]. 

Саме органічне поєднання віри, інтуїції і наукової раціональності, 

релігійного і лікарського служіння, любові до Бога і до людини, цілісність 

духовного досвіду були визначальними рисами особистості В.Ф. Войно-

Ясенецького, його опорою у мученицькому, подвижницькому житті. 

У цій мужній неподільності і полягала суть найтяжчої боротьби святителя 

з богоборчим радянським режимом. «Ви, професоре, киньте цю священну 

дурницю й займайтеся медициною, - так неодноразово намагалися спокусити 
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владику гнобителі віри, - а ми тоді поклопочемо, щоб вам достроково закінчити 

заслання і поїхати, куди забажаєте» [5, с. 203]. 

На тернистому життєвому шляху перед Валентином Феліксовичем 

поставали різні питання екзистенційного змісту. Наприклад, у юнацькі та 

студентські роки, - це питання вибору між професіями художника і лікаря, між 

навчанням в аспірантурі й важкою працею земського лікаря, які він вирішував, 

виходячи, мабуть, з основного мотиву свого життя – «допомагати людям, котрі 

страждають». Проте перед ним ніколи не поставало питання внутрішнього 

вибору між служінням Богові чи мамоні, необхідністю зречення своїх 

принципів в ім’я професійних успіхів, мирської слави і благополуччя. Близько 

12 років В.Ф. Войно-Ясенецький провів у тюрмах, засланнях, протягом усього 

життя зазнавав гонінь, репресій з боку влади, але ніколи не зрадив віру, своє 

життєве покликання. Вже на схилі років Владика наставляв своїх можливих 

біографів ніколи не відокремлювати образ «архієпископа Луки» від образу 

«хірурга Войно-Ясенецького». 
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ДИДАКТИЧНО-АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Я не можу не противитись, коли 

ображають мене як людину, але коли 

ображають мій народ, мою мову, мою 

культуру, як же я можу не реагувати на 

це? 

(Михайло Коцюбинський) 

Коли кажемо про незалежність України, 

то це найперше мова, мова! Без неї 

незалежність – пусті слова 

(Олесь Гончар) 

Сучасний стан розвитку особистості, українського суспільства в цілому 

нагально потребують утвердження української мови як єдиної державної. На це 

спрямований зміст нормативно-правових документів, передусім Конституції 

України, Закону України «Про мову» та ін. Зазначимо, що зміст цих документів 

неоднозначно сприйнятий не лише представниками деяких зарубіжних країн, а 

й певною частиною українського соціуму. Безумовно, це засвідчує все ще 

недостатній рівень свідомості й самосвідомості певних громадян, які мешкають 

в Україні, взнаки дається й традиційно вороже ставлення деяких сусідніх країн 

до нашої незалежної держави. Варто згадати бодай Валуєвський циркуляр 

(1863), Ємський акт (1876), якими заборонялося видавати книги українською 

мовою, ввозити із-за кордону книжки, видані українською мовою, заборонялися 

вистави українською мовою, навіть рідномовне Боже слово. Як писав відомий 

дослідник історії освіти в Україні – С. Сірополко, вчителям пропонували навіть 

розривати шлюби, якщо одна із сторін була проукраїнськи налаштована і 

виявляла українські почуття. Коли побачило світ видання «Кобзаря» Т. 

Шевченка (1907) 25 тисяч примірників, то видавців притягнули до 

відповідальності, а увесь наклад знищили [9]. Отже, багаторічне нищення 

нашої мови дається взнаки і сьогодні. Сумно говорити, але – це факт, що 

близько 50 тисяч випускників середньої школи (2020 р.) не спромоглися 

задовільно скласти  ЗНО на знання української мови. У деяких вишах все ще 

існують ситуації, коли викладачі відмовляються викладати предмети 

українською мовою. На жаль, є інші негативні явища. Сказане підтверджує 

актуальність окресленої проблеми.  

Педагогічна діяльність В. Сухомлинського припадає на ті часи, коли 

русифікація всього українського набирала нових обертів. Так, Закон СРСР 

«Про школу» (1958) різко обмежував використання української мови у 

навчальному процесі. До прикладу, друга мова в національній школі була 

віднесена до числа дисциплін за вибором. Це означало наступне: якщо 

навчання у школі ведеться російською мовою, то українська мова і література 

стають факультативними. Не важко зрозуміти, якої шкоди радянські 

можновладці завдавали українській мові. Невипадково, що навіть у деяких 

державних і партійних працівників України високого рангу цей документ 
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викликав невдоволення [8, c. 1]. Проте ЦК КПРС та його Політбюро у цьому 

питанні не збиралися іти на поступки.  

У жовтні 1959 року у Києві відбувся з’їзд учителів України. На ньому з 

пристрасним словом на захист рідної мови виступив Максим Рильський. До 

його голосу ніхто з високих керівників, звичайно ж, не прислухався. Більше 

того, текст виступу видатного українського поета  був вилучений із матеріалів 

з’їзду, опублікований незабаром окремою книжкою [4].  

На позачерговому пленумі Спілки письменників України Дмитро 

Павличко навів численні факти русифікації української школи. Зокрема ним 

подана надто сумна статистика: станом на 1987 рік в таких обласних центрах, 

як: Донецьк не було жодної української школи,    російських – 146; також 

жодної української школи не було у Ворошиловограді (сучасний Луганськ), 

Сімферополі, Миколаєві, відповідно  російських: 60; 33; 51. У Києві – 

українських шкіл на цей час було 34, російських – 152; у Харкові – українських 

шкіл – 2; російських – 156.  Мало що кращою була ситуація і в інших містах 

України. Загальне співвідношення було таким: в усіх обласних центрах і 

столиці України українські і змішані українсько-російські школи становили 28 

% їх загальної кількості, а російські – 72 % [6].  

У такій ситуації сільському вчителю, (директору Павлиської середньої 

школи на Кіровоградщині) – Василеві Сухомлинському, було надто важко 

протистояти російській навалі. Скільки різних перевірок він пережив, скільки 

«атак» українофобів, бюрократів від освіти і науки мусив відбити, скільки 

поклав на це здоров’я, але залишився незламним у своїх переконаннях і діях! У 

своїй праці «Серце віддаю дітям», яка вже давно стала педагогічним 

бестселером, вчений писав: «Для нас, українців, рідною є українська мова… 

Мова – духовне багатство народу… Та багатство, втілене в скарбниці мов 

інших народів, лишається для людини неприступним, якщо вона не оволоділа 

рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної 

мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим більше 

підготовлений її розум до оволодіння мовами інших народів, тим активніше 

сприймає серце красу слова» [12, с. 201 - 202]. 

 Одним із дидактичних принципів продуктивного навчання і виховання 

для В. Сухомлинського був принцип природовідповідності. Цей принцип, як 

відомо, обґрунтував у своїй «Великій дидактиці Я. А. Коменський. Подальше 

трактування його знаходимо у працях Г. Сковороди, Ж.-Ж. Руссо, А. 

Дістервега,  К. Ушинського, Г. Ващенка та багатьох інших. 

Обгрунтовуючи цей принцип, Я. А. Коменський підпорядковував весь 

навчально-виховний процес законам розвитку природи, а також людини, як 

свідомої частки природи. У цьому сенсі геніальний педагог був переконаний: 

навчати дитину потрібно лише рідною мовою. З таким підходом К. Ушинський 

був солідарним із Я. А. Коменським, про що свідчить написаний ним 

навчальний посібник «Рідне слово», а також методичні рекомендації щодо його 

ефективного застосування у навчально-виховному процесі. Втім щодо 

загального розуміння цього принципу, то вчений дотримувався дещо іншої 

думки, ніж Я. А. Коменський, а саме: він вважав, що природовідповідність 
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навчання – це відповідність загальному рівню психофізичного стану дітей. 

Природний стан дитини полягає в діяльності, рухомості, активності, 

безпосередності, в прагненні до пізнання навколишнього світу і світу 

внутрішнього, і цією «вказівкою природи» повинен керуватися педагог у своїй 

професійній діяльності [16].  

Послідовно використовуючи принцип природо відповідності, 

В. Сухомлинський також дотримувався позиції, згідно з якою, навчання і 

виховання в українській школі має відбуватися рідною мовою. З цього приводу 

вчений і багаторічний практик освіти з тривогою писав, що є ще вчителі, які 

зневажливо ставляться до рідної мови, а також недооцінюють роль слова у 

навчанні і вихованні суб’єктів учіння. Якось натрапивши на позицію авторів 

одного із шкільних підручників, які писали про те, що слово вчителя відіграє 

другорядну роль серед методів впливу на дитину, В.Сухомлинський дав чітку й 

однозначну відповідь з цього приводу. Він не заперечував того факту, що 

важливий вплив на розвиток дитини здійснює активна діяльність, праця, але тут 

же застерігав, що педагог не повинен нехтувати у навчально-виховному процесі 

словом, яким він звертається до розуму і серця своїх вихованців. «Звичайно, – 

наголошував В. Сухомлинський, – у формуванні духовного обличчя людини 

велику роль відіграють поведінка, взаємини в колективі, конкретна праця на 

благо народу. Але ж і поведінка, і взаємини, і праця – все це залежить від 

складних процесів, що відбуваються в душі, найважливішим засобом впливу на 

яку є слово. В руках вихователя слово – такий же могутній засіб, як музичний 

інструмент в руках музиканта, як фарби в руках живописця, як різець і мармур 

в руках скульптора. Як без скрипки немає музики, без фарби і пензля – 

живопису, без мармуру й різця – скульптури, так без живого, трепетного, 

хвилюючого  слова немає школи, педагогіки. Слово – це ніби той місток, через 

який наука виховання переходить у мистецтво, майстерність» [13, с. 160]. 

Добре слово потрібне дитині кожної хвилини – і тоді, коли вона втішається 

радощами життя, і тоді, коли її серце стискає сум. Одне й те ж, за своєю 

сутністю явище, яке, наприклад, відбувається з вогнем, можна передати 

різними словами: горить, палає, блищить, жевріє, полум’яніє… І кожне слово 

має свій відтінок. Добре володіти словом майбутній вчитель має навчитися ще 

в стінах закладу вищої освіти, де вагома роль має відводитися предмету 

«Риторика». На превеликий жаль, у цьому плані є багато недоречностей. По-

перше, іноді викладають цей предмет викладачі, яких «довантажують», а вони 

часто-густо самі не надто добре володіють словом. По-друге, курс з цього 

предмету навіть у педагогічних закладах вищої освіти є надто «куцим», а в 

закладах технічного спрямування, в кращому випадку відводиться 6 лекційних 

годин, а то й зовсім вони не плануються. Загальною недоречністю вважаємо і 

те, що сьогодні, головний дидактичний принцип навчання – принцип 

природовідповідності якось «забувається» навіть вченими-педагогами. Його 

опису бракує у такому фундаментальному виданні, яким є «Енциклопедія 

освіти» [3]. 

Дидактичний принцип природовідповідності доповнюється принципом 

культуровідповідності. Як відомо, його одним із перших в педагогіці 
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обґрунтовував А. Дістервег – «учитель німецьких учителів», як його називали 

ще за життя. Він писав: «Існує ще якийсь принцип, який обмежує принцип 

природовідповідності, хоча він йому і підлеглий. Це принцип 

культуровідповідності, права якого неможливо заперечувати, хоч він і не може 

претендувати на таку ж загальність, як принцип природовідповідності» [2, с. 

228]. Педагог, на думку А. Дістервега лише тоді належним чином виконає свій 

обов’язок перед учнем/студентом, державою, коли добре оволодіє загальною 

культурою, яку виробила нація і все людство. Без знання національної 

культури, педагог не здатний піднятися до культури загальнолюдської. Його 

досконалість набувається самоосвітою, самосвідомістю, високим рівнем 

сумління, совісті, відповідальності. Головний стимул самоосвіти, самоосвіти, 

культуротворчості,  педагог повинен знаходити у самому собі, своєму 

покликанні. Вияв принципу  культуровідповідності завжди супроводжується 

гуманізмом, прекрасними вчинками.  

Українські педагоги: К. Ушинський, Корф, С. Русова, Б. Грінченко, 

Г.Ващенко, І. Зязюн, В. Качкан, Г. Філіпчук та ін. широко використовували 

названий принцип у своїй професійній діяльності. Зокрема академік Г. Філіпчук 

пише: «Коли парадигма культури стає сутністю поведінкових норм людини в 

педагогічній, соціальній, економічній, політичній сферах, тоді уможливлюється 

в суспільній практиці, зокрема, і на міжнародному рівні, формування життєво 

важливих якостей конкурентоспроможності, мобільності на ринку праці, 

духовно-світоглядного і політичного вибору у поєднанні з толерантністю, 

гуманізмом у відносинах» [17, с. 453 - 454].  

Практично у такому ж контексті принцип культуровідповідності 

розглядав і дотримувався його у своїй педагогічній практиці В. Сухомлинський, 

який слушно вважав, що головним елементом культури, є – мова. Вчений 

доводив, що навчання і виховання дітей має відповідати вимогам культури тієї 

спільноти, народу, середовища і часу в якому відбувається навчально-виховний 

процес. Він повинен пронизувати всю педагогічну діяльність, входити 

складовою у зміст і методику навчання і виховання. Ще раз варто наголосити 

на тому, що зважаючи на ті соціальні умови, культурно-освітнє середовище у 

якому відбувалася професійна діяльність В. Сухомлинського та й усього 

радянського вчительства, надто важко було проводити в життя цей принцип. 

Адже послідовне нищення української національної культури відбувалося 

абсолютно у всіх сферах, активно проповідувалася антилюдська ідея «єдиного 

радянського народу» без врахування будь-яких самобутностей і національних 

особливостей. І тим не менше, як теоретично, так і практично, В. 

Сухомлинський у своїй діяльності послідовно дотримувався принципу 

культуровідповідності. Він знаходив такі форми, методи, засоби, які дозволяли 

наповнювати душу, розум дитини витоками української національної культури. 

З цією метою організовувалися екскурсії, різноманітна гурткова робота, жваво 

використовувалися українські казки, (перу директора школи належить понад 

1500 казок і оповідань!), проводилися вечори творчості дітей, (особливо 

цікавими були дні поезій юних поетів, концерти художньої самодіяльності), 

вшановувалися національні традиції, звичаї та ін.  
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Аналіз праць В. Сухомлинського засвідчує, що геніальний педагог у своїй 

професійній діяльності не обмежувався цими головними дидактичними 

принципами. Для утвердження рідної мови вчений вдало використовував й інші 

принципи. Обсяг статті не дозволяє більш предметно зупинитися на цих 

питаннях. Тут лише зазначимо, що з метою якісного навчання, передусім 

навчання української мови і літератури, В.Сухомлинський активно 

застосовував і такі принципи: науковості, зв’язку навчання з життям, виховного 

і розвивального навчання, інтеграції, індивідуалізації і диференціації тощо.  

Натомість зазначимо й інше: видатний педагог постійно надавав рідній 

мові аксіологічного значення. У чому це проявлялося? Передусім 

усвідомленням того, що: а) рідна мова є головним інструментом пізнання і 

самопізнання; б) комунікації; в) взаєморозуміння; г) формування гуманних 

відносин між суб’єктами навчально-виховного процесу; д) формування 

душевно-духовної сфери особистості; е) потужним механізмом спротиву 

денаціоналізації українського народу тощо. Зупинимося на цих аспектах дещо 

детальніше. 

Рідна мова як головний інструмент пізнання і самопізнання. У багатьох 

працях В. Сухомлинський доказував, що рідна мова є тим живим інструментом, 

який дозволяє дитині пізнавати макро- і мікросвіт, традиції свого роду і народу, 

його витоки, формувати науковий світогляд, ідейні переконання. Усе це 

виявляється в її почуттях прекрасного і морального, живій думці, волі, 

діяльності, отже, в суб’єктивному стані. З допомогою рідної мови формується 

не лише емоційна культура людини, а й потреба естетичних, моральних 

вчинків. Саме через вихованість чутливості до слова, рідної мови, її відтінків, 

відбувається гармонійний розвиток, самоутвердження особистості, становлення 

її як патріота і громадянина. З цього приводу В. Сухомлинський писав: «Від 

культури слова до емоційної культури, від емоційної культури до культури 

моральних почуттів і моральних відносин – такий шлях до гармонії знань і 

моральності. У поєднанні праці викладача мови й вихователя (класного 

керівника) я бачив сприятливі умови для становлення цієї гармонії. Засобом 

виховання чутливості до відтінків емоційних барв, гри слова була висока 

культура відчуттів і сприймань… Кожне слово, знайдене підлітком у скарбниці 

рідної мови, вимагало великого напруження інтелектуальних і емоційних сил. 

Це інтелектуальне входження  людини в навколишній світ вимагає великої 

емоційної культури, матеріальним носієм якої є тільки слово» [13, с. 508].   

Рідна мова як засіб комунікації. Світ людини – це світ її комунікації. Як 

володіє людина рідною мовою, як вона спілкується з іншими виявляється не 

лише її емоційний, а й інтелектуальний рівень. В. Сухомлинський був глибоко 

переконаний в тому, що потрібно з самого малечку навчати дитину гарно 

спілкуватися. Особливої уваги у своїй професійній діяльності педагог надавав 

розвитку поетичної творчості у дітей, оскільки краса слова є найбільш 

відчутною в поезії, у ній виражається музика звучання живого слова. З цього 

приводу вчений писав: «Поетична творчість – найвищий ступінь мовної 

культури, а мовна культура виражає саму сутність культури людської. 

Поетична творчість доступна кожному. Вона не є привілеєм особливо 
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обдарованих. Поетична творчість підносить людину. Дуже важливо, щоб ця 

найтонша сфера творчості була глибоко особистою, сердечною справою кожної 

дитини» [12, с. 212]. В іншому місці В. Сухомлинський наголошував: «Я 

прагнув до того, щоб це життєдайне джерело – багатство рідної мови – було 

відкрито для дітей з перших кроків їхнього шкільного життя… Я домагався, 

щоб вони відчували красу мови, дбайливо ставились до слова, дбали про її 

чистоту» [12, с. 202].   

На жаль, сьогодні ми спостерігаємо забруднення рідної мови   

«іноземщиною», у повсякденному житті люди, навіть так звані «інтелігенти» 

комунікують брутальною мовою, вживають не літературну лексику, отже 

рівень культури спілкування знижується. Що ж стосується чужомовних слів, то 

варто розрізняти ті слова, які запозичені давно і набули статусу 

загальновизнаних, отже, вони є активно вживаними (альбом, брошура, буклет, 

бібліотека, графіка та ін.).  

Нові ж слова, зазвичай, не мають статусу загальновживаних. Натомість 

останнім часом чужоземні слова більше і більше засмічують українську мову. 

Наприклад, такі слова як «маркетинг», «менеджмент», «офшори» і т. ін. вже 

повсюдно використовуються в побуті, науці, хоча їм є цілком адекватні 

українські замінники. 

Аналіз змісту термінів свідчить про те, що далеко не всі вони можуть 

сприйматися однозначно; окремі з них потребують уточнення значення, 

конкретизації іменованих ними понять; низка термінів, на нашу думку, в 

українській мові не має права на існування, оскільки фактично відсутні 

поняття, які їм приписуються; врешті значна частина термінів має виразне 

емоційно-експресивне забарвлення, що не допускається в науковій 

термінології. Тому надзвичайно слушною є порада В. Сухомлинського про 

постійне і розумне збагачення рідної мови, яка становить найвищу духовну 

цінність і важливим інструментом людської комунікації.  

Рідна мова як чинник взаєморозуміння. Розумні люди завжди прагнуть 

розуміння. Не раз від дитини можна почути: «Я щасливий, коли мене 

розуміють!». У Г. Гете зустрічаємо такий афоризм: «Чого я не розумію, тим я 

не володію!». Надзвичайно мудро і правильно сказано. 

Як відомо, проблема розуміння є головною у філософсько-педагогічній 

герменевтиці. Такі представники цього напряму, як: Ф. Шлейермахер, 

В.Дільтей, Ю. Хабермас, П. Рікьор, Г. Гадамер та ін., доводили, що людина 

постійно перебуває в «герменевтичному колі», наповненість якого залежить від 

рівня її культури, вміння і здатності зрозуміти іншого/іншу. Вчитель/викладач 

перебуває в ситуації, коли йому потрібно розуміти не одного або двох 

учнів/студентів, а надзвичайно велику їх кількість. Головне, на думку В. 

Сухомлинського, щоби свідомість педагога була спрямована (інтенційність – Е. 

Гуссерль) на відкритість, щирість, довір’я, бажання зрозуміти не лише суб’єктів 

учіння, а й їх батьків, своїх колег та ін. Занадто велика «дистанційність», 

демонстрація «вищості» вчителя над учнем, на думку вченого, є недопустимою. 

Саме тому роль слова у процесі взаєморозуміння відіграє особливо велику 

роль. Щира довіра, любов, доброта, чуйність до дитини, на переконання В. 
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Сухомлинського, – це найпотужніші складові педагогічної майстерності. Знати 

свій предмет, досконало володіти знаннями, цього для справжнього вчителя 

замало: «Головне – це віра в людину, чутливість до всього хорошого в ній. 

Висока моральність учителя стає найважливішою умовою його педагогічної 

майстерності. Не випадково люди, що мають високий дар бачити в людині 

хороше, вірити в неї, скоряють серця своїх вихованців. Улюбленим і 

авторитетним учитель стає не тільки тому, що досконало знає свій предмет, а й 

тому, що глибоко люблячи його, поєднує в своєму серці цю любов з любов’ю 

до людини-дитини» [14, с. 114].     

Рідна мова як інструмент формування гуманних відносин між 

суб’єктами навчально-виховного процесу. Варто зазначити, що партійні 

чиновники від тогочасної радянської освіти і науки, постійно звинувачували 

В.Сухомлинського у «зайвому», нерадянському гуманізмі. Вченому 

інкримінувалося те, що буцімто його гуманізм носить релігійний характер 

тощо. Він же всією свою довготривалою освітянською працею доводив, що 

його розуміння гуманізму, пов’язано з  дієвістю, з тим, що він спрямований на 

допомогу людині, на розкриття її творчих здібностей і здатностей, утвердження 

свободи, добра і любові між людьми, передусім серед усіх суб’єктів навчально-

виховного процесу. Мова йде про те, щоби гуманізм носив не стільки 

словесний, скільки вчинковий характер, саме на це має бути спрямована 

виховна робота педагогічного колективу. «Наше завдання, – писав В. 

Сухомлинський, – виховувати справжню людяність. Високоморальні, гуманні 

вчинки, які свідчать про повагу до людської гідності, є умовою прогресу 

суспільства і запорукою формування благородства особистості. В нашому 

розпорядженні багато фактів, які свідчать про те, що гуманні вчинки в отроцтві 

і юності облагороджують особистість, підносять людину в її духовному 

розвитку» [10, с. 295].   

Водночас видатний педагог вважав, що на формування гуманних 

відносин між вчителем і учнем впливає не лише добро-дія, а й добро-слово. 

Вчитель, який намагається будувати відносини з учнями на засадах 

авторитаризму, приречений на невдачу, на поразку. Влада вчителя над учнем – 

не окрик і не покарання, а здатність дитини реагувати на добро-слово. Втрата 

добрих гармонійних взаємин на різних рівнях – субординаційному чи 

координаційному, обертається великим злом для суб’єктів навчального 

процесу. До цього може призвести одне необережно сказане слово або ж якась, 

на перший погляд, недоречна дія. Людські відносини – це надто тонка сфера 

духовного життя, і тут «дрібниць» не буває. В. Сухомлинський не раз 

наголошував: важливо виховувати у своїх вихованцях потребу в людині, 

створювати з допомогою слова естетичну здатність дорожити іншою людиною, 

формувати моральний досвід особистості. «Чим людяніше, свідоміше ти 

додержуєш свого обов’язку перед людьми, – писав вчений, – тим більше береш 

ти з невичерпного джерела справжнього людського щастя – свободи» [11, с. 

185].    

  Рідна мова як джерело душевно-духовної сфери особистості. Аналіз 

творчої спадщини В. Сухомлинського в окресленому контексті, уможливлює 
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зробити припущення про те, що видатний педагог інтуїтивно дотримувався 

ноологічного підходу в обґрунтуванні проблеми душевно-духовного світу 

особистості. Безумовно, ретроспективно повертаючись до тих часів, за яких 

вченому доводилося працювати, відверто говорити про ноологію було 

абсолютно недопустимим, адже, як прес діяв «войовничий атеїзм», що 

ґрунтувався на «єдино правильній науковій теорії» – марксизмі-ленінізмі. Інше 

не допускалося, засуджувалося. А що таке  ноологія? Це – (від грець. noos – 

дух) христянсько-філософське вчення про дух і духовну сутність людини, 

вчення про людину як образ і подобу Божу, про триєдність тіла-душі-духа 

людини [1, с. 3]. Отже, душевно-духовна основа особистості людини полягає в 

тому, що все в людині споріднюється і об’єднується її ноосферою, тобто 

сферою богоподібного людського духа. 

Сучасне вдумливе прочитання і тлумачення (герменевтика) текстів В. 

Сухомлинського говорить про те, що ціннісно-смисловий аспект прагнень 

молодої людини до самореалізації і самоактуалізації, морально-духовної, 

духовно-розумової та естетико-духовної досконалості, в творах вченого, існує 

імпліцитно (приховано). Благоговіння до життя, на думку В. Сухомлинського, 

виховується у вільному виявленні ноологічних здатностей людини: уяві-

інтуїції-розуму, віри-совісті-волі і любові-радості-надії. 

Молода людина гостро відчуває трагедію тілесно-душевно-духовного 

розладу – цього внутрішнього розладу людської природи, який має місце у 

реальному світі гріхопадіння, а тому ноологічна допомога молодій людині 

сьогодні є такою нагальною. Не менш нагальною вона була і тоді, коли жив і 

працював В. Сухомлинський, коли відлуння неймовірних втрат під час Другої 

світової війни доповнювалося жорстокими покараннями партократичної, 

нелюдської влади над своїми ж громадянами, воно сягало меж існування, суто 

фізичного виживання. 

Безумовно, що рідна мова у цьому сенсі робила свою необхідну справу, 

вона сприяла утвердженню єдності, душевно-духовної ідентичності української 

нації. Ідентифікація засобом рідної мови плідна тому, що здійснюється у 

часовому і просторовому вимірах, а це дає змогу відчувати через мову 

неперервність українських традицій, зв'язок поколінь, спільність устремлінь 

українців з різних куточків України. Для українців, землі яких були розділені 

багатьма державами, (і ця агресивна політика з боку Росії зберігається й 

донині), українська літературна мова була і залишається бути, за висловом 

геніального Івана Франка, репрезентанткою єдності, «рідним огнивом», яке 

єднає українців з усіх земель, виховуючи відчуття спільності, громадянськості 

й патріотизму.    

Рідна мова як потужний механізм спротиву денаціоналізації народу. 

Видатний український мовознавець, фольклорист – О. Потебня, аналізуючи 

питання взаємозв’язку мови і свідомості, людського мислення, ґрунтовно 

доводив, що двомовність надто негативно впливає на формування світогляду 

особистості [7]. Двомовність (утраквізм) призводить до денаціоналізації 

народу, чого не можна допустити за жодних обставин. Справа в тому, що для 

денаціоналізованого народу зазвичай створюються несприятливі умови 
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існування, що витікають із розумової підлеглості, яка буде тим значнішою, чим 

менше пригнічений народ підготовлений до засвоєння мови гнобителя. Таку 

ситуацію український народ переживав не одне століття.  

Пізніше цьому питанню присвятив митрополит І. Огієнко. За 

переконанням вченого, мова – найцінніший скарб, чарівна перлина, вічне небо, 

уквітчане зірками, саме вона не дозволяє народові зденаціоналізуватися. Він 

переконливо писав: «Рідна мова – це найважніша основа, що на ній зростає 

духовно й культурно кожний народ… рідна мова – то сила культури, а культура 

– сила народу. Тому зрозуміло, чому всі культурні народи ставляться до своєї 

рідної мови з найбільшою святістю, з найчулішою опікою. Рідна мова глибоко 

пересякає наше духовне життя – приватне й державне. Давно вже стверджено, 

що тільки рідна мова приносить людині найбільше й найглибше особисте 

щастя, а державі – найсильніші патріотичні характери. Без добре виробленої 

рідної мови нема всенародної свідомості, без такої свідомості нема нації, а без 

свідомості нації – нема державності, як найвищої громадської організації, в якій 

вона отримує найновішу змогу свого всебічного розвитку й виявлення» [5, с. 3].   

Послуговуючись такими методологічними установками, та маючи 

сильний громадянсько-патріотичний характер, В. Сухомлинський твердо стояв 

на позиціях спротиву денаціоналізації. Цьому він навчав не лише учнів, а й 

їхніх батьків та вчителів школи. На переконання вченого, не лише вчитель, 

який викладає українську мову чи літературу має бездоганно володіти рідною 

мовою, а й усі вчителі, незалежно від того, викладають вони фізику чи 

математику, хімію чи біологію і т. ін.  Звертаючись до спадкоємців-вчителів, 

В. Сухомлинський писав: «Найголовніше, що належить Вам вкласти в своїх 

вихованців, – неоціненна крихта самого себе, яку треба, як іскру вічного вогню, 

перенести зі свого серця в серце нової людини: велика і незгасна любов до 

Вітчизни, моральна готовність віддати самого себе – сили, працю, кров, життя – 

в ім’я величі, щастя, незалежності Вітчизни; дух вічної і невикорінної поваги до 

героїв, що віддали своє життя в імя життя нашого і наших нащадків. Через 

вихованців своїх Вам треба, дорогий мій друже, перевести в майбутні, 

прийдешні часи вічний дух патріотизму» [15, с. 402].        

З усього випливають наступні висновки: 

а) дидактичні аспекти української мови у творчій спадщині Василя 

Сухомлинського найвиразніше сформульовані у принципах 

природовідповідності і культуро відповідності; б) аксіологічні аспекти 

української мови у професійній діяльності видатного педагога розроблялися і 

впроваджувалися у навчально-виховний процес за такими основними 

напрямами: рідна мова є головним інструментом пізнання і самопізнання; вона 

є основою міжособистісної комунікації; провідною засадою взаєморозуміння; 

важливим механізмом формування гуманних відносин між суб’єктами 

навчально-виховного процесу; потужним джерелом спротиву денаціоналізації 

народу; в) справжня духовна влада учителя над учнем досягається мудрим 

добро-словом, з якого починається творчість особистості, її свобода і 

самореалізація.  
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До подальших напрямів дослідження відносимо: а) питання розвитку 

сучасної української мови з урахуванням творчої спадщини В.Сухомлинського; 

б) пошук адекватного спротиву засміченню української мови; в) знаходження 

найоптимальніших шляхів якісної підготовки учителя української мови. 
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ВАСИЛЬ КАРХУТ: МЕДИЧНА І ГРОМАДЯНСЬКА 

СКЛАДОВІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Слово – величний владика: на вид мале й 

непомітне, а творить чудесні справи 

(Горгій) 

У великої людини мікрокосм, чи, інакше, 

внутрішній світ, зберігає точний образ тієї 

частини зовнішнього світу, на яку він 

буде впливати 

(Андре Моруа) 

 

Сучасна історіографічна наука характеризується посиленням інтересу 

фахівців до одного з напрямів досліджень – біоісторіографії. Повертаються із 

забуття малодосліджені постаті, які, однак, внесли досить помітний вклад в ту 

чи іншу сферу суспільного, політичного та професійного життя нашого краю. 

До таких маловідомих постатей можемо віднести Василя Кархута – уродженця 

села Марківці Товмацького повіту на Станіславівщині (майбутнього завідувача 

відділу внутрішніх недуг Української лічниці Андрея Шептицького та 

особистого лікаря Митрополита). Василь Кархут проніс через усе життя тверду 

віру в Бога, кришталеву чесність і вірність своїм переконанням та самовіддане 

служіння Україні та ідеалам гуманізму. Лікар-терапевт ніколи не стояв 

осторонь національного життя, був активним діячем галицького «Пласту», за 

що неодноразово зазнавав переслідувань як від польської, німецької влади, так і 

пізніше – від радянської (ув’язнення в Березі Картузькій, Львівській в’язниці, 

засуджений на 15 років каторжних робіт, заборона повертатись в Україну після 

звільнення). Доля Василя Кархута є яскравим прикладом ставлення кожної 

влади на теренах України до українців та українського питання.   

 Василь Кархут народився 1 липня 1905 р. в сім’ї священника. Був 

племінником актора і режисера Леся Курбаса. Вчився Василь спочатку у 

рідному селі, а потім батьки вирішують віддати його на навчання до 

Української приватної гімназії імені Т.Шевченка у Городенці. Цікаво, що 

директором цієї гімназії в той час був Антін Крушельницький – відомий 

письменник, редактор, видавець, який прищепив учню захоплення літературою. 

«Ще з дитинства Адьо, – так з любов’ю рідні називали Василя Кархута, – 

полюбив квіти і тварин. Як тільки зійде сніг, хлопець блукав Марковецьким 

лісом. Тут уперше спізнав красу природи, навчився спілкуватися з нею», –  так 

пише у праці «Дорога до безсмертя» про дитячі роки Василя Лук’ян Вардзарук 

[1]. 

Навчався Василь Кархут і у коломийській державній гімназії з 

українською мовою викладання й Львівській академічній гімназії, яку закінчив 

із відзнакою. Така його часта зміна місця навчання пояснюється горем, яке 

спіткало родину: спочатку від тифу помирає батько, а пізніше і матір. Опікуном 

осиротілого хлопця став чоловік його старшої сестри – адвокат Теотор 

Михайловський.  
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Але бажання вивчати точні науки перемогли, зацікавлення рослинами 

переросло у бажання застосовувати їх цілющі властивості у медицині. Василь 

Кархут навчається на медичному відділі українського таємного університету у 

Львові (1923 – 1925 рр). У спогадах-нарисах виданих 1935 року Василь 

спогадує часи творчої молодості: «На жодному викладі, пізніше у польському 

університеті не сиділося так зосередженим, ковтаючи кожне слово лекції, як 

тоді, хоч би на викладах описової анатомії» [2]. 

Після лікарської практики у Львові, уже як самостійний лікар, він 

відкриває приватну справу у місті Кремінець на Тернопільщині. Наполегливою 

працею, уважним ставленням до хворих молодий лікар швидко здобув визнання 

та авторитет у населення і водночас ворожість у польських лікарів. Коли 

В.Кархут встановив на своєму будинку лікарську вивіску, де зверху було 

написано українською мовою, а вже знизу польською, то поліція зірвала її. 

Після другої такої витівки лікаря заарештували і відправили на пів року в 

концтабір Береза Картузька [3]. Таким чином, формувалася громадянська 

позиція лікаря і відстоювання української мови для повсякденного вжитку. 

На початку Другої світової війни лікар В.Кархут працював референтом 

народного здоров’я, де захищав інтереси біженців із СРСР. Коли 1941 року 

Львів захопили німецькі війська, гестапо запідозрило В.Кархута в його 

причетності до ОУН, його заарештували і кинули до Львівської в’язниці. Після 

звільнення він селиться у  відомого львівського лікаря М.Панчишина і працює 

завідувачем відділу внутрішніх недуг Української лічниці Андрея 

Шептицького, а на початку серпня 1944 р. став особистим лікарем 

митрополита. Після смерті останнього – лікує підпільників. Після вступу до 

Львова Червоної армії лікар розумів, що залишатись у місті надто небезпечно. 

Василь Кархут переходить у підпілля, де рятує життя і здоров’я вояків УПА – 

вихованих на традиціях «Пласту», одним із ідеологів якого і був сам лікар. 

Власним прикладом Василь доводив, що віра в Україну і любов до неї сильніша 

за бажання рятуватися в еміграції. Коли полювання на лікаря стало уже 

прицільним, він переходить у діючу частину на Львівщині. Вдень лікує 

підпільників, а вночі допомагає селянам. 

5 серпня 1946 р. Василя Кархута військово-польовий суд у Києві засудив 

до 15 років каторжних робіт та 5 років обмеження у правах з конфіскацією 

майна. Підставою для арешту стало звинувачення у приналежності до 

підпільників ОУН і вилучення у Йосифа Сліпого особистого архіву В.Кархута 

при обшуку собору Святого Юра у Львові (тільки у 1991 р. вирок було визнано 

незаконним, а лікаря реабілітовано.) 

Ще в студентські роки В.Кархут активно включився в діяльність 

українського «Пласту». Саме В.Кархут розробив методичні рекомендації для 

діяльності пластових відділів «Перша, друга й третя спроба пластуна», 

опубліковані книжечкою 1928 року і перевидані уже сучасним «Пластом» 

2011р. [4]. Не випадково вчорашні пластуни в майбутньому ставали вояками 

УПА. Саме зобов’язання пластуна бути вірному своєму краєві, чистим душею, 

словом і ділом доказувати єднання з Богом, природою і нацією приводило 

молодь до лав УПА. Молодь, яка виросла на таких переконаннях, формувалася 
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національно свідомою, самодисциплінованою з прагненням боротися за 

незалежність своєї землі.  

За час проживання в Кракові видав повість “Полум’яний вихор” (Прага: 

Колос, 1941). Це автобіографічна повість, у якій на тлі громадського життя 

міста Кременця в другій половині 30-х років зображено діяльність лікаря 

Гордія, його ставлення до тогочасної дійсності. У передмові до сучасного 

перевидання Тарас Прохасько напише, що повість – зразок бездоганної 

белетристики, до якої щойно зближається модерна українська проза. 

Актуальність проблематики повісті вражає так само, як і сучасність способу 

розповіді [5]. Фактично прототипом  цієї повісті став сам Василь Кархут і його 

життя у Кременці. 

Працею всього життя В.Кархута була фундаментальна книга «Ліки 

навколо нас», яка, на жаль, побачила світ тільки через 12 років після смерті 

автора (1992 р.) під іншою назвою.  У передмові до цієї книги сучасний 

український фітотерапевт Є.С.Товстуха пише: «Жива аптека» – багаторічна і 

остання праця автора, добре знаного в Україні як уважного, серйозного 

спеціаліста, чи не найвидатнішого фітотерапевта за останні десятиріччя…» [6]. 

Книга містить 778 рецептів та практичний довідник для лікарів. Рецепти 

розміщені за назвами хвороб, подано 27 лікувальних чаїв і сумішей, описано 

фармакологічну дію 198 лікарських рослин. 

Але до написання книги свого життя Василь Кархут ішов довгі роки і 

надзвичайно тернистим шляхом. Він так і не побачив праці через перепони, які 

створив радянський режим і тавра «каторжанина». З друку з’являлися тільки 

частини праці. Наприклад, книга «Ліки навколо нас», що побачила світ 1975 р. 

[7]. 

Після звільнення з ув’язнення (1955 р.) повернутися в Україну В.Кархуту 

не дозволялось. Він залишається лікарем у Нексикані Сусуманського району 

Магаданської області. Він був єдиним спеціалістом із вищою освітою, його 

швидко оцінило тамтешнє начальство і призначили завідувачем амбулаторії. 

Але людська заздрість не мала меж. За  таку увагу і особливі умови частина 

співробітників заздрила лікарю і за доносом колеги-фельдшера його 

арештовують і цього разу засуджують до восьми років каторжних робіт. За 

дрібний непослух чи протест його неодноразово переводили на важкі фізичні 

роботи. Куди тільки його не перекидали: Колима, Тайшет, Братська ГЕС. Через 

нелегкі фізичні роботи значно погіршується здоров’я, він починає страждати 

від астми. Але людяність і віру в людей лікар проніс навіть крізь своє табірне 

життя. Так, перебуваючи сам у важкому стані, не забував допомагати іншим. 

Саме завдяки В.Кархуту 19-річний Іван Романюк, засуджений на 25 років 

каторжних робіт на шахтах, не маючи медичної освіти, залишився працювати в 

санітарній частині. Доброта не має меж. Уже через багато років Іван Романюк 

завдяки праці і прикладу свого рятівника закінчить медичний інститут, 

працюватиме лікарем у Коломиї і допоможе В.Кархуту влаштуватися на роботу 

і прописатися після повернення в Україну.  

Після звільнення 1964 р. В.Кархут відчув усі перепетії «вільного життя» 

колишнього каторжника – йому не дозволяється жити у власному будинку (бо 
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не працює), а на роботу не беруть, бо немає прописки. Отаке замкнене коло 

спеціально застосовувалося до колишніх політичних в’язнів. Але світ не без 

добрих людей – з допомогою того ж Івана Романюка, головного лікаря ЦРЛ із 

Снятина Михайла Остафійчука, а також дружини письменника Марка 

Черемшини В.Кархуту вдалось прописатись і влаштуватися на посаду лікаря-

фтізіатра селища Заболотів Снятинського району, де він попрацював майже три 

роки.  

Але нападки на лікаря і переслідування владою не припиняються. 

Організовується «спецоперація». До лікаря додому приходять два пацієнти. 

В.Кархут сумлінно їх оглядає, виписує рецепт на ліки, а «вдячні пацієнти» 

залишають йому подяку – 10 карбованців. Гроші виявляються поміченими. На 

лікаря складають протокол. Наступного дня відбуваються збори трудового 

колективу Снятинської лікарні, на яких головному лікарю рекомендують 

звільнити В.Кархута з роботи. Цікава деталь: на зборах колективу не було 

голосування колективу за звільнення колеги. Існували побоювання, що не буде 

більшості «за». Того ж дня В.Кархута змусили написати заяву на звільнення «за 

власним бажанням». Лікар повертається у Коломию і марно шукає роботу… 

Окремого висвітлення потребує і літературна діяльність Василя Кархута. 

1934 року у Львові вийшла повість «Вістря в темряві». Для створення  

самобутньої мистецької палітри оповіді, яка має розвивати уяву читача, автор 

вдається до сплетіння візерунку сюжету повісті з достовірного та вигаданого. 

Основу цього сюжету становить підпільна боротьба українських націоналістів з 

окупантами. Національно високо свідому частину народу автор порівнює з 

тараном, «що міцним ударом трощить запору», а рушієм – бажання народу 

стати вільним» [8]. Цілком зрозуміло, що влада, як польська, так згодом і 

радянська, не могли допустити існування такої книги, де автор закликав 

боротися проти загарбників, хто б вони не були. Польська влада конфіскувала 

наклад книги, а радянська – знищила творче, наукове та й саме життя Василя 

Кархута. 

2005 року у дні святкування 100-річчя письменника зусиллями 

громадськості Коломийщини та Тернопільщини в коломийській друкарні «Вік» 

вийшов невеличкий збірник статей, спогадів про Василя Кархута  – «Голгота 

Василя Кархута» [9].Сама назва збірника відображає життєвий «тернистий» 

шлях, який довелося пройти останньому. 

Мистецький хист автора, майстерність побудови новелістичного сюжету 

й композиції високо оцінив С. Караванський: “...Читаючи новели В. Кархута, 

переконуюсь, що він досить видатний новеліст. Особливо треба підкреслити 

вміння його компонувати місткий сюжет”. Такий “місткий сюжет”, 

побудований на ідейній домінанті героїзму й лицарськості у поєднанні із 

майстерним композиційним вирішенням, характеризує і новелу “Ні!”. Крізь 

призму інтерпретаційних ідей націософської естетики Д. Донцова цей твір 

постає як втілення ідей чину (дії під знаком високої мети), жертовного 

патріотизму [10]. 

Ідейно-стильова палітра малої прози В. Кархута досить розмаїта. Це 

засвідчує і певне неприйняття сліпого слідування за ідеями доби: Кархут-
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борець сповідує високу вимогливість і жертовність, готовність на смерть; для 

Кархута-лікаря людське життя є надзвичайно цінним.  

Як своєрідна художня студія психіки людини в межовій ситуації 

написана новела “Пробуджений”. Поліщук Кирило вкинув у баговиння 

односельця-зрадника, що доносив новій владі на всіх “неблагонадійних”. 

Здавалося б, рішучий вчинок Кирила і є новелістичною вершиною твору. Однак 

подієва, фабульна частина – то лише своєрідний вступ до “акції психологічної”. 

Відчуваючи повільну і невблаганну смерть, зрадник усвідомлює глибину 

морального падіння, його мучить совість. Страшний передсмертний крик, що 

долинув до Кирилових вух із лісу, містив у собі і благання порятунку, і 

благання прощення. Той крик змусив Кирила здригнутися. Усвідомлення 

персонажем давньої істини – “не убий” – якраз і вивершує новелістичний твір. 

Пише про Василя Кархута дослідниця його творчості Наталя Мафтин [11]. 

2015 року в приміщенні музею історії медицини Галичини ім. 

М.Панчишина  у Львові відбулось відкриття виставки з нагоди 110-річчя від 

дня народження українського визначного лікаря-фітотерапевта В.Кархута. 

Виставка побачила світ завдяки співпраці Львівської національної наукової 

бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України та Українського лікарського 

товариства у Львові. Загалом експозиція виставки нараховує близько тридцяти 

видань, 22 з яких надані ЛННБ ім. В. Стефаника, а решта експонатів – з фондів 

музею історії медицини Галичини. Цікаво, що найстарішим експонатом є 

книжка Василя Кархута “Пластовий однострій”, видана 1927 року. 

Активний громадський діяч, лікар-фітотерапевт, письменник, в’язень всіх 

окупаційних режимів, невтомний оптиміст проніс крізь усе життя любов до 

України, рідної землі, тверду віру у Бога і переконання, що все рано чи пізно 

зміниться – тільки треба твердо у це вірити.  

Помер В.Кархут на 75-му році життя – 9 жовтня 1980 р. Його життя є 

яскравим прикладом поневіряння інтелігента, якому не пощастило народитися 

у європейській країні. Без сумніву, якщо б Василь Кархут обрав еміграцію, його 

лікарський хист і талант був би неодмінно оцінений належним чином, але  

лікар-патріот обрав рідну землю і відмовився покидати свій край. Він є 

прикладом стійкості, людяності, відданості справі, незважаючи на обставини, 

для молодого покоління і достойного вшанування та наслідування. 

Вважаємо, що яскраве життя і сумлінна праця Василя Кархута ще 

неодмінно знайде у майбутньому відображення у працях істориків. 
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ВАСИЛЬ СТЕФАНИК У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ПРЕСОВОМУ 

ДИСКУРСІ ПІД ЧАС СВЯТКУВАННЯ 30-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 

ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ І 55-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ЖИТТЯ 

 

Живе вільно лишень той, хто 

знаходить радість у виповненні свого 

обов’язку  

(Ціцерон) 

Люди ніколи не можуть бути 

вільними, якщо не виховані для свободи  

(Г. Бокль) 

 

1926 р. Василеві Стефанику виповнилося 55 років, вийшла друком його 

нова збірка «Земля», а 26 грудня того ж року галицька громадськість широко 

відзначила 30-літній ювілей літературної творчості письменника, через що 

багато публікацій з’явилося у пресових виданнях і на початку наступного 

року. Отож відзначення ювілеїв життя та художньої творчості В. Стефаника 

тривало ще впродовж першої чверті 1927 р.  

Нова збірка письменника «Земля» по-новому розпалила інтерес читачів 

до письменника та його творчості, засвідчила еволюцію митця, якщо так 

можна сказати, від соціо- та побутописця до націєписця і націєтворця, тому в 

західноукраїнській пресі було вміщено чимало рецензій, зокрема Дениса 

Лукіяновича [11], Михайла Рудницького [13], Романа Юнака [17] та ін., і 

статей з цього приводу. 

Серед галицьких видань особливо активно відгукнулися на відзначення 

цих ювілеїв В. Стефаника редакції «Діла», «Світу», «Літературно-Наукового 

Вістника» та інших пресодруків. Так, редакція ілюстрованого журналу «Світ» 

присвятила В. Стефаникові окреме число 23/24. Воно відкривалося 

репродукцією портрета письменника роботи Василя Касіяна і містило: статтю 

І. Квасниці «Василь Стефаник», фоторепортаж Левка Янушевича «В гостині у 

Василя Стефаника», ліричний етюд Марка Черемшини «Його кров», у якому 

змальовано творчий шлях побратима, а також дотепну картинку судового 

дійства пера М. Рудницького «Літературний суд над Стефаником». 

Доповнювали число стаття В. Січинського «Дереворитні ілюстрації Василя 

Касіяна», світлини чотирьох дереворитів художника до творів В. Стефаника та 

новела письменника «Нитка», присвячена Іванові Семанюкові (Маркові 

Черемшині). У січневих числах журналу редакція опублікувала віршований 

твір у формі коломийки Марка Черемшини «Під осінь», присвячений «тов. 

Василеві Стефаникові» [16], і привітання Спілки революційних письменників 

«Західня Україна» за підписами її голови Д. Загула та секретаря 

В. Атаманюка [2], а в березневому числі — лист-подяку самого 

письменника [9]. 

Різноманітно висвітлювала ювілей письменника й редакція газети 

«Діло». 18 грудня 1926 р. вона повідомляла читачів про літературний вечір для 

вшанування В. Стефаника та програму вечора [10], відрядила свого 



 82 

спеціального кореспондента Івана Кедрина до Варшави, щоб записав спомини 

Станіслава Пшибишевського про В. Стефаника, й опублікувала їх 26 грудня 

1926 р. [6], у цьому ж числі вмістила звіт зі святкового вечора, а 7 січня 

1927 р., на завершення святкувань, оприлюднила спомин Богдана Лепкого про 

побратима [8] та промову В. Стефаника, яку записав М. Рудницький [12]. 

Редакція «Літературно-Наукового Вістника» присвятала В. Стефаникові 

лютневе число за 1927 р. На його сторінках містила новелу письменника 

«Межа», присвячену Миколі Хвильовому, етюд Марка Черемшини «Добрий 

вечір, пане-брате!..» [15] та аналітичну статтю Дмитра Донцова «Поет твердої 

душі (В. Стефаник)» [5] — про джерело філософії письменника.  

Численні публікації до 30-літнього ювілею літературної творчості і 55-

літнього ювілею життя Василя Стефаника у провідних галицьких виданнях 

можна умовно поділити на шість груп: 1) хронікальні події; 2) аналітичні 

статті і рецензії; 3) спомини про письменника і його виступи; 4) художні 

твори, присвячені письменникові; 5) публікації репортажного та жартівливого 

спрямування; 6) фотоматеріали та графічні твори. 

Щоб краще відчути тогочасну атмосферу, зупинимося насамперед на 

огляді хронікальних подій. Так, увечері 26 грудня 1926 р., як сповіщало 

«Діло», Товариство письменників і журналістів ім. Івана Франка у Львові 

організувало в «Народному домі» літературний вечір для вшанування 

В. Стефаника, а вдень одноголосно обрало письменника своїм головою. 

Святочний вечір розпочав Марко Черемшина «гарною ліричною апострофою, 

де в поетичній властивій собі формі, дав образ співця селянської недолі», а 

Софія Федорцева продекламувала поетичну сповідь автора «Моє слово», 

Михайло Рудницький охарактеризував творчість Стефаника як артиста слова, 

а Василь Бобинський прочитав із молодечим патосом свою поезію, 

присвячену Стефаникові, Роман Купчинський провів паралель між похмурим 

обличчям письменника, яке визирає з його книжок, і зовсім протилежним до 

того, яке має В. Стефаник у приватному житті як енергійна, навіть бадьора 

людина, повна гострого гумору, а Богдан Лепкий поділився прецікавими 

споминами про своє перше знайомство із Стефаником. «Ці спомини, передані 

з глибиною чуття та незвичайною безпосередністю, майстерно виголошені, — 

зазначала редакція «Діла», — були справжньою окрасою вечора, який зібрав 

найдобірнішу культурну публику», проте вона висловила жаль, що в залі 

чомусь майже не було «наших учителів (професорів), навіть літератури» [3].  

Після закінчення вечора Товариство письменників і журналістів 

ім. Івана Франка запросило на спільну вечерю своїх членів і визначних 

громадян до окремої зали «Краківського готелю», де продовжувалося 

вшанування В. Стефаника неофіційною частиною. Осіб було п’ятдесят, і 

«свято протягнулось майже до досвітка». Однак якщо під час святкового 

вечора у «Народному домі» В. Стефаник тільки на мить показався публиці, 

вийшовши із своєї потаємної ложі, заявивши, що не вміє говорити, то «у 

замкненім гурті за товариською гутіркою виголосив чудову промову», 

зазначала редакція й пообіцяла надрукувати її в наступному числі [3].  



 83 

Про цей святковий вечір коротко писала й редакція часопису «Світ» та 

вмістила світлину, на якій В. Стефаник, Б. Лепкий і Марко Черемшина сиділи 

в оточенні представників журналістського світу та львівського шановного 

громадянства [14]. 

Відголос святкування Стефаникового ювілею досянув і Закарпаття. Так, 

Антін Дівнич у 1927 році опублікував у журналі «Наша Земля» статтю 

«Василь Стефаник» [4], номер якого відкривала новела ювіляра «Діточа 

пригода». 

Короткий обсяг доповіді не дозволяє розлогіше проаналізувати всі 

публікації, зокрема статті, тож зупинимося тільки на декількох 

найемоційніших спогадах. Так, Станіслав Пшибишевський із великою 

теплотою згадував В. Стефаника, історію його перших публікацій перекладів 

у часописі «Żуcia» і наприкінці сказав: «Ми були разом усього один рік, але я 

завжди живу цим роком. Це був найдорожчий для мене час, а знайомство зі 

Стефаником — одна з найсвітліших сторінок у моїх спогадах з того часу. 

Почуваю велику гордість, що я перший зумів у цілій повноті оцінити велич 

його таланту» [6].  

У день, коли українці шанували письменника В. Стефаника 

«торжественним вечером», В’ячеслав Будзиновський поділився спогадами на 

сторінках львівської «Ради» про те, як уперше опублікував Стефаникові твори 

під криптонімом С у чернівецькій «Праці» (у числі 15 від 3 грудня 1897 р.). 

Стефаникове оповідання «Лист політичним арештантам-мужикам на Святий 

Вечір» у ч. 17 «Праці» зворушило не лише Степана Смаль-Стоцького, а й 

Осипа Маковея, якого друзі між собою називали «поліном» через його сталеві 

нерви і духовну рівновагу. О. Маковей почав голосно читати «Листа…», 

відтак відвернувся від приятелів, «бо йому соромно було, що він, 

зрівноважений Маковей, прослезився» [1]. 

Емоціями переповнена і розповідь М. Рудницького про В. Стефаника під 

час неофіційного святкування 30-літнього ювілею літературної праці 

письменника. На думку М. Рудницького, В. Стефаник належав до тих 

рідкісних українських письменників, які мало пишуть, а ще рідше 

промовляють прилюдно. Він ще раз розчарував тих, які сподівалися, що він 

виступить на вечорі на його честь. Однак у всіх випадках, «коли напирають на 

нього», В. Стефаник відповідав стереотипно: «Не вмію». «Зате Стефаник, — 

захоплено писав М. Рудницький, — як не один письменник, що любить 

захисну самотність, […] залюбки гуторить, коли десь-колись вийде із свого 

сільського затишшя. Він має живу цікавість, ворушкий ум і не двигає на своїх 

плечах камінної задуми, якою томить присутніх, сповідаючись. Навпаки: він 

веде короткий, обривистий діалог, зміняє щохвилини тему, а навіть своїх 

розмовців, коли лише почуває, що балачка стає одноманітною або сходить на 

витоптані стежки. Стефаник у розмові має основні прикмети свого стилю: 

зв’язкого, афористичного, з різкими переходами і недосказами. У цьому він 

зовсім протилежний тип до селюха, який визначується епічною балакучістю. 

Мало хто з читачів Стефаника уявляє собі його як людину, що має зрозуміння 

для цілої низки справ сучасного життя та літератури. Тому чималою 
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несподіванкою була для гостей, запроханих на комерс Стефаника, його 

промова на літературну тему. Слухаючи її, доводилось сотні раз у житті 

жалувати, що час, витрачений у ґімназії на латину та греку, не пішов на 

стеноґрафію. Тоді можна би було передати бодай у частині палку імпровізацію 

автора «Мого слова», повну переливних тонів, природного гумору, 

мережаного нитками іронії» [12]. І далі М. Рудницький містив занотовану 

промову В. Стефаника. 

З аналітичних публікацій особливу увагу привертає стаття Д. Донцова 

«Поет твердої душі (В. Стефаник)». На думку критика, головним джерелом 

філософії В. Стефаника була «н а ш а  з е м л я,  в о н а - з е м л я», і так, як 

Редьярд Кіплінґ відкрив «закон джунґлів», так В. Стефаник відкрив «закон 

землі». Д. Донцов вважав, що В. Стефаник здобувся на трагічну концепцію 

життя, і це в ньому є великим. «Він заглянув в пекло – і не здеревів з переляку, 

— писав Д. Донцов. — В його ухах лящало від стогону повалених – і він не 

змяк. Червона заграва людського болю палахкотіла йому в вічі – і не вибрала 

їх. До нього приходили з словами любови, коли він знемогався в важкій борні 

з Богом – і він викинув всіх за двері. Йому зявився сам Мойсей серед бурі і 

блискавок з своїми карами та заповідями – і він не уклякнув перед ним. […] 

Той світовий траґізм, що робив инших, як віск, натхнув його тою екстазою, 

яка є одиноким шляхом до афірмації життя, до упоєння ним» [5]. 

Завершити доповідь хочу словами І. Квасниці, що В. Стефаник уродовж 

майже тридцятилітньої діяльності «мало нам дав…, а одночасно дуже багато. 

Багато чуття, але у такій високоартистичній формі, що вона назавжди 

полишаться клейнодом в українській літературі» [7]. 

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що галицька громадськість 

надзвичайно широко відзначила 30-літній ювілей літературної творчості і 55-

літній ювілей життя Василя Стефаника, а в тогочасних публікаціях 

відображено живий образ талановитого письменника та нові віхи в його 

творчості. 
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ПРИЗАБУТІ  ІМЕНА  ГЕРОЇВ-ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ 

 

Я віддав би усе на цім світі 

за змогу умерти за рідний свій край. 

(Борис Грінченко) 

Даремна праця, коли туман густий. 

Розвіється-ставайте до роботи. Не  

просто лупайте камінь, подивіться, 

куди вам стрілка компаса укаже. 

(Олег Гринів)  

Сьогодні, в період утвердження нашої державності в Україні, 

відбуваються значні демократичні перетворення в різних сферах національного 

буття: ідеології, політиці, економіці, науці, культурі тощо. Розсекречення 

внутрішніх архівів, постійні контакти з широкими колами української діаспори, 

врешті, INTERNET, - все це сприяє одержанню і швидкому обміну цінної 

наукової інформації, яка в тій чи іншій мірі впливає на розбудову нашої 

держави. І повертаються в Україну з небуття невідомі або ледь знані  імена 

визначних українських діячів, патріотів рідної землі. 

Так до нас повернувся Михайло Грушевський зі своєю “Історією 

України-Руси”. Заново оцінюємо діяльність  державних і військових діячів УНР 

і ЗУНР – Симона Петлюри, Миколи Скрипника, Мирона Тарнавського, Кирила 

Трильовського, Івана та Юліана Боберських, Костя Левицького, Євгена 

Петрушевича, Дмитра Вітовського і багатьох інших [1]. Відкриваємо героїчну 

боротьбу ОУН-УПА в роки Другої світової війни. Різноманітні документальні 

матеріали окремих краєзнавчих музеїв Прикарпаття (у м. Івано-Франківську, 

Надвірні, Верховині, с. Старий Угринів, ін.), численні наукові публікації, що 

стосуються цього трагічного періоду  нашого народу, несуть болючу правду 

героїки минулих днів і живим болем відгукуються в наших серцях. По-іншому 

осмислюємо постаті  Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Степана Бандери, 

Степана Ленкавського, Романа Шухевича.  Відкриваємо імена і багатьох інших 

патріотів та героїв української землі, як ось Володимира Манюха – нашого 

земляка, талановитого хірурга, патріота і просто непересічної людини із щирим 

серцем та доброю душею. 

Володимир Манюх – син селянина, народився у 1921 р. в с. Яблуневі 

Галицького повіту [2]. Сільська школа, Станіславівська гімназія – типовий 

шлях обдарованого юнака з небогатої родини українських патріотів.  1939 р. 

вступає до Львівського медичного інституту. Продовжує навчання і під час 

німецької окупації. Серед студентів відзначався високою національною 

свідомістю. Очолював інститутську «Медичну громаду», був членом ОУН. 

1944 р. навчання перервалося через  воєнні події. В. Манюх працює в лікарні с. 

Нові Стрілиська, що під Львовом. Одночасно налагоджує тісні зв’язки з 

окремими формуваннями УПА, які переховувалися у Висківському лісі. Під 

псевдонімом «Борис» не раз відвідував лісовий табір для надання медичної 

допомоги. 
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В кінці 1944 р.  переїжджає до Станіславова, працює в обласній лікарні. У 

1945 р. влаштовується на роботу у Станіславівський медичний інститут і вже з 

1946 р. продовжує тут навчання на V курсі.  1947 р. В. Манюх закінчує інститут 

і одержує диплом лікаря. Залишається працювати  в інституті на кафедрі 

хірургії. Проте  1948 р. його разом із дружиною Оксаною арештують. Присуд 

подружжю: за ворожу, антирадянську діяльність на теренах Станіславівщини – 

10 років суворого сибірського заслання. Всі ці роки патріот В. Манюх відбув у 

Тайшекеських спецтаборах. Повернувся у рідні краї 1956 р. Працював у 

лікарнях селищ Кути та Богородчани, згодом – хірургом в обласній лікарні. 

Помер Володимир Манюх 20 липня 1987 р. в м. Івано-Франківську. 

Похований на Чукалівському цвинтарі. Його іменем названа одна із вулиць 

Івано-Франківська. 

Ще одне ім’я в пантеоні українських науковців, що згоріли на тернистій 

дорозі боротьби за незалежність України – представник Львівської лісівничої 

школі, Міністр лісів в уряді Ярослава Стецька (1941 р.) – професор Андрій 

Пясецький, якого фашисти розстріляли в котрийсь із днів від 25 до 27 

листопада 1942 р. на схилі Кортумувої гори за Янівським цвинтарем у Львові 

[3]. 

Народився майбутній науковець 27 серпня 1909 р. у  с. Реклинець на 

Львівщині в родині Софії та Левка П’ясецьких. Навчався у Львівській гімназії, 

де вступив до молодіжної організації “Пласт”, що ставила за мету виховувати 

здорових, національно свідомих молодих людей. Після закінчення гімназії,  

1927 р. Андрій став студентом рільничо-лісового факультету Львівської 

політехніки, яку закінчив  1933 р., одержавши диплом інженера-лісівника. Його 

дипломна робота “Охорона кедра в Горганах” лягла в основу виділення 

“Кедрового” заповідника в Карпатах. 

А. П’ясецький не був штатним працівником Столових дібр маєтності 

“Перегінсько”, однак його наукова природоохоронна діяльність була тісно 

пов’язана з  УГКЦ. Будучи ще студентом, у 1931–1932 рр.  збирав на території 

Столових дібр маєтності “Перегінсько” польовий матеріал для дипломної 

роботи, проводив у 1935–1936 рр. в лісах Осмолоди дослідження “Кедрового” 

заповідника та інших заповідних ділянок, що ввійшли до складу першого 

Національного Парку Природи, підбирав природні об’єкти для наступної 

наукової роботи. І лише десь у 1940–1941 рр. Андрій П’ясецький був 

призначений інспектором митрополичих Столових дібр Центральної 

адміністрації у Львові замість інженера Андрія Мельника.  

 Як один з ініціаторів заснування “Кедрового” заповідника,   виступив із 

науковим рефератом на святі його відкриття. Надалі приєднався до ідеї 

розширення “Кедрового” заповідника й виділення Українського Національного 

Парку Природи в лісах Горган. У процесі лісовпорядкування лісових масивів 

маєтності “Перегінсько” А. П’ясецький у 1935–1936 рр. виділив в 

осмолодських лісах інші цінні деревостани, що ввійшли до складу Парку. 

 1937 р. він опублікував статтю в часопис “Наша Батьківщина” про цінні 

карпатські деревостани, в якій описав перші українські заповідники на теренах 

митрополичих осмолодських лісів – “Кедровий” і новостворений Український 
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Національний Парк Природи, а також наголосив на туристичних перспективах 

краю: “А для мандрівки цей найпрекрасніший терен... на просторі Парку 

находиться туристичне схоронище Плаю, положення в мальовничому місці під 

Грофою, яке дає змогу мандрівникам задержатися на довший побут”. 

З організацією  1938 р. дослідного лісництва в Янові та Лісового науково-

дослідного інституту молодий дослідник повністю поринув у наукову роботу. 

Наукова діяльність Андрія П’ясецького в ці роки була різнобічною. Він 

досліджував навколишні ліси, підготував ряд наукових праць.  

З приходом радянських військ,  1939 р.,  А. П’ясецький на базі Дирекції 

державних, тобто польських лісів організував у Львові український 

лісосировинний трест, де зосередив управління лісами краю.  1940 р. – він – 

доцент кафедри лісової ботаніки Львівського політехнічного інституту. Наукові 

інтереси Андрія Львовича – це лісова типологія, проблеми якої для Західної 

України не були розроблені. Митрополит Андрей Шептицький високо цінував 

працю молодого науковця і з відходом від справ Андрія Мельника  1940 р. 

запросив його на посаду інспектора церковних лісів Львівської архієпархії та 

надлісничого Янівського дослідного лісництва. 20 лютого 1941 р. молодий 

науковець захистив  наукову дисертаційну роботу на тему “Карпатський кедр, 

його охорона і кедрові заповідники”.  

Плідну працю науковця обірвали співробітники НКВС, які заарештували 

вченого і ув’язнили  у львівських Бригідках – сумнозвісній в’язниці-катівні. 

Проте, за щасливим збігом обставин, Андрій Львович  цього разу, разом із 

кількома в’язнями, залишився живим, оскільки під час спішного відступу 

енкаведисти  не встигли їх розстріляти. 

Львів зайняли нові окупанти – нацисти. Наївно вірячи в благородство 

гітлерівців, ОУН 30 червня 1941 р. організувала у Львові Українські 

національні збори, на яких було проголошено Акт відновлення української 

самостійної держави на чолі з Ярославом Стецьком. Був створений керівний 

уряд, пост Міністра лісів в якому зайняв Андрій П’ясецький. Проте, фашисти 

не визнали української держави і вже через два тижні оголосили про її розпуск. 

У Галичині прокотилася хвиля фашистських репресій: спочатку гестапівці 

заарештували Степана Бандеру і Ярослава Стецька, а згодом – більше 300 

активних членів ОУН [4]. Однак, А. П’ясецький зумів уникнути арешту. 

У другому півріччі 1941 р. німецьке командування (форстмейстер Ганс 

Барт) наказало зрубати в Янівському надлісництві 24 тисячі кубометрів цінної 

деревини.  А. П’ясецький став на захист природних лісових насаджень. Він 

звернувся за допомогою і підтримкою до митрополита Андрея Шептицького.  

12 серпня 1941 р. лист, підписаний сімнадцятьма провідними науковцями 

на чолі з  А. П’ясецьким,  доставили митрополитові. А. Шептицький на другий 

же день, 13 серпня,  звернувся до німецького командування з проханням 

зберегти як цінні лісові насадження в надлісництві, так і саму наукову установу 

–дослідне лісництво “Янів”. Проте Андрій П’ясецький, не покладаючись на 

рішення місцевого німецького командування, поїхав до Кракова до відомого 

німецького лісівника, професора Г. Мантеля й аргументовано довів йому, що 

знищення в такій кількості цінних лісів на теренах головного європейського 
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вододілу загрожує екологічною катастрофою великого масштабу. І професор   

Г. Мантель добився статусу наукового об’єкту для янівських лісів, тим самим  

врятувавши їх від суцільного вирубування. 

Отже, янівські ліси були врятовані, але ціною життя самого Андрія 

П’ясецького: розлючений форстмейстер Ганс Барт доніс у гестапо на А. 

П’ясецького як на націоналіста, що посмів суперечити німцеві. 8 січня 1942 р. 

його було заарештували. Не допомогло втручання навіть професора Г. Ман 

теля, який на прохання дружини П’ясецького  Марії особисто приїхав до 

Львова і намагався його звільнити. У відповідь на вбивство  1942 р. 

українськими підпільниками офіцера німецької поліції Сендеги фашисти вкінці 

листопада 1942 р. розстріляли у  Галичині 100 заручників, серед них і Андрія 

П’ясецького.  Місце розстрілу – схил Кортумувої гори за Янівським цвинтарем 

біля Львова. 

Так загинув ще один патріот України, вина якого перед гітлерівцями була 

одна – він любив рідний ліс, українську землю, Україну – і загинув, 

охороняючи їх від загарбників. 

Згадаємо широкий пласт штучно вилучених із анналів історії вітчизняної 

науки талановитих імен і свідомо замовчуваних радянськими чиновниками -

українських діячів літератури, науки, культури, мистецтва. Так, з ініціативи 

комісії “Меморіал” Спілки письменників України творча група літераторів у 

1989-1991 р.р. вивчила слідчі справи українських репресованих письменників і 

на основі виявлених документів і матеріалів підготувала довідник про 

замучених письменників України [4]. Ось лише кілька імен з цього довідника – 

Дмитро Бузько, Микола Булатович, Кость Буревій, Петро Ванченко, Олекса 

Слісаренко, Олександр Соколовський, Олесь Бердник, Мирослава Сопілка, 

Михайло Драй-Хмара, Михайло Дубовик, Володимир Зорін, Іван Калинник, 

Остап Вишня, Микола Вороний, Микола Хвильовий і багато інших. 

Гортаючи сторінки багатотомної “Енциклопедії Українознавства”, 

виринає постать подвижника української науки Володимира Кубійовича – 

географа, антрополога, етнографа, історика. Зовсім мало відомі наукові праці 

Степана Рудницького, що охоплюють географічні, геологічні, історичні, 

економічні, філософсько-соціологічні і політичні проблеми України. 

Вимагають глибокого вивчення і осмислення наукові доробки і багатьох інших 

українських вчених-природодослідників, як от Михайла Кравчука, Степана 

Тимошенка, Павла Тутковського, Володимира Липського і багатьох інших. 

Маємо повернути Україні імена Костянтина Ціолковського, Миколи Міклухо-

Маклая, Михайла Туган-Барановського, Бориса Грабовського, Володимира 

Вернадського та ін. А скільки національних Ліннеїв розтрощила сталінська 

репресивна машина! Микола Гавриленко, Михайло Полоз, Володимир 

Різниченко, Володимир Станчинський, Борис Фортунатов, Кирило Полоз, 

Олександр Яната і т.д. – ось імена талановитих українських ботаніків, екологів, 

природоохоронців, яких безпідставно було репресовано і по-звірячому катовано 

у таборах ГУЛАГу [5].  

Отже, сьогодні повертаємо собі імена наших земляків, національних 

героїв, утверджуємо пам’ять про тих, хто жив, творив, наближав незалежність,  
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свободу рідного краю. І, згадуючи слова В’ячеслава Липинського “... ніхто нам 

не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, 

коли ми самі нацією не схочемо бути!” – зміцнюємо історичну пам’ять про 

плеяду імен геніальних синів і дочок благословенної нашої землі. Розстріляні, 

забуті, вилучені з анналів вітчизняної історії імена численних героїв, патріотів, 

талановитих синів і дочок України, визначних державних, військових діячів, що 

самовіддано в різні періоди боролися за українську державність, представників 

національної інтелігенції, визначних діячів науки, культури, мистецтва, які 

впродовж віків “будили” націю, сіяли зерна національної ідеї на теренах краю, 

сьогодні повертаються до нас одночасно з гірким присмаком драматичних, а 

здебільшого, трагічних обставин на стезі замовчуваних сторінок вітчизняної 

історії. І це повернення втрачених та призабутих  визначних імен України  - чи 

не один із шляхів відродження нації та нашої держави.          
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ВОНИ ВІДРОДЖУЮТЬ ЛЕМКІВСТВО: МІСІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У США ТА КАНАДІ 

 

…Воскресає не тіло, а дух нескорений у 

спадок переходить. Цей спадок – пам'ять 

поколінь майбутніх! 

(Олег Гринів) 

Даремна праця, коли туман густий. 

Розвіється – ставайте до роботи. Не 

просто лупайте камінь, подивіться, куди 

вам стрілка компаса укаже 

(Олег Гринів) 

 

Трагічна історія Лемківщини в ХХ ст. призвела до того, що лемків було 

тотально вигнано з рідної землі, етнографічний край став пусткою, а яскрава 

етнографічна група українського народу, яка сягає коренями білохорватського 

племені й Київської Русі, поставлена на грань зникнення. Минає 75 років з часу 

вигнання. 

Карпатський край Лемківщина серед українських етнічних теренів займав 

найбільш західну територію завдовжки близько 140 км по обидва боки Бескидів 

між ріками Сяном на сході, Попрадом на заході та Ужем на півдні, далі 

обмежувався кордоном з Чехословаччиною з півдня й простягався на північ 

суцільною смугою завширшки до 60 км (та ще 4 лемківські села за Попрадом і 

16 сіл на північ від Коросно) [23, с.23]. 

Населяли цей край автохтонні мешканці Карпат лемки-русини, 

найзахідніша етнографічна група українського народу. (12) (9) Це було корінне 

населення цього краю, лемками прозване аж у кінці ХІХ століття за вживання 

частки «лем». Їхніми предками вважаються білі хорвати, відомі в історії ще від 

VII століття, і котрі увійшли до складу Київської Русі наприкінці першого 

тисячоліття за часів князя Володимира Великого (992 р.) та впродовж трьох з 

половиною століть входили до Київської держави та до Галицького й Галицько-

Волинського князівства [20, с. 23]. 

Впродовж століть компактного проживання в мальовничому гірському 

краї на сході Європи, сформувалася самобутня матеріальна і духовна культура 

лемків-русинів, їхній оригінальний побут, звичаї і традиції, своєрідна говірка, 

релігійні особливості, притаманна їм господарська діяльність тощо. 

Від середини ХІV століття галицька Лемківщина була під поневоленням 

Польщі, потім Австро-Угорщини і знову Польщі впродовж шести століть. 

Внаслідок тяжкого економічного становища у 70-х роках ХІХ століття з 

Лемківщини, як і з усієї Галичини, почалася масова еміграція в Америку на 

заробітки в промисловості й на будовах. Перед І світовою війною до Америки 

емігрувало близько півмільйона українців: бл. 350 тис. – до США і бл. 100 тис. 

– до Канади. З деяких сіл Лемківщини виїжджало до 25 % мешканців, котрі, 

повертаючись додому після заробітків, скуповували ґрунти, худобу, 
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будувалися, створювали кооперативи, молочарні, народні спілки, товариства 

тощо. І життя Лемківщини тривало [9]. 

За Кубійовичем, «територія галицької Лемківщини до 1946 року обіймала 

південні частини повітів: Новосандецького, Горлицького, Ясельського, 

Короснянського, Сяніцького, південно-західну Ліського й 4 сіл Новоторзького 

– разом близько 3500 км2 і 200 000 населення, в т. ч. 160 000 українців (1939 р.), 

які жили в близько 300 селах» [7]. 

Юліан Тарнович в «Ілюстрованій історії Лемківщини», виданій 1936 

року, вказує: «По цей бік Карпат, на нашій стороні живе понад 250 тисяч 

лемків, на Закарпатті 150 тисяч, знову на еміґрації в Америці, Канаді, 

Арґентині, Бразилії живе поверх 250 тисяч». Також відзначає, що бачванських 

лемків в Югославії мешкало 50 тисяч, і на мадярських землях біля Нірешгази 

перед війною поселилися 4 родини з Лосього (коло Ропи) та 8 родин з 

Климківки (Горлиці). І підсумовує: «Отже, разом усіх лемків-українців живе 

понад 650 тисяч» [23]. 

Перед ІІ світовою війною на Лемківщині було, за різними авторами, від 

300 (Гальчак), 320 (Зелінський), 353 (Красовський) і до 365 (Тарнович) сіл, 

компактно заселених лемками. Поза межами етнічної території краю, поміж 

польськими поселеннями, існувало багато етнографічних півостровів і 

острівців, які збереглися, незважаючи на витіснення корінного руського 

населення в гірські місцевості: їх прозвали «замішанцями». Незначна кількість 

лемків мешкала в містах, в основному духовенство, інтелігенція та ремісники. 

Ще були села на східному, змішаному лемківсько-бойківському порубіжжі [2]. 

У «Книзі пам’яті Лемківщини 1944-1946» на підставі документів 

Державного архіву Львівської області мною зафіксовано виселення з 

Лемківщини і лемківсько-бойківського порубіжжя до УРСР з 455 сіл [2]. 

У 1944-1946 роках комуністичні режими Польщі й СРСР здійснили 

широкомасштабне примусове виселення корінного українського населення 

Закерзоння до УРСР на підставі Угоди між Урядом Української Радянської 

Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення 

про евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і польських 

громадян з території УРСР до Польщі від 9 вересня 1944 року, в тому числі і з 

Лемківщини. Спершу близько півмільйона (482-488 тисяч) українців було 

депортовано до УРСР (1944-1946), а пізніше, в 1947 році, решта, 150-200 тисяч, 

до останнього українця – на захід і північ Польщі впродовж Акції «Вісла» [8]. 

За весь період виселення до УРСР, від 15 жовтня 1944 року по 2 серпня 

1946 року, серед півмільйонного моря всіх українських виселенців власне 

ЛЕМКІВ було депортовано, за різними авторами, від 95000 (Гальчак) до 200000 

осіб (Красовський), тобто понад 2/3 популяції [8, с.9]. 

До «Книги пам’яті Лемківщини 1944-1946» на підставі архівних даних 

мною було внесено до Поіменних списків 143610 виселених осіб. І ця цифра є 

далеко неповною [2]. 

Внаслідок тотального примусового виселення лемківського люду 1944-

1947 років, а також великого переміщення населення Лемківщини в період 

окупаційних режимів, в процесі воєнних дій, внаслідок служби в польській, 
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радянській арміях, в УПА, в партизанських загонах, перебування в 

концтаборах, вивезення на примусові роботи в Німеччину, в результаті масової 

необлікованої еміграції на Захід Європи, в США, Канаду та інші країни – лемки 

розсіялися по цілому світу. Багато з них загинули чи пропали безвісти. А 

Лемківщина як історико-етнографічний район перестала існувати. Жодного 

лемка не залишилося на рідній споконвічній землі. Залишилася тільки велика 

пустка, жахлива руїна, розграбована і спустошена… [2]. 

Нині лемки-русини-українці живуть практично у всіх куточках 

планети незалежно від того, визнають чи ні вони своє походження. Серед них 

автохтони Польщі, Словаччини, України (Закарпаття) та вихідці із Лемківщини 

в Хорватії, Сербії, США, Канаді... Географією Лемківщини нині є цілий світ. 

Впродовж півстоліття панування більшовизму і в СРСР, і в Польщі було 

практично заборонено піднімати тему вигнання українців, зокрема лемків, з 

рідного краю. Адже треба було приховати жахливий злочин тоталітарних 

комуністичних режимів цих країн щодо тотального виселення корінного 

українського населення за національною ознакою, його довічного 

вислання без права на повернення. Все робилося для того, щоб замести 

сліди, знищити популяцію, розсіяти і асимілювати субетнос, ліквідувати його 

культурні надбання, зруйнувати його пам’ять. Це була наймасштабніша 

депортація українського корінного етносу, що вважається найтяжчою формою 

політичних репресій. Найзахідніша тисячолітня гілка українського народу була 

доведена до фізичного і духовного відмирання, що поставило під загрозу 

знищення цілі етнографічні групи, зокрема лемків. 

І в той складний час місію відродження і збереження лемківства взяла на 

свої плечі українська лемківська діаспора США і Канади. 

Після ІІ світової війни в США-Канаді мешкало, за підрахунками 

Кубійовича, 100-150 тисяч лемків. Ще у 1936 році в США було засновано 

Організацію Оборони Лемківщини, яка основним завданням мала захист та 

допомогу лемкам і всім українцям у Польщі й у світі. Перший лемківський з'їзд 

відбувся 6 червня 1936 року в Філядельфії. У 1937-1939 роках ООЛ вже 

налічувала 53 відділи. Після відновлення діяльності ООЛ у повоєнний час 

(1958) працювали 24 відділи та близько 1 500 членів у США та Канаді. Головою 

організації був тоді Юліан Налисник (1950-1959). В наступні роки активістами 

організації були такі відомі українські лемківські діячі як Іван Сквіртнянський, 

Юліян Котляр, Микола Глицковян, Мирон Мицьо, Микола Дупляк, Стефан 

Гованський, Марія Дупляк, Зенон Галькович та інші. Їхнім основним завданням 

після вигнання лемків з рідного краю стало питання захисту та моральної й 

матеріальної допомоги потерпілим в Акції «Вісла», відновлення їхньої 

громадської діяльності [1, с.18]. 

Адже якраз у ті роки в Польщі розпочалися процеси відродження серед 

лемків, вигнаних на північно-західні землі Польщі внаслідок військово-

політичної операції «Вісла». Лемки Польщі вже в 1958 році створили секцію 

лемківської культури при Українському Суспільно-Культурному Товаристві 

(УСКТ, створене 1956р.). З 1957року видавалося «Лемківське Слово» як 

додаток до тижневика «Наше Слово». Лемки Польщі перші, ще з 1983року, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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організували фольклорно-етнографічні фестивалі Лемківські Ватри, які тепер 

палають у світі. А вже у 1990році було створено Об’єднання Лемків Польщі 

(ОЛП), яке діє і нині. 

З 1958 року ООЛ видавала раз на місяць газету «Лемківські Вісті» (до 

1963 у Нью-Йорку, а з 1964 – в Торонто), яка з 1979 року трансформувалася у 

журнал-квартальник «Лемківщина», та «Лемківські Календарі» (редактор 

Юліян Тарнович-Бескид). В цих часописах систематично публікувалася 

інформація про лемківське життя в Польщі і у світі, що було вагомою 

підтримкою для лемків у вигнанні. 

Організації збирали і надсилали матеріальну допомогу лемкам у Польщі, 

сприяли їх виїзду до США і Канади, що нерідко було єдиним порятунком від 

переслідувань. Водночас піднімали питання вигнання лемків з рідного краю на 

міжнародний рівень з метою їхнього захисту. Цю діяльність організовували 

активісти ООЛ в США і в Канаді, їм допомагали інші українські організації. 

В 1961 році лемки-українці Канади створили в Торонто 20-й Відділ 

Організації Оборони Лемківщини як філію ООЛ, головою якого обрано Івана 

Оленича. З 1965 року організація стала членом Комітету Українців Канади 

(КУК). Потім утворилися відділи ООЛ в Гамільтоні, Монреалі, Оттаві й інших 

містах [17]. 

У 1969 році головою Крайової Управи ООЛ був обраний Іван Гвозда, 

який розпочав широку видавничо-наукову діяльність, сприяв заснуванню 

Фундації дослідження Лемківщини в США, Українського Лемківського Музею.  

Великою заслугою Івана Гвозди перед Лемківщиною є його колосальна 

суспільно-політична робота задля широкої інформації серед світової спільноти 

про злочинне примусове вигнання лемків з одвічних земель у Польщі. 

Надзвичайно важливою була його активна діяльність задля захисту інтересів 

лемків перед міжнародними організаціями: подання петиції до Генеральної 

Асамблеї ООН щодо тяжкого становища лемків на польському засланні після 

вигнання з Лемківщини, яку підписали 8000 осіб, та спрямування низки 

документів до державних інституцій США в обороні своїх земляків. Він зумів 

об'єднати прихильників лемківської справи в уряді США і 17 січня 1977 року 

очолив делегацію Світової Федерації Лемків до Державного Департаменту 

США та до Посольства Польщі у Вашінґтоні. Меморандум СФЛ був переданий 

Посольству Польщі. Лемківське питання було підняте в американській пресі, 

зокрема, в Конґресовому Рекорді… Завдяки такій широкій діяльності ООЛ та 

голови Івана Гвозди лемківська проблематика стала предметом обговорення на 

міжнародних рівнях [6]. 

Водночас на початку 1973 року в Торонто у Канаді за підтримки 

Торонтського та Гамільтонського відділів, лемківських діячів з Монреаля й 

Оттави, а також лемків-активістів із США на чолі з І. Гвоздою було створено 

Крайову управу лемківських організацій у Канаді. Першим головою Крайової 

управи став Михайло Федак, до управи увійшли Петро Кіцак, Іван Оленич, Іван 

Ільків, Дмитро Чабан, Іван Лазар та Теодор Ґулич. Організація прийняла діючу 

назву Об'єднання лемків Канади. Найактивніші діячі лемківських організацій 
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Канади: Максим Маслей, Стефан Баб’як, Андрій Ротко, Теодор Колос, Богдан 

Дуда, Стефан Баюс та ін. [17]. 

Розуміючи важливість об’єднання лемків у світі, професор Іван Гвозда 

став активним ініціатором створення міжнародної лемківської організації. У 

1973 році в США була створена Світова Федерація Лемків (СФЛ), до якої 

увійшли Організація Оборони Лемківщини і Об’єднання Лемків Канади. 

Першим головою СФЛ було обрано Івана Гвозду, який очолював цю 

організацію до 1997 року. З його ініціативи було започатковано видання 

наукових лемківських річників «Аннали СФЛ» (пізніше «Аннали 

Лемківщини») і під його редакторством вийшло п’ять томів цих річників. 

Тільки професор Гвозда опублікував близько 120 статей на лемківську 

тематику в українській та американській пресі. 

Завдяки активній видавничій діяльності Організації Оборони Лемківщини 

в США у 1967 році були видані «Зібрані твори» Б.-І. Антонича (400 ст.), а в 

1988 р. – двотомник «Лемківщина: Земля – Люди – Історія – Культура» 

(редактор Б. Струмінський; 1066 стор.) та ін. 

У 1977 році з ініціативи ООЛ у Нью-Йорку була заснована Фундація 

Дослідження Лемківщини (голова від часу заснування до 1994 року Мирон 

Мицко), яка фінансово підтримувала журнал «Лемківщина», «Аннали 

Лемківщини», «Аннали СФЛ», а також українські видання у Польщі. Фундація 

видала кілька цінних книжок, поміж яких монографію «Дерев’яна архітектура 

Українських Карпат» за редакцією І. Гвозди. 

За фінансової підтримки ОЛ Канади та ООЛ в США у 90-х роках 

Інститутом народознавства НАН України (Львів) було здійснено експедиційно-

дослідницьку роботу на Лемківщині та видано двотомник «Лемківщина. 

Історико-етнографічне дослідження» (1999 і 2002). У 1998 році за сприяння 

ООЛ і ФДЛ Інститутом народознавства НАН України було перевидано 

«Ілюстровану історію Лемківщини» Юліана Тарновича 1936 року видання. 

У 1998 році за підтримки ФДЛ в США видана у Львові книга Романа 

Одрехівського «Різьбярство Лемківщини». У 1993 році завдяки ФДЛ вийшла у 

Нью-Йорку книга «Мала сакральна архітектура на Лемківщині» (автори 

Лопаткевичі Тадеуш і Малґожата) і багато інших. Ця діяльність ООЛ і ФДЛ 

активно продовжується й досі. До речі, видання «Книги пам’яті Лемківщини 

1944-1946» в трьох томах відбулося також за фінансової підтримки Фундації 

Дослідження Лемківщини в США (2015-2016). 

У 70-80-ті роки до Америки прибула нова, третя хвиля емігрантів, що 

сприяло пожвавленню роботи організації та створенню нових відділів уЧікаґо, 

Джерзі Ситі. Організовується і розширюється діяльність ООЛ щодо вивчення і 

збереження лемківської культурної спадщини. 

Стараннями ООЛ в Стемфорді (США) при єпископській палаті було 

відкрито Український Лемківський Музей, у якому крім історичної та 

етнографічної експозицій (фотографії, документи, одяг, писанки, твори 

мистецтва) знаходяться бібліотека та архів ООЛ, а також частина архіву 

Української повстанської армії. Першим музейно-архівним референтом був 
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Іван Сквіртнянський; 1970 до 1992 роки куратором Музею став Микола 

Дупляк, а з 1992 по 2013 роки – Стефан Гованський, нині – Олена Гованська. 

У 1986 році в Торонто (Канада) був створений Музей лемківської 

спадщини ім. Юліяна Тарновича-Бескида. Головним організатором Музею був 

тодішний голова Крайової Управи Об'єднання Лемків Канади Максим Маслей, 

який по сьогодні є куратором Музею. На сьогодні Музей має 37 картин Юліяна 

Тарновича. Є також праці інших малярів-лемків: Павла Лопати, Олександра 

Хиляка, Андрія Стефанівського, Василя Мадзеляна, Омеляна Мазурика, 

Дмитра Солинки, Одарки Онищук, Станислава Губнера та інших, унікальна 

різьба Андрія Сухорського "Лемко з ягнятком", є лемківський святочний одяг, 

побутове знаряддя, бібліотека, фотостенди тощо [16]. 

Лемки Канади і США закупили землю (70-і роки) і збудували Оселі для 

проведення Лемківських Ватр, які відбуваються тут щороку. У Канаді Ватри 

почалися ще з 1986 року, трохи пізніше – в США у Елленвіллі. Лемки Північної 

Америки активно згуртувалися для проведення суспільно-політичних, 

протестних і меморіальних заходів, мітингів і демонстрацій задля захисту 

інтересів виселених українців Закерзоння. Систематично влаштовуються 

різноманітні збіркові допомогові акції, дискусійні панелі, конференції тощо. 

Широко проводяться культурні заходи задля збереження лемківської 

спадщини: коляди, маланки, Різдвяні й Великодні трапези, де традиційно 

відбувається широке спілкування лемківською говіркою, дуже поширене тут в 

лемківських родинах. Широко організовуються ювілейні вечори вшанування 

видатних особистостей Лемківщини. Створюються українські школи, кредитові 

спілки, банки, допомогові комітети, притулки та ін. Здійснюється широка 

співпраця з НТШ, КУК, УККА (Український конгресовий комітет Америки), з 

Світовим Конґресом Українців, іншими українськими організаціями. 

З відновленням незалежної Української держави налагоджується 

співпраця СФЛ з лемками в Україні, де починається активне створення 

лемківських організацій, зокрема у Львові, Івано-Франківську, Тернополі. І вже 

у 1993 році у Львові відбувся І Конґрес Світової Федерації Лемків, який 

об’єднав лемків України, Польщі, Словаччини, США і Канади. У 1997 році 

відбувся ІІ Конґрес СФЛ, на якому Світова Федерація Лемків була 

перейменована на Світову Федерацію Українських Лемківських Об'єднань 

(СФУЛО), до якої приєдналися русини-українці Сербії та Хорватії. 

Організованість лемків вражає і завдяки їй Лемківщина живе. Живе 

всупереч практично відсутності території і компактного проживання, всупереч 

пережитим депортаціям, переслідуванням, ув’язненням в концтаборах, 

відірваності від рідної землі, всупереч розсіянню, асиміляції, негативним 

політичним течіям та поділам, соціальним, національним і політичним утискам, 

фінансовим чи іншим проблемам. 

Нині Світова федерація українських лемківських об’єднань (СФУЛО) – 

це потужна міжнародна організація, яка є світовою складовою Світового 

Конгресу Українців і об’єднує такі українські лемківські та русинські 

організації: Організація Оборони Лемківщини в США (ООЛ), Об’єднання 

Лемків Канади (ОЛК), Об’єднання Лемків Польщі (ОЛП), Союз Русинів-
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Українців Словацької Республіки (СРУСР), Союз Русинів-Українців Сербії 

(СРУС), Всеукраїнське товариство «Лемківщина» (ВУТЛ), співпрацює з 

Українською Громадою Республіки Хорватія (УГРХ). 

Проте й сьогодні лемківські організації США й Канади залишаються 

базовими в діяльності СФУЛО. ООЛ в США очолює молодий ініціативний 

керівник Марко Гованський, ОЛ Канади – Роман Колос. Організації, створені 

лемками Америки для захисту та підтримки лемків у світі, гідно виконують 

свою місію і впродовж довгих років були й залишаються направду нашою 

опорою і обороною [5]. 

 Це було надзвичайно важливо в часи більшовизму, депортацій, 

постдепортаційних процесів, задля виживання потерпілих лемків в «Акції 

«Вісла» та в їхній боротьбі за свої права, відтак задля відновлення лемківського 

руху в часи становлення незалежної України. 

 Нині це необхідно як в Україні задля відновлення прав етнічних українців, 

депортованих за національною ознакою, так і в Польщі для виборювання 

правового статусу для жертв примусового виселення 1947 року. Бо, 

незважаючи на те, що Акцію «Вісла» засудили Сенат Республіки Польща, а 

також Президенти України та Польщі у спільній заяві, однак Сейм Польщі досі 

не прийняв такого рішення. Водночас Польська держава вже давно 

впорядкувала законодавство щодо понад 800 тисяч поляків, які були 

репатрійовані з УРСР до Польщі у 1944-1946 роках на підставі Угоди від 

9.09.1944 р., щедро виплатила їм компенсації та визнала їх вигнанцями, а дії з 

евакуації населення на підставі цієї Угоди визнала незаконними. 

В Україні ж до цього часу примусове виселення 750 тисяч етнічних 

українців Закерзоння впродовж 1944-1951 років вважається добровільним, і 

досі не ухвалено відповідного законодавчого акту про визнання їхнього 

вигнання депортацією, а Угода вважається чинною. Тому Світова Федерація 

Українських Лемківських Об’єднань докладає великих зусиль задля ухвалення 

Верховною радою України законопроекту №2038 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, 

які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської 

Народної Республіки». 

Широка міжнародна громадськість демократичного світу, зокрема, 

Світовий Конґрес Українців, українські організації Сполучених Штатів 

Америки  і Канади також підняли свій голос задля захисту й відновлення 

справедливості та прав вигнаних з рідної землі українців-автохтонів 

Закерзоння. 

Зокрема, Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод 

однозначно підтримав актуальність і нагальну необхідність ухвалення 

відповідного закону Верховною Радою України, покликаючись також на 

Резолюцію ХІ Конґресу СКУ від 26 листопада 2018 року та Звернення СКУ до 

Пам’ятної академії з нагоди 75-х роковин початку депортації етнічних 

українців Закерзоння від 9.09.2019 року. СКУ у 2018-2020 рр. було проведено 

низку зустрічей, нарад, відео конференцій, звернень, публікацій задля 

підтримки ухвалення цього законопроекту. 



 98 

На підтримку нагальності ухвалення законопроекту №2038 в березні 2020 

року виступили також інші міжнародні організації США й Канади. До 

Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова, Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля були 

спрямовані Звернення Учасників ХХХІ Крайового з’їзду Організації Оборони 

Лемківщини в США (7.03.2020 р.) та спільне Звернення Об’єднання Лемків 

Канади, Ліги Українців Канади і Об’єднання Українців Канади «Закерзоння» 

(15.03.2020) про невідкладну необхідність ухвалити відповідний законодавчий 

акт про визнання депортацією репресивних акцій комуністичних тоталітарних 

режимів СРСР і більшовицької Польщі впродовж 1944-1951 років з тотального 

виселення українців-автохтонів із їх одвічних земель та про встановлення 

статусу депортованих як жертв політичних репресій тоталітарних режимів. 

Завдяки цій широкій міжнародній підтримці в травні 2020 року було 

завершено розгляд законопроекту в Комітеті Верховної Ради України і внесено 

його до порядку денного сесії у вересні. Очікуємо розгляду цього 

законопроекту в залі ВРУ в січні 2021 року. 

Відчутною є підтримка різних починань федерації також з боку Фундації 

Дослідження Лемківщини (ФДЛ) в США, яку нині очолює Андрій Хомик, член 

Президії СФУЛО, відомий художник. Фундація Дослідження Лемківщини в 

США проводить широку діяльність задля фінансової підтримки дослідницької і 

видавничої справи, задля популяризації історії й культури лемків. Вагому 

фінансову підтримку нещодавно надано Музейному комплексу «Лемківське 

село» в Монастириськах на Тернопіллі, де активно йде будівництво музею 

лемківської культури "Святиня і твердиня лемківської пам`яті" на Ватряному 

полі. Цей музей буде першим у запланованому великому комплексі, який має 

стати Лемківським архітектурним скансеном – музеєм під відкритим небом. До 

майбутнього музейного комплексу увійдуть три локації: музейна (власне 

музейне приміщення), автентичного лемківського села та фестивальна (сцена з 

глядацьким залом та «ватрыско»). 

2019 року, коли вперше на державному рівні в Україні відзначалися 75-і 

роковини початку депортації етнічних українців Закерзоння 1944-1951 рр., на 

Прикарпатті-Тернопіллі з робочим візитом побувала велика делегація членів 

Президії СФУЛО з США, Канади, Сербії, Хорватії, Словаччини, Польщі. 

Відбулися зустрічі з представниками влади, з лемківською молоддю, 

правлінням лемківської спільноти міста Івано-Франківська та області в рамках 

симпозіуму "Лемківська спадщина. Єднання поколінь". У Монастириськах було 

проведено засідання Президії СФУЛО. Члени Президії взяли участь у ХХ 

Всеукраїнському фестивалі «Дзвони Лемківщини», який отримав статус 

Міжнародного і після Ждині став одним з найбільших лемківських фестивалів 

світу. 

Таким чином, поступово міжнародний центр лемківства починає 

переноситися до України, адже тут мешкає найбільша кількість депортованих 

лемків та їхніх нащадків, яка може сягати 2-3 млн. осіб, зважаючи на 4-5 

покоління народжених в Україні й змішані шлюби. Громадські організації в 
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Україні та СФУЛО роблять все можливе для відродження лемківської культури 

та відновлення пам’яті про злочинну депортацію. 

Проте нині надзвичайно важливою для нас є допомога науковців, зокрема 

українознавців. Необхідно, щоб питання відродження і збереження лемківства 

стало розвиватися в напрямі лемкознавства. Адже лемки є невід’ємною 

частинкою українства, досі недостатньо дослідженою і трагічно зникаючою. Бо 

це єдина етнографічна група українців, яка втратила свою територію, а разом з 

нею були практично втрачені чи розсіяні світами всі історично-культурні 

надбання Лемківщини. 

Тому надзвичайно актуальним завданням українознавців в Україні є 

відтворення цілісної картини Лемківщини у часо-просторовому вимірі від 

найдавніших періодів існування, шляхи формування цього субетносу та 

відображення його у всіх сферах буття: природо-соціальній, матеріальній, 

духовній, суспільно-політичній. Адже це край знищений і вже не має 

можливості поступового еволюційного розвитку на материнській землі. Тому 

зберегти знання про нього для прийдешніх поколінь – це зберегти частинку 

України для її цілісної історії. 

З цією метою СФУЛО на всіх конференціях і наукових зібраннях ставить 

питання про створення центрів або кафедр лемкознавства у вищих навчальних 

закладах України, особливо в Тернополі, де найбільша концентрація 

депортованих лемків, зокрема на базі Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, а також у Львові, Івано-

Франківську, Києві й інших містах. 

І найважливіше, що треба зробити, – це створити міжнародний науковий 

проєкт «Лемківщина – спадщина віків» із широким залученням науковців-

професіоналів. Його метою має бути виявлення і фіксація в електронному 

вигляді етнографічних, лінгвістичних, археологічних, краєзнавчих, мистецьких 

та інших матеріалів походженням з Лемківщини з поступовим створенням 

джерелознавчої бази, її наступним впорядкуванням та в кінцевому результаті – 

поетапним багатотомним виданням пам’яток матеріальної і духовної культури 

Лемківщини під назвою (назва робоча) «Лемківщина – спадщина віків». 

Адже майже в кожному музеї Європи, Америки, Канади чи Австралії є 

експонати з Лемківщини: ікони, картини чи скульптури, церковні та світські 

книги, пісенники, духовні та звичаєві речі; елементи лемківського одягу та 

вишивки , вироби з дерева чи металу тощо. Їх можна знайти також у церквах, у 

приватних колекціях і т. д. в різних країнах світу. 

Тому в 2019 році ми звернулися до директора Інституту народознавства 

НАН України академіка Степана Павлюка з проханням розробити науково-

методичну програму для системної роботи щодо облікування культурної та 

матеріальної спадщини Лемківщини в електронному вигляді (церкви, 

цвинтарі, музеї, твори мистецтва, ікони, пам’ятники і пам’ятні знаки, книги та 

статті на лемківську тематику, народна творчість, видатні вчені, славні 

лемківські роди та ін.). 

В рамках цього проєкту можна ініціювати створення спільно з Урядами 

Польщі й України міждержавної (або європейської) програми етнічного 
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відродження Лемківщини, в т. ч. відновлення українських культових споруд, 

цвинтарів і пам’ятних місць у Польщі (з супровідною юридичною підтримкою), 

а також домагатися створення в Україні Державної програми відродження і 

збереження духовної і культурної спадщини Лемківщини. 

СФУЛО звертається до наукової спільноти України щодо нагальної 

необхідності створення Центру вивчення процесів депортації етнічних 

українців з одвічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, 

Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.» (назва робоча) на базі 

одного з провідних університетів України, а в майбутньому на його базі 

створення Європейського центру дослідження процесів виселення етнічних 

українців з території Польщі з метою організації співпраці науковців різних 

країн. 

Одним із вразливих питань для лемків-русинів, які ідентифікують себе 

українцями, є питання політичного русинства, яке також потребує докладного 

обґрунтування українознавців. Адже проблема неорусизму, тобто начебто 

існування нації русинів, окремої від українців, є причиною розколу багатьох 

українських лемківсько-русинських громад у світі. Тому Президія СФУЛО 

звертається до українознавців в Україні й світі щодо необхідності проведення 

наукової конференції з русинського питання. Водночас голова СФУЛО 

надіслала листа Президенту СКУ Павлу Ґроду щодо організації спільної 

протидії русинському сепаратизму, який спрямований на ослаблення й розпад 

українських лемківських та русинських громад у Східній Європі. 

Не менш гострою постає проблема асиміляції й поступового зникнення 

українців-автохтонів, якими є лемки-русини у Словаччині, Польщі, Україні 

(Закарпаття). Її вирішення має стати турботою не тільки громадських 

організацій, але і європейського та світового українства та відповідних держав. 

З ініціативи члена Президії СФУЛО від Союзу русинів-українців Словацької 

республіки Віктора Бандурчина та зусиллями СКУ і ЕКУ створюється Комісія 

СКУ з питань українського автохтонного населення. І надзвичайно актуальним 

завданням українознавців є напрацювання концепції щодо становища та 

захисту українців-автохтонів у Європі. 

Слід зазначити, що перед світовою лемківською спільнотою, крім 

вказаних проблем, стоїть ще багато інших складних викликів. Це глобальна 

асиміляція й розпорошення; відсутність правової оцінки виселень 1944-1951 

рр.; недостатність системних наукових досліджень про Лемківщину; обмаль 

науково обґрунтованої інформації про Лемківщину та її трагедію в Україні і в 

світі та часті перекручення цієї інформації в ЗМІ; слабкість єдності поколінь; 

духовні й матеріальні втрати через руйнування цвинтарів, могил, пам’яток, 

придорожніх каплиць, хрестів, церков тощо; втрата говірки, втрати автентики 

матеріальної культури, втрата традицій і звичаїв; відсутність фінансування і 

слабка підтримка з боку України; відсутність активних і професійних кадрів 

тощо. 

Незважаючи на все це, кожен, хто прибуває на лемківські Ватри до Ждині 

в Польщі чи до Монастириськів в Україні, до Еленвілю в США чи до Оселі в 

Канаді, а чи на різноманітні культурні фестивалі до русинів-українців 
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Словаччини, Сербії чи Хорватії – відчуває, що Лемківщина живе. І Лемківщина 

живе всюди, де є хоч один свідомий лемко чи лемкиня. А сучасні технічні 

можливості дозволяють нам відчути, підтримати чи побачити одне одного за 

тисячі кілометрів. Тому в лемків є майбутнє: воно в нашій невтомній праці 

задля відродження Лемківщини і держави України. Бо тільки українська 

держава є запорукою нашого розвитку.  
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СВЯТОСЛАВ КАРАВАНСЬКИЙ: СВІТОГЛЯД ГІДНОСТІ 

 

Хто націю зуміє вбити,  

коли вона об’єднує живих із мертвими 

героями й ненародженими новими 

поколіннями? 

(Олег Гринів) 

 

Кожен горить на віку, як уміє, 

Інший хвилину, а інший – весь вік, 

Тільки б не скиглив, тільки б хай діяв! 

Тільки б знав твердо, що він – чоловік! 

 (Святослав Караванський) 

 

В українській історії минулого століття, окрім «Розстріляного 

відродження», виділяють також період «Замученого відродження». Це 60 – 80-

ті роки двадцятого століття, коли радянська влада продовжувала переслідувати 

українську інтелігенцію, кидала до тюрем і таборів кращих її представників – 

когорту шістдесятників, правозахисників-дисидентів, членів Української 

гельсінської групи. Це час, коли доводилося обирати між гідністю та фізичною 

свободою, іти на компроміс із совістю чи  системою. Святослав Караванський – 

мовознавець, поет, дисидент – обрав шлях гідності, тому більше тридцяти років 

життя провів за ґратами.  

Життя і творчість Святослава Караванського вражають, найперше, силою 

духу, незламністю і непохитною вірою в перемогу правди.  Народившись в 

Одесі, Святослав із дитячих років бачив невпинний наступ русифікації на всі 

сфери суспільного і культурного життя. Він розумів, що рідною мовою його 

батьків була українська, але політична ситуація спонукала до переходу на 

російську. «Очевидно, попервах батьки воліли спілкуватися українською. І 

згодом, уже у 20-ті роки, батько не раз говорив до мами по-українськи, та  все ж 

моєю рідною мовою треба було вважати російську…», - розповідав 

Караванський в одному з інтерв’ю. У роки Другої світової війни юнак 

зблизився з нелегальним молодіжним гуртком, який мав зв’язки з ОУН. Саме 

це стало причиною його першого арешту. Радянський режим звинуватив його в 

«буржуазному націоналізмі», але в обмін на волю запропонував доносити про 

настрої молоді. Святослав відмовився і отримав 25 років концтаборів. 

Каторжну працю він зумів поєднувати з літературною творчістю. Святослав 

Караванський писав вірші, казки, п’єси, перекладав Шекспіра, Бернса, Кіплінга.  

У 1954 році в таборі він розпочав укладати «Словник українських рим», 

аналогів якому нема і нині. Адже Караванський самостійно склав близько 60 

тисяч римованих пар слів!  

І хоча після смерті Сталіна розпочалася часткова амністія, Святослав 

Караванський був звільнений аж у 1960 році, на 17-му році ув’язнення. Він 

повернувся до рідного міста, одружився з Ніною Строкатою, вона стала йому 

не тільки дружиною, але й соратницею, і найпалкішою захисником. Звичайно, 
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що через «минуле» Караванський не міг знайти роботу за покликанням, тому 

працював простим робітником і  продовжував активну творчу діяльність. 

Одночасно Караванський заочно навчався на філологічному факультеті 

Одеського університету. Мовознавець відкрито критикував «Закон про мову» 

1965 року, за яким основною мовою навчання була російська, а в школах 

викладання українською проводилося лише за бажанням батьків. Він написав 

відкритого листа до генерального прокурора республіки з проханням 

притягнути до відповідальності тодішнього міністра освіти. Цей лист 

прочитали а ефірі «Голосу Америки» і «Радіо Свободи». Його стаття «Про одну 

політичну помилку» також потрапила за кордон, таким чином Караванський 

став автором самвидаву. Але в СРСР за таку відвагу С. Караванського почали 

переслідувати і вдруге заарештували. Вражає цинізм каральних органів – не 

знайшовши нічого, за що можна було б заарештувати, влада скасовує своє 

попереднє рішення про амністію! Прокурор заявив, що звільнення було 

«помилкове», тому Караванського схопили просто посеред вулиці та кинули 

досиджувати 8 років і 7 місяців до табору суворого режиму. В ув’язненні він 

зібрав інформацію учасників і свідків Катинської трагедії – масового розстрілу 

польських офіцерів органами НКВС СРСР навесні 1940 року.  Як 

«небезпечному рецидивістові» в 1969 році система присуджує Святославу 

Караванському ще 5 років тюрми і 3 роки таборів особливо суворого режиму. У 

грудні 1971 року заарештували дружину Ніну Строкату, за вигаданими 

звинуваченнями, а насправді за те, що не відреклася від чоловіка.  Але він не 

зламався, багато писав, листувався з дружиною, вступив до Української 

гельсінської групи – тобто його політичні погляди і переконання лише 

зміцніли. Тому була реальна загроза, що органи КДБ продовжать тюремний 

строк ще на 10 – 15 років… Лише під тиском світової спільноти, друзів-

дисидентів, які готували численні відкриті звернення до компартійного 

керівництва про те, що політичні погляди не є злочином, у кінці 1979 року 

Святослава Караванського звільнили. Його з дружиною позбавили радянського 

громадянства і подружжя емігрувало до США. Як згадував сам Караванський, 

це було вигнання, але і на чужині вони продовжували боротьбу. Святослав і 

Ніна працювали на Українському радіо в Балтиморі, дописували до газети 

«Шлях перемоги». Дуже плідним був мовознавчий напрямок діяльності 

С.Караванського. В еміграції він самостійно видав «Практичний словник 

синонімів української мови» і «Російсько-український словник складної 

лексики»,  заповнивши ці прогалини в мовознавстві, підготував науково-

популярні розвідки і словники репресованої української лексики, збірки поезій, 

переклади тощо. За влучним висловом Лариси Масенко, Святослав 

Караванський один працював як велика мовознавча інституція.  

Святослав Караванський відійшов у засвіти 17 грудня 2016 року на 

чужині. Своє довголіття жартівливо пояснював тим, що через тривалі тюремні 

голодування старі клітини відмирали, а натомість наростали нові. Тому хоча за 

віком старість, але клітини молоді, ще хочуть жити. Він до останнього зберігав 

ясний розум і мав чітку громадянську позицію. Саме Караванський одним із 

перших за кордоном заявив про російську війну проти України, переконував, 
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що Росія – це фашистська держава, подібна до ІІІ Рейху Гітлера, а спроби 

замирення агресора нагадують Мюнхенську змову. «Росія далека від цінностей 

Європи й Америки, від цінностей справедливости, гуманізму і верховенства 

права. Росія розколює Європу. Європейці, будьте пильні!», – застерігав 

багатолітній в’язень радянської системи. 

Найвлучніше свій світогляд означив сам Святослав Караванський: «Як я 

міг бути щирим прихильником деспотичної влади, коли сам належав до 

категорії приречених на знищення? «Ліс рубають – тріски летять»: так 

пояснювали щирі «совєтські громадяни» трагедію Голодомору. А коли «тріска» 

має розум, хіба аплодує вона своїм рубакам? Я не аплодував».  

Безперечно, − це світогляд гідності.  
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ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО  

В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  У ГАЛИЧИНІ  

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ  XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. 

 

Наш прапор нагадує, що воля не 

обходиться без жертв 

(Олег Гринів) 

Ми – з роду лицарів! Для нас найвище – 

віра! Без неї справедливість не варта 

зернини макової! 

(Олег Гринів) 

 

Митрополит А. Шептицький, який майже пів століття очолював УГКЦ, 

народився 29 липня 1865 р. у с. Прилбичах Яворівського повіту Галичини. 

Західноукраїнські землі в цей період входили до складу Австро-Угорської 

імперії. Галичина через російську імперську українофобію перетворилася на 

центр українського національного відродження, проте в економічному плані 

залишалася агро-промисловим придатком імперії Габсбургів. 

У суспільно-політичному житті краю домінувала польська шляхта, 

оскільки концентрувала в своїх руках адміністративно-політичну владу. 

Українці Галичини вимагали в офіційного Відня об’єднати Галичину з 

Буковиною та Закарпаттям в окремий коронний край. 

Антипольська опозиція в Галичині відобразилася в політичних 

орієнтаціях москвофільського та народовського рухів. 

Москвофіли, ідеологія яких формувалася під впливом концепцій 

панславізму, розглядали Росію єдиною рятівницею від польської гегемонії в 

краю. Одночасно вони декларували свою відданість Габсбурзькій монархії. Їх 

ідеологи заявляли в 70-х рр. ХІХ ст., що "українство це ніщо інше, як тільки 

польська чи німецька видумка, а то й інтрига, та що тільки вони, як "тверді 

русини", твердо обстоюють народні права" [1]. 

В руках москвофілів опинилися культурно-освітні установи –

Ставропігійський Інститут, Hародний Дім у Львові та Галицько-Руська Матиця. 

Вони залишилися в їхніх руках також і пізніше, хоч їхні впливи зменшилися 

[2]. Окрім того, москвофіли опиралися на вищу ієрархію духовенства, що 

давало їм певну перевагу над народовцями в галицькому суспільстві аж до 80-х 

рр. ХІХ ст. 

Hародовський рух зароджувався серед молодшого покоління галицької 

інтелігенції під впливом Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова. Ідеалом 

народовців стало гасло служіння простому народові, що зумовило тяжіння до 

національної ідентичності. Організація ними в 1880 р. першого всенародного 

віча у Львові, створення “Просвіти” (1886р.) та Товариства ім. Шевченка 

(1873р.) сприяли консолідації національно-патріотичних сил в 

загальноукраїнському масштабі.  

Польські правлячі кола були зацікавлені в конфронтації між народовцями 

і москвофілами, останні з яких розпочали зближення із польськими 
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політичними партіями. Для польської адміністрації “проросійські  тенденції 

моксвофілів у дійсності були майже не шкідливі ,бо на галицькому грунті під 

польським пануванням проросійська ідеологія не могла стати реальною 

культурною чи політичною силою”[1]. Справжньою загрозою був український 

національно-визвольний рух, виразником якого виступали народовці.

 Наприкінці 80-х років ХІХ ст. ідеологія народовців  превалює над 

москвофільською. Одночасно народовці все більше схиляються до 

консерватизму. Це  зумовило виникнення українських політичних партій, які 

прийшли на зміну  слабо згуртованим народовцям та москвофілам. 

   Кінець ХІХ - початок ХХ ст. ознаменувалися оформленням партійно-

політичної системи. Внаслідок перегрупування сил в українському політичному 

таборі утворилися ліві , центристські та праві партії. Це дало можливість 

українцям на парламентському рівні відстоювати власні політичні права та 

свободи. 

Знакове  місце  в українському національно-культурному  відродженні 

належало греко-католицькій церкві. Східний  обряд відмежовував її вірних від 

поляків, а примат Папи послаблював вплив Росії.  Важливо  зазначити,  що  

представники греко-католицької церкви  у світоглядному плані дотримувалися 

консерватизму  як ідеологічної течії. Що стосується політичних орієнтирів, то 

уніатський клір підтримував український національно-визвольний  рух.   

Після Віденського конгресу 1815 р. греко-католицьке духовенство, яке в 

той час було чи  не  єдиним  представником  освіченої  верстви народу, активно 

включилося в працю поширення  освіти  серед галицьких українців. Юліан 

Охримович писав, що передова  частина духовенства відігравала в історії 

громадської думки  Галичини ведучу роль бодай до того часу, доки не   

народилася світська  інтелігенція, що  перейняла  з рук духовенства кермо 

громадського  життя аж з кінцем ХІХ століття. До того історія національно-

політичної та взагалі громадської думки на Австрійській Україні аж до  70-х 

років ХІХ ст. є майже виключно історією поглядів та настроїв  духовенства [4]. 

Завдяки зусиллям І. Могильницького, членів "Руської трійці", греко-

католицького духовенства, яке входило до складу Головної Руської Ради та 

"Собору руських учених" в Галичині пропагувалася ідея українського 

національного відродженння і пожвавилась просвітницька та видавнича 

діяльність. 

Наприкінці ХІХ  ст.  нові  потреби розвитку суспільно-політичного життя 

Галичини вимагали від греко-католицького кліру гнучкого реагування. М. 

Грушевський зазначав, що частина духовенства надмірно крерикалізована та 

хибно трактує становище священика в суспільному русі. Ці "небезпечні 

симптоми"  загрожували призвести до перетворення греко-католицького 

духовенства у замкнену клерикальну касту,  ізольовану як від загалу  народних 

мас, так і від світської інтелігенції [5]. 

Саме в такий складний для народу та Церкви момент  на  арені  

суспільно-політичного життя появилась могутня постать Андрея Шептицького. 

Шептицькі – давній український рід , який бере свій початок із  земських бояр, 

володіння яких розташовувались  між  Перемишлем  і  Самбором. В ХІІІ ст. 
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Шептицькі, як представники української шляхти, вступають на військову 

службу в княжу  дружину.  За  перемогу  над татарами при обороні Перемишля 

галицький князь Лев  Данилович  в 1284 р. передав у володіння Шептицьким 

село Кальнафости  і  монастир св. Онуфрія у Самбірському князівстві, а також  

села  Шептиці, Угерці та Вощанці [6]. 

Після переходу  у 1387 р.  галицьких земель під владу Польщі  Шептицькі 

протягом довгого часу неухильно дотримувались  східного  обряду і 

протистояли впроваджуваним поляками новим порядкам. Саме  тому 

представники роду були позбавлені урядових  посад  і  значно  пізніше, ніж  

інші  шляхтичі,  прийняли  участь  у роботі сенату. 

Впродовж ХVІІІ ст. Шептицькі займали найвищі посади в ієрархії 

української греко-католицької церкви. А вже на початку ХІХ ст. вся  родина  

прийняла  римо-католицизм. Отже, Шептицькі, як і багато  інших  українських  

родин полонізувались. Графський титул Шептицькі отримали в  1871  р.,  тобто   

уже  після прилучення Галичини до Австрії [7]. 

Найвідомішим представником  роду став  митрополит Андрей. Мати 

Романа (ім’я, отримане при хрещенні) графиня  Софія (1837-1904 рр.) була 

дочкою відомого польського  письменника Олександра Фредра. Талановита 

жінка знала  декілька  іноземних  мов, займалася живописом. Батько – граф Іван 

Шептицький (1836-1912  рр.), формування особистості якого відбулося  під  

знаком  "весни  народів" 1848 р., жваво цікавився ураїнською історією та  

культурою, збирав та зберігав у родинному архіві рукописні та друковані  

матеріали з історії уніатської церкви,  підтримував  відносини  з  такими 

видатними людьми ХІХ ст. як Михайло Куземський  та  Ізидор  Шараневич. 

Вважаючи себе поляком, граф Іван все-таки не  зрікався  свого  "руського"  

походження.  В  сім’ї  Шептицьких  зберігалася  пам'ять про славних предків – 

єпископів та митрополитів, портретами яких  були прикрашені стіни родового 

будинку у Прилбичах. 

Початкову освіту Роман отримував приватно  вдома,  складаючи  кожних 

півроку відповідні іспити в польській гімназії  у  Львові.  Восени 1879 р.  він 

продовжив навчання в Краківській гімназії св.  Анни,  яку з відзнакою закінчив 

у червні 1883 р. Уже під час навчання  Роман  Шептицький підписувався на 

книжках своєї бібліотеки  українською мовою,  символізуючи цим своє  

українське  походження  [8]. 

Саме у цей період в Романа визріває рішення про необхідність  

повернутися до віри предків шляхом зміни  латинського  обряду  на  грецький. 

Свої наміри молодий граф розкрив спочатку матері  Софії  Шептицькій, 

заявивши, що вступить до монастиря ОО. Василіан. Дізнавшись у серпні 1883 

р.  про  бажання  сина  стати  ченцем-василіанином, Іван Шептицький рішуче 

запротестував [9].  

Юнак неухильно намагався переконати  батька  у  правильності  свого 

покликання служити українському народові. У листі,  написаному Іванові 

Шептицькому в серпні 1884 р. Роман стверджує, що бажання стати  монахом-

василіанином  грунтується на родинній любові  до Брестської унії.  

Спростовуючи тезу,  ніби  мотивація  його  прагнень  спричинена  "єзуїтськими 
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інтригами",  він зазначає,  що  свій життєвий вибір зробив ще в шостому класі 

гімназії,  тобто за  два  роки  до початку реформи чину Василіан,  про що 

неодноразово  говорив гімназійному товаришу Едварду Ярошинському [10].  

Упередження Івана  Шептицького Роман намагається розвіяти запевненнями,  

що про "руську справу" він,  за винятком салонних розмов,  ні  з  ким  ніколи не 

обмірковував,  і що тільки батько впливав на нього  "своїми оповіданнями про 

діла наших попередників" [11]. 

У відповідь на лист батько поставив умову, що Роман  спочатку повинен 

отримати юридичну освіту, пройти чотирьохрічне  випробування світським 

життям аристократа, а вже згодом, якщо  рішення  сина виявиться 

"неухильним", вступити до василіан. 

Польські кола, дізнавшись про намір одного з синів графа  Шептицького 

змінити обряд, різко вороже оцінили таке рішення. Ця  тенденція знайшла 

втілення у  виступі  краківського  представника  польської Hародово-

демократичної партії Єнджея Гертиха, який звинуватив Романа у "зраді краю". 

Сучасний польський  дослідник  діяльності  митрополита  Шептицького 

Ришард Тожецький дотримується думки, що оскільки рід Романа мав польсько-

українські корені, то факт переходу частини його представників на бік  предків-

українців  безпідставно  вважати  зрадою [12]. 

Роман Шептицький вивчав право у Краківському та Бреславському 

університетах. В період навчання у Бреслау остаточно викристалізовується 

усвідомлення молодим графом своєї приналежності до української нації. 

Вступивши до польського молодіжного релігійного товариства "Соцієтас 

Гозіана", він, заповнюючи анкети, подає свою національність як "руська" [13]. 

В розмовах з професором Леммером та товаришами по навчанню А. 

Шептицький характеризував  долю українського населення в Галичині, як 

незавидну і заявляв, що саме ця обставина спонукає його повернутися до греко-

католицького обряду [14]. 

Зрозуміло, що таке "повернення" не було  простою  механічною  зміною 

національності графа Романа Шептицького.  Цей процес був виявом тих 

глибинних змін,  що відбувалися в його світогляді,  який  завжди є "вихідною і 

основоположною формою духовного освоєння дійсності людиною" [15]. Але 

світогляд виступає і способом "освоєння" світу, у ньому світ "постає в 

перетвореному духовною діяльністю людини вигляді". Світогляднa свідомість 

переживає уявне як дійсне,  минуле  і  майбутнє як теперішнє. І світ такого 

життя – це "світ", даний  нам  у нашій вірі,  надії і любові" [16]. Почуття любові 

здатні перетворювати знання,  образи в ідеали. Ідея Бога через любов 

персоніфікується і стає найвищою ідеальною реальністю. Бог не вірить, не  

надіється,  але він любить.  Отже,  любов – мета, а віра і надія – засоби. Такими 

є принципи Біблії. 

Ці постулати заполонили душу молодого студента, який свої теоретичні 

знання закріпив матеріалами подорожей. Існує думка, що  вирішальну роль у 

зміні його національної самосвідомості та  наступній зміні обряду відіграла 

подорож у 1887 р. в Україну [17].  Зустрічі з професором історії Київського 

університету В.Антоновичем,  який розповідав йому про історію, культуру та 
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мистецтво України, сприяли зародженню ідеї утвердження унії на території 

всієї України. Відвідавши в листопаді того ж року Москву і познайомившись з 

філософом В.Соловйовим, еволюція філософських  поглядів  якого  в  цей 

період була "найближчою до католицизму" [18], майбутній митрополит Андрей 

захопився ідеєю навернення слов'янського Сходу в лоно Вселенської Церкви 

[19]. 

Перед початком духовної кар'єри  Роман  Шептицький  здійснив  дві 

подорожі в Рим (1886 та 1888 рр.), де відбулися  аудієнції  у  папи Лева ХІІІ, 

який схвалив його рішення вступити до щойно  зреформованого чину. Під час 

перебування в Римі (1886 р.) вище  польске  духовенство в  особі кардинала 

Володимира Чацького намагалося переконати Романа в доцільності вступу до 

якогось римо-католицького монастиря [20]. Майбутній Митрополит греко-

католицької церкви передбачив  суспільну оцінку його вчинку щодо зміни 

обряду. Він говорив матері: "Я знаю докладно, що мене чекає – поляки 

вважатимуть мене за  українця, а українці будуть мене трактувати як поляка, та 

дарма!"  [21]. Навіть така перспектива не могла стати на заваді здійснення  

задуманого. 

19 травня 1888 р.  Роману Шептицькому присвоїли наукову ступінь 

доктора права. У цьому ж місяці він приймає  постриг  та змінює світське ім'я 

Роман на духовне – Андрей. У серпні 1892 р. Андрея Шептицького висвятили 

на  священика.   

Здобувши  у  Кракові  докторські звання з богословія і філософії, уже 

восени 1893  р.  він  зайняв  у  Добромильському  монастирі  важливу  посаду – 

магістра  новіціату [22]. В  1896  р.  о.Андрей  стає  ігуменом  монастиря  

св.Онуфрія у Львові,  а в 1898 р. – професором догматичного та морального 

богослов'я монастиря василіан у Кристинополі [23]. Приступивши до  викладу  

теології  в Кристинополі,  Андрей Шептицький  став одним із тих українських 

богословів, які поступово витісняли  єзуїтів з  професорських  посад  при  

навчанні та формуванні майбутньої генерації греко-католицького духовенства. 

У вересні 1899 р. майбутній Митрополит  прийняв  єпископські свячення  

у Львові. Ставши єпископом у Станіславі, А. Шептицький видає  ряд  

пастирських послань адресованих вірним та  духовенству.  Hамагаючись  

розвіяти недовіру українських кіл до своєї особи, він заявляє себе "українцем з 

діда - прадіда" [24]. 

Аналізуючи роль духовної та світської  інтелігенції  в  суспільно-

політичному житті Галичини  на  переломі  ХІХ-ХХ  століть,  єпископ зазначав, 

що "священики вже в неодній  ділянці  уступають  місце світській інтелігенції", 

оскільки  "часи,  коли  українську  інтелігенцію репрезентували самі лише 

священики, минули  безповоротно"[25]. Він висловив радість з приводу того,  

що  праця,  яка  безпосередньо не  належала духовенству,  перейшла у 

"відповідніші  руки". 

В посланні "Перше слово пастиря"(1899 р.) А. Шептицький торкається 

питань патріотизму, вважаючи що християнин, не  відкидаючи християнських 

засад любові до ближнього, повинен перш  за  все  "любити свою родину і свою 

Батьківщину" [26]. Патріотизм, на його  думку, полягає в самовідданій праці 
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для суспільного добра.  Людина,  яка сумлінно виконує свої обов'язки,  є 

кращим патріотом, ніж  "той, що багато говорить, а мало робить" [27]. 

Прагнучи національної монолітності,  він  застерігає  паству  перед "злишньою 

партійністю",  яка породжує ненависть та роздор [28]. 

Греко-католицьку церкву  А. Шептицький  розглядає  як народну  

інституцію,  яка спричиняється до рівноваги різнорідних елементів  у 

суспільстві і об'єднує їх у праці для народного добробуту.  Вагомим внеском в 

розвиток національної державності та  культури  є  вживання української мови 

під час богослужіння.  "З кожної проповідниці, – писав він, – проповідає наша 

Церква народною,  українською  мовою, – виховує наші діти в українському,  

народному дусі, вчить нас любити свою Батьківщину..." [29]. 

Майбутній Митрополит своїм ставленням  до  української  мови  

безпосередньо і опосередковано впливав на  прискорення  державотворчого та 

духовного  процесів."Особливості  взаємодії  цих  двох  процесів неможливі 

були без фактора консолідації, усоборнення –  з  одного боку і системного 

підходу до  розуміння  духовності  мови,  народу, Церкви (що творить 

своєрідну духовну триєдність) – з  другого" [30]. 

Затяжна боротьба між народовцями  та  москвофілами  (останні  

переважали серед старшого духовенства єпархії)  спонукали  А. Шептицького 

стати на боці  народовецького  табору,  причинившись  до  заснування 

товариства "Просвіта" в Станіславові [31]. На початку ХХ ст. митрополит 

Андрей остаточно пориває із москвофільською Галицько-Руською Матицею на 

грунті мовного питання (впровадження замість етимологічного правопису 

фонетичного). А в 40-х роках даючи характеристику москвофільства, він 

оцінював його як явище,  що можна його  назвати "глибокою раною чи язвою" 

[32]; як "грізні з многих оглядів прояви" [33]. 

Коли помер Ю. Сас-Куїловський,  Митрополитом  Галицьким  став  А. 

Шептицький. Під час інтронізації на митрополичий  престoл,  яка  відбулася 12 

січня 1901 р. у  Львові,  він  сказав:  "Різні  люди  всіляко можуть думати та 

говорити про мене.  Але я хочу,  щоб всі  це знали і розуміли,  що коли  я  

обіймаю  становище  митрополита  руського, то я ним хочу бути і ним буду". 

[34]. З приходом А. Шептицького на митрополичий престол Церква “замість 

старої ролі національного провідника покликана була виступати у новій 

іпостасі – як духовний і моральний авторитет українського суспільства” [35]. 

Розуміючи, що необхідно ліквідувати прірву,  яка виникла між  

духовенством і народом,  Митрополит закликав священиків як громадян і 

пастирів підтримати  кожне  культурно-економічне  починання  серед народу, 

пропагувати просвіту [36]. У цих закликах уже явно помітні суспільно-

політичні акценти Митрополита,  для  якого світогляд та ідеологія нерозривно 

пов’язані  між собою. Ідеологія виступає ядром світогляду та свідомо 

орієнтується на соціальну проблематику, а також   інтерес  конкретно-

історичного розвитку суспільства. 

Завдання, які А.Шептицький поставив перед духовенством,  були 

зумовлені напруженням суспільно-політичного життя  в  Галичині  на початку 

ХХ століття "через загальне невиносиме положення  економічне цілого краю, 
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через неустанну політичну боротьбу, надмірні  податки і більший як деінде 

брак просвіти убогих" [37]. 

Hа початку 1901 р. Митрополит звернувся  окремим  листом  до  

української інтелігенції як до суспільної  сили,  яка  наукою  та  впливом займає 

серед народу високе становище. Ставлячи себе в "ряд  громадян-патріотів"  та  

працюючи  "для  добра  української  суспільності", він шукав порозуміння з 

українською елітою  [38]. Для цього необхідно було визначити мету своєї праці, 

та шляхи її досягнення. "Мета моєї праці і  цілого  проводу,  який  даю  тим, що 

хочуть його приняти, – писав він, – є скупити всіх під  прапором Христа " [39]. 

Греко-католицька церква якраз єднає, організовує і веде людей до вказаної мети 

дорогою "закону Божого, Христової любові,  церковної праці, християнської 

організації, застосованої до потреб нашого народу й часу"[40]. 

Митрополит, сприймаючи  український  народ  як  християнську  

спільноту,  надіється,  що  її його  зможуть   об'єднати    етично-суспільні  

принципи  католицької  віри.  З'єднавши  сили,  український народ  зможе  

розбудовувати  своє  культурно-економічне  життя, бо "сто разів більше, як у 

кожного іншого народу треба нам  іще думати про поставлення самих підвалин 

нашої хати, про ту цілу  економічну сторону народного життя, без якої  навіть  

найсвітліше  політичне  положення завжди буде безглузде й безхосенне"[41]. 

Під "хатою" А. Шептицький розумів поняття "Батьківщина". Ширший розвиток 

дане питання отримало в творчій спадщині Митрополита  періоду Другої 

світової війни, зокрема в праці "Як будувати рідну хату?" [42].  

Згідно зі світоглядними переконаннями митрополита Андрея, "українська 

національна самоідентифікація суб’єкта життєдіяльності",  що підкріплюється 

окресленням поглядів на боротьбу за державну незалежність та розбудову 

українського національного державно-правового життєвого простору, мала 

"оформити українську державницьку суб’єктність". Керовані Митрополитом 

церква і духовенство системно "формували й зміцнювали  самопізнання, 

самовизначення і самоідентифікацію своїх віруючих за українським 

національним світорозумінням та випрацьовували власну здібність і здатність 

до боротьби за незалежність у майбутній український суверенній державі та її 

захист" [43]. 

Великі можливості, які відкрилися перед  А.Шептицьким,  дали  йому 

змогу за 44 роки митрополичої праці довести свою  відданість  українському 

народу. У пастирському листі до галицького  духовенства, він накреслив 

програму своєї діяльності: " Коли маю  зробити щось для Церкви і народу, то 

значить,  що  маю  виконати  такі  діла, які служили б для Церкви і народу  і  

пізнішим  поколінням;  працю для будучности вважаю за річ сто разів важнішу 

– як усе,  що  можна зробити для теперішньої хвилини" [44]. 

Таким чином, формування світогляду А. Шептицького здійснювалося в 

умовах надзвичайно гострої ідеологічної та політичної боротьби в Галичині між 

польським та українським проводами. Ця боротьба підсилювлась протиріччями 

всередині самої української спільноти, що виявилось у конфронтації 

москвофілів та народовців. Греко-католицька церква в цілому мала чітко 

виражене національне забарвлення і брала активну участь в українському 
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національному відродженніі. Але це не завадило частині духовенства займати 

ретроградні позиції, що підточувало церковну гегемонію, яка наприкінці XIX 

ст. престала відповідати потребам розвитку суспільно-політичного життя 

Галичини. Все це знайшло відображення у світогляді Митрополита, який явно 

еволюціонізував від завдань утвердження греко-католицької церкви до 

державницько-самостійницьких принципів життя українського народу. 
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ПСИХОЛОГІСТСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА 
 

 

Логіка не здатна вигадати щось нове, вона 

приречена постійно повторювати – А є А 

(Андре Моруа) 

 

Філософія не відкриває істини, а визначає 

шлях до неї… 

(Олег Гринів) 

 

Памфіл Данилович Юркевич (1826–1874) (далі – Юркевич) у своїй 

творчості висловлює ідеї, які є свідченням його схильності до психологізму. Тут 

зазначу, що один з аспектів психологізму передбачає, що в контексті поглядів 

того чи іншого мислителя «…до психічної реальності «зводиться» будь-яка 

інша реальність…» [4, с. 10]. Тобто якщо в поглядах мислителя простежується 

тенденція редукування всіх причин явищ до психічних основ, то це може бути 

критерієм віднесення його поглядів до психологізму (див. детальніше про 

критерії віднесення до психологізму в: [4, с. 3–13]).  

Аналізуючи погляди Юркевича, можна простежити ту закономірність, що 

він до психічної реальності редукує в першу чергу сутність людського буття. 

Філософ ототожнює людину із серцем, бо для нього «…серце – це сама 

людина» [7, с. 29]. Але серце, у свою чергу, є вираженням емоційних (емоцій, 

волі) та логічно-раціональних явищ (розуму). Якщо ж людина – це серце, то 

відповідно людина також є системою психічних явищ, які мають водночас 

ірраціональний та раціональний вимір. Юркевич, як зауважує Я. Гнатюк, у 

своїх поглядах виразно «…наполягав на зрівноваженні серця (емоцій) та голови 

(розуму), як найважливіших сил розвитку людського духу» [3, с. 68]. В цьому 

аспекті можна погодитись з підходом Г. Будз, яка вважає, що ідея єдності 

раціонального та ірраціонального є однією із специфічних рис української 

філософії [2, с. 4], що простежується також у творчості Юркевича. 

В контексті єдності раціонального та ірраціонального важливою 

психологістською інтенцією у поглядах Юркевича є та, що філософ вважає, що 

підґрунтям для душі слугує людське тіло. Тобто він розмірковує, що «тілесним 

органом душі може бути ніщо інше, як людське тіло. Тому, позаяк серце 

поєднує в собі всі сили цього тіла, воно ж і є щонайглибшим органом життя 

душевного. Тіло є доцільний орган душі не завдяки одній своїй частині, а 

завдяки цілому своєму складу та устрою»  [6, с. 84]. В такому випадку філософ 

редукує матеріальний вимір людського тіла до психічних явищ, ототожнюючи 

таким чином тіло і психіку, що безперечно вказує на тенденцію розвитку його 

поглядів у руслі психологізму. Він вважає, що «серце є хранитель і носій усіх 

тілесних сил людини» [6, с.73], але в той же час «…серце людське 

розглядається як осереддя всього тілесного й духовного життя людини, як 

найістотніший орган і щонайближче містище всіх сил, функцій, рухів, бажань, 

почувань і думок людини з усіма їхніми напрямками й відтінками» [6, с.73]. З 
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точки зору Юркевича, «…головний мозок є місце душевних дій…» [6, с. 84], а 

«…свідома діяльність душі має свій безпосередній орган у головному мозку» 

[6, с. 84]. Але «…хоча діяльність головного мозку є необхідна умова для того, 

щоби душа мала змогу породжувати відчуття та уявлення, проте ми не бачимо 

необхідності, завдяки якій душа мусила б для цієї мети перебувати в головному 

мозку як своєму місці» [6, с. 85–86], оскільки душа має своїм тілесним органом 

все тіло людини [6, с. 84], що безперечно вказує на домінування душі над тілом.    

В аспекті ототожнення тіла і душі, серця та людини, серця та психічних 

явищ в поглядах Юркевича можна виокремити певний підвид психологізму – 

антропологічний психологізм. Філософ схильний ототожнювати людину та її 

серце, а серце, в свою чергу, – це система емоцій і розуму, тобто це психічна 

реальність. В такому ракурсі реальність такого феномену як людина 

проявляється як психічна реальність, або як духовна реальність. В цьому 

ракурсі, наприклад, подібно до Юркевича, В. Будз у контексті психологізму 

обґрунтовує, що саме емоції і почуття є фундаментальними засадами духовного 

розвитку людства [1, с. 115]. 

Інтерпретація Юркевичем людини як психічної (або ж духовної) 

реальності зрозуміло, що суперечить матеріалістичній позиції, відповідно до 

якої психіка та дух, мислення і свідомість та й сама людина зі всіма її 

пізнавальними можливостями і логікою – це тільки здатність 

високоорганізованої матерії. В такому ракурсі психологізм Юркевича, який має 

антиматеріалістичний та релігійний зміст ґрунтується на його релігійних ідеях, 

відповідно до яких в серці людини проявляється не хто інший як Бог. Філософ 

вважає, що «…з необхідності мислення ми повинні припустити деяку первинну 

духовну сутність… Ця первинна духовна сутність має… своїм щонайглибшим 

органом серце» [6, с. 81], тобто серце безпосередньо пов’язане з Богом, як 

первинно сутністю, а, отже, серце уособлює в собі прояв божественного буття. 

Тому таким чином тіло також підпорядковане божественним основам, оскільки 

серце є джерелом всього життя.  

Власне через серце людина перебуває у зв’язку із Богом, при цьому, як 

зауважує Юркевич, «…Богом створене життя людського духу з його, Богом 

даними, законами» [6, с. 95]. Саме тому часто спонтанно «…людина діє 

відповідно до законів справедливості, які вона обирає не з користі, а завдяки 

поклику серця» [5, с. 24], яке відповідно пов’язане з Богом. Тобто підґрунтя для 

морального життя закладається на основі релігійного психологізму Юркевича. 

Людина має своє фундаментальне джерело в серці, яке є синтезом емоцій 

і розуму, тобто ірраціонального та раціонального. Відповідно кордоцентризм 

як філософська позиція Юркевича розгортається в системі його поглядів у 

контексті психологізму, оскільки він редукує реальність людини до психічних 

явищ, які зосереджуються в серці, а серце, в свою чергу, є «…осереддя 

душевного й духовного життя людини» [6, с. 74], є «…містище всіх 

пізнавальних дій душі» [6, с. 74]. Таким чином Юркевич розвиває у своїй 

творчості також своєрідний кордоцентричний психологізм, уособлюючи в серці 

джерело людського буття, а саме серце вважаючи центром всіх психічних і 

духовних сил становлення людини, бо на його погляд, «як осереддя всього 
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тілесного й багатоманітного духовного життя людини, серце називається 

джерелом життя або витоками життя…» [6, с. 77]. 

Із вище наведених міркувань можна зробити висновок, що у творчості 

Юркевича простежуються психологістські інтенції, які полягають у 

редукуванні феноменів людини та серця до психічної реальності, що 

проявляється по-перше у формі антропологічного психологізму, оскільки 

філософ ототожнює людину та серце, серце та систему ірраціональних та 

раціональних явищ; по-друге в аспекті релігійного психологізму, оскільки 

мислитель зводить тілесні явища до прояву психічних, а останні – створенні 

Богом; по-третє у вимірі кордоцентричного психологізму, оскільки Юркевич 

редукує реальність людини до психічних явищ, які зосереджуються в серці. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА ПРОТИ АЗІАТСЬКОЇ МОСКОВІЇ: 

КРИТИКА КОНЦЕПЦІЙ СУЧАСНИХ РОСІЙСЬКИХ  

АПОЛОГЕТІВ  ІМПЕРІЇ 

 

Останні дослідження істориків різних 

країн та археологів доказують, що звідси 

почалася Європа, з наших полонин, 

наших гір карпатських. Коли в Європі ще 

були льодовики, тут уже були 

організовані племена вівчарів. А пастух, 

вівчар – це не просто професія, це люди, 

які прийняли Бога 

(Мирослав Дочинець) 

 

Влада боїться свободи в серцях набагато 

більше, ніж голодного бунту. Бо 

голодного можна купити, а вільного – 

тільки вбити 

(Любомир Гузар) 

Незалежність України –це насамперед незалежність від Московії, яка 

претендує на статус світової держави. Лише володіння нищівною ядерною 

зброєю дає підстави Російській Федерації як рудименту «імперії зла і брехні» 

за-зіхати на якесь виняткове місце у світі. Кремлівські політики 

протиставляють свою державу цивілізованому Заходу, намагаються посіяти 

страх серед населення планети, а водночас витрачають чимало коштів для 

підкупу західних 

політиків. Традиційно апологети імперії заперечують право українців і 

білорусів на статус окремих національних спільнот, трактують їх як невід’ємні 

частини «великого русского народа». Серед ідеологів імперії  виділяються 

А.Дуґін, А.Фурсов, А Пижиков, Є.Спіцин, Н. Стариков,  Н.Міхалков, А. 

Проханов, А. Фефелєв та інші. Приміром, А.Фурсов відверто заявляє, що без 

України Росія не може бути великою державою. 

 Як ніколи раніше путінська Росія беззастережно підтверджує 

характеристику філософа Н.Бердяєва, що вона – «самая националистическая 

страна в мире», населенню якої властиве «необьічное русское самомнение», 

трактування європейської людності як «гнили и исчадия диявола». Зваживши 

європейський вибір нашої держави, розуміємо, що москалі так таврують і нашу 

державу, яка відривається від московської «православно-азіатської цивілізації».  

Нині агресивність московської українофобії сягнула апогею, адже вона 

перейшла в гарячу стадію. Виникає питання: який може бути московський 

шлях у постпутінський період? Історик Фурсов передбачає два її варіанти: 1) 

розпад держави; 2) встановлення лівої диктатури. Перший варіант має логіку, 

бо рудимент імперії приречений. Проте прихильники імперії («імперці») з цим 

не погоджуються, переконані, що її можна врятувати грубою силою, тому 
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можливість лівої диктатури не варто оцінювати як утопію. Вони переконують, 

що капіталістичний розвиток як європейський феномен Московії не підходить. 

На противагу Московії український народ підтверджує свою 

приналежність до Європи, до окцидентальної (західної) цивілізації, що 

засвідчує нашу протилежність москалям. 

Нерозуміння ординської психології москалів, що властива не лише 

тамтешнім обивателям, а й державним керівникам і навіть офіційним 

інтелектуалам, має згубні наслідки для цивілізованого розвитку в нинішньому 

світі. Причина очевидна: європейці й американці підходять до них з позицій 

окцидентальної цивілізації, забувають, що мають справу з нащадками Золотої 

Орди, які зазвичай іґнорують  раціональність і моральність, не спроможні 

вилікуватися від надмірного чванства, переконання у своїй вищості серед 

народів світу.  

Ще чверть століття тому на Заході панувала ілюзія, що нарешті період 

ординської Московії закінчився і вона гідно увійшла в коло цивілізованих 

народів. Не минуло й десяти років, як колесо московської історії повернулося 

на власну орбіту. Гейбидемократично вибраний керівник Російської Федерації 

передав усю повноту влади майже невідомому підполковникові КҐБ  Путіну. 

Уявімо, що в повоєнній Німеччині К.Аденауер вручив державне кермо 

старшому офіцерові гестапо. Як би тоді розвивалася постгітлерівська держава? 

 Незабаром путінське керівництво відверто заявило про реванш, 

схарактеризувавши  натуральний розпад трухлявої імперії як начебто 

найбільшу катастрофу минулого століття. Безумовно, для московських 

імперіалістів крах імперії, столицю якої вважали вічним «Третім Римом», такий 

підхід зрозумілий, хоч треба зважати, що насправді Москва – це «Третій 

Сарай» після двох столиць Золотої Орди (Сарай-Бату і Сарай-Берке). 

Доведеться миритися з тим, що четвертого Сараю вже не буде, а «Третій 

Сарай» незабаром впаде, бо таку долю імперій підтвердила історія з давніх 

часів.  

Обґрунтуванню авантюрної імперіалістичної політики Кремля 

підпорядко-вана історична квазінаука в сусідній державі. Тамтешні історики  

підтверджують відому тезу про історію як політику, повернену в минуле. Вже 

згаданий Фурсов переконує, що найвищого злету московська людність сягнула 

за «народного самодержавства» Івана Грозного, який прославився кривавою 

опричиною, і повторила – за «народного соціалізму» Сталіна, що перетворив 

державу в архіпелаг ГУЛАГу, спираючись на «опричньій принцип». Політику 

«вождя народів» історик називає «людинолюбною». Неосталініст А.Проханов 

переконує, що Сталін творив на землі червоне «царство Боже», про яке 

православні християни згадують у молитві «Отче наш». Звісно, таке 

трактування спростовується трьома голодоморами на нашій землі. 

Ще чверть століття тому московський гейбифілософ А.Дуґін 

«обґрунтував» у доволі цинічній формі «доконечність» агресивної геополітики 

Російської Федерації, яка не тільки передбачала знищення України як 

незалежної держави, а й безроздільне кремлівське панування у світі. Нині його 

однодумець А.Дев’ятов, полковник ҐРУ, заявляє, що російську політику, яка 
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має у своїй основі доктрину простору, доконечно доповнити, бо в її основі має 

лежати трикутник «земля – людина – небо», цебто йдеться про перехід до 

«небополітики». Військовий розвідник навіть згадує православне вчення, за 

яких «небополітика» виступає як політика часу, духа, надії, правди, 

справедливості й неодмінно передбачає перемогу русского духа, що 

забезпечить врядування Москви на цілій планеті. Чи не тому Кремль вже тепер 

втручається у справи таких далеких країн як Сирія чи Венесуела? 

  Як твердить Дев’ятов, глобальна війна «гібридного  типу» розпочалася 

ще в 2013 році, а нинішня міжнародна констеляція нагадує становище на 

планеті передвоєнного часу, тому світ не застрахований від переростання 

холодної війни в «гарячу стадію». Найнебезпечнішими регіонами він називає 

Україну, Близький Схід і Центральну Азію. Зважмо, що тоді ще не було 

загострення в Нагірному Карабасі, але полковник ҐРУ вже наголошував  на 

стратегічному значенні для США невеликої південнокавказької країни 

Вірменії, в якій американське посольство налічує аж дві тисячі працівників. Він 

навіть напучує кремлівське керівництво до ативності: «Наступать, а не 

прятаться! Перейти от глубокой обороньі к наступлению!»  

 Ще один ідеолог «небополітики» А.Кашанський іде далі. Він намагається 

обґрунтувати для свого народу шлях правди, яким в інформаційну епоху 

виступає так званий «Русский лад» в глобальному масштабі. Без глобалізму 

такий проєкт зачахне. Як позитивний приклад згадано «успішний»  глобальний 

проєкт Леніна і Сталіна, хоч насправді найпослідовнішим його провідником 

був Троцький. З розпадом СРСР за правління Єльцина Росія ставала частиною 

західного проєкту, бо не могла протиставити йому рівнозначного 

цивілцізаційного варіанту. Після  приходу до керма Путіна становище 

змінилося. 

Закликаючи до нестандартного мислення, Кашанський проявляє його в 

трактуванні свого народу. Він поділяє росіян на чотири групи з різним типом 

свідомості, що становлять приховані раси: арійсько-ведичну, язичницьку, 

православну і демократично-універсалістську. Ідеолог «небополітики» заявляє, 

що «християнство вьідохнулось», але чомусь забуває про ще одну значну групу 

російського населення – прихильників комуністичних поглядів. Між названими 

групами начебто ведеться постійна боротьба, позаяк їхні інтереси різні, та 

парадокс у тому, що вони мають жити разом, а це вимагає підпорядкування 

спільному вектору. Їхня єдність визначається спільною історією, спільною 

культурою, спільною мовою, спільною долею, спільною метою. Такий проєкт 

заснований на «цивілізаційному патріотизмі», який збагнути не просто, бо він 

не заперечує імперіалізму.  А.Кашанський не сумнівається, що «Крьім – земля 

обетованная для русского народа».  

 Нарешті, доречно знову згадати А.Дев’ятова, який вважає, що в умовах 

високих технологій основним ремеслом для «зайвих людей» буде війна 

(«войнушка»). Отак московська «небополітика» звелася до оправдання 

агресивного захоплення чужих земель і цинічної зневаги міжнародного права 

цивілізованого світу. 
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  Агресивна політика кремлівського керівництва призвела до ізоляції 

Московії на міжнародній арені. Шукаючи виходу з такого скрутного 

становища, тамтешні інтелектуали намагаються пояснити його нестандартними 

підходами не лише до теперішнього, а й до нулого, що підтверджує опус 

московського історика А.Пижикова «Словянский разлом. Украинско-польское 

иго в России» (2017 р.). Вже назва розкриває його мету, а ненависть до нашого 

народу він передає вигаданим прислів’ям: «Когда хохол родился, еврей 

заплакал». Як і Кашанський, українофоб Пижиков піддає критиці Російську 

православну церкву, але протиставляє їй старообрядництво, намагається 

пов’язати його з … більшовизмом після «крутого перевороту», здійсненого 

Сталіним. Цікаво, що такий переворот, у трактуванні історика, був не чим 

іншим, як перемогою російського народу після тристастолітнього «украинско-

польского ига», яке начебто утвердила династія Романових, спираючись на 

«українсько-польську церковно-монархічну доктрину з певними німецькими 

корективами».  

 У нинішньому традиційному дусі путінської влади  Пижиков прославляє 

діяльність «вождя народів». Чи не тому, що за його «менеджерства» був 

нав’язаний нашому народові Великий Голодомор 1932-1933 рр.? А ще був 

підготований цілком таємний наказ сталінських наркомів внутрішніх справ і 

оборони  СРСР за №0078/42  від 22 червня 1944 р., який вимагав виселення всіх  

українців, що з вини бездарного кремлівського керівництва опинилося під німе-

цькою окупацією, таврував нашу людність як «напівфашистське українське  

населення». Лише відсутність належного транспорту не дала змоги 

здійснити цей злочин!  

 До сталінських наступників ставлення історика протилежне, бо Хрущов, 

Брежнєв, Горбачов – «все оттуда», цебто з України. Якщо «вождь народів» 

начебто «визволив» російський народ від «українсько-польського іга», то вже 

Хрущов нібито нав’язав Кремлю «українське іго», спираючись на українську 

компартійну організацію. Щоб задобрити українців, «подарував» республіці 

Крим. (Щоправда, пояснити, чому до України належить «русский Донбасс» 

історик не брався.) Звідси – апологія путінської агресії проти нашої держави. 

Після Хрущова, пояснює українофоб, Брежнєв утвердив «дніпропетровський 

застой» з розпусним («оголтельім») споживацтвом. Сидячи в Кремлі, керівники 

з України начебто «розтягли все», що створене за Сталіна. Нарешті, апогеєм 

такої політики стала «горбачовська перебудова». Чому ж тоді ідеологом 

«перебудови» став етнічний росіянин А.Яковлєв?  

  Ще треба зазначити, що Пижиков заперечував заяложену московську 

ідею про історичну роль Києва як «колиски», з якої вийшла держава його 

предків. Таку «колиску» він «знайшов на території нинішньої Російської 

Федерації.   

     Після подібного трактування історії навіть аполітичні українці й 

прихильники нинішнього режиму в нашій державі починають усвідомлювати, 

що москалі не можуть  вважатися братнім народом, бо відверто поставили 

перед собою мету: знищити українську національну спільноту. Путінське 

керівництво прагне завершити сталінську політику україноциду, що охоплює 
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лінгвоцид, етноцид і геноцид нашої європейської спільноти. Проте нинішній 

самодержець не зумів здійснити бліцкригу – і змушений був зупинитися, 

відтермінувати реалізацію злочинного проєкту «Новоросія». 

 Апологети імперії найбільше дорікали й дорікають Леніну за те, що він 

перебудував її за національним принципом, а ще проводив «коренізацію», яка в 

Україні перетворилася в «українізацію». Доходить до безглуздя. Історик 

Є.Спіцин проявляє повне невігластво: до організаторів «українізації» він 

зачислив навіть Андрія Хвилю (справжнє прізвище – Олінтер чи Олентер), хоч 

той особливо відзначився в більшовицькій боротьбі проти українського націо-

налізму і спричинився до ліквідації багатьох діячів нашої культури, доклав 

зусиль для «наближення» української мови до російської.  

   «Українізація», як наголошує Спіцин, була спрямована проти Москвії, 

на розкол «единого русского народа». Українофоб зводить її до 

«малороссийского (рагульского) разлива», називає «вакханалією», що засвідчує 

не лише його україноненависництво, а й людиноненависництво, адже для нього 

сталінський голодомор на наших землях – тільки «сказки» і навіть «чушь 

собачья». Звісно, неосталініст не згадує того, що упродовж тривалого часу, аж 

до початку п’ятде-сятих років, навіть республіканську компартійну організацію 

очолювали присла-ні з Москви посадники, для яких українство було чужим. А 

що казати про наці-ональний склад каральних органів республіки! 

  Москальський історик Спіцин, який не спромігся навіть на кандидатську 

ди-сертацію, не скупиться на зневажливі прізвиська для нашого народу, трактує 

Україну як русофобський проєкт, бо вона начебто не спроможна існувати 

незалежно від імперії. Виходить, що набагато менші держави існують вже не 

одне століття, а Україна не може. Чому? Бо такий вирок українофобів! Де вже 

тут логіка, коли навіть у нинішніх обкарнаних межах наша держава за 

територією найбільша в Європі, бо Росія – євразійський монстр! 

  Українофоб бачить в українстві дві сторони «проклятья»: по-перше, він 

таврує  українців як «бездейственную публику», а по-друге, ганьбить нас за 

постійні прагнення «к кому-то присосаться». Не треба бути істориком, щоб 

спро-стувати такі закиди. Весь світ бачить, що наше військо зупинило набагато 

потуж-нішу путінську орду, яку гнали на захід, щоб повністю підкорити 

Україну, звільнену від московського ярма. Для здичавілого шовініста дивно, що 

у війні  проти його агресивної ординської імперії Україну підтримують 

впливові держави цивілізованого світу. 

 Як підтвердила історія, Україна, як і інші держави, не може вступати в 

союз із Московією, яка не хоче дотримуватися договорів, бо засадам 

міжнародного права протиставляє грубу силу. Відомо, що Переяславська угода 

України з Московією передбачала рівноправний союз нашої республіканської 

країни з північно-східною монархічною Московією.  Інакше кажучи, договір 

передбачав міждержавні зв’язки,  але царський уряд зневажив його умови. Таку 

практику московські ординці застосовують до нашого часу. Азіатський реванш 

москалів щодо нашої держави не якийсь виняток, а дотримання ординських 

традицій. Ук-раїнсько-російські взаємини можна нормалізувати лише на 
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засадах міжнародного права, що можливе тоді, коли припинить своє існування 

Московія як імперія.  

Російська (православно-азіатська, євразійська) цивілізація не може жити 

без воєн. Історик А.Фурсов висунув концепцію психоісторичної війни, що має 

три рівні: інформаційний, концептуальний і метафізичний (сенсовий). Її мета – 

поставити під контроль психосферу. Які можуть бути наслідки, світ 

переконався на подіях на Донбасі, де Московія упродовж тривалого часу  

одурманювала напливне і деморалізоване місцеве населення.   

Інформаційний рівень насправді передбачає дезінформацію. Якби 

керівництво нашої держави після проголошення незалежності доклало 

належних зусиль, щоб нейтралізувати вплив московської пропаганди на 

Донбасі, до війни могло б не дійти, Московське «промивання мізків» у регіоні, 

де за тоталітарного режиму посилено формувався «типичньій советский 

человек», дало гіркі плоди для нашого народу. Нині Фурсов висловлює  

незадоволення роботою російських засобів масової інформації через 

недостатню наступальність.  

     На концептуальному рівні московські ідеологи не лише повторюють 

вигадки совєтського і навіть царського часу, коли йдеться про геополітику, а й 

вигадують нові. Тамтешні історики нерідко заперечують, як уже зазначалося, 

кількасотлітнє монгольське (татаро-монгольське) іго. Популярний в Московії 

белетрист А.Бушков переконує, нечебто Батухан (хан Батий) – це літературний 

герой, прообразом якого був князь Александр Невський, проголошений 

тамтешньою церквою святим, і його батько Ярослав Всеволодович , що 

поставили за мету «собирание земель». Ім’я Батий, вказує Бушков, походить 

від звернення «батя» до північних володарів. 

     Для внутрішнього «споживання» спрямований новий варіант 

неосталінізму, що відповідає завданням путінського самодержавства. У ньому 

Сталіна вивищують над Леніним і Троцьким, бо він начебто протиставив 

їхньому єврейському інтернаціонал-комунізму російський націонал-

більшовизм, відкинув їхнє гасло світової революції й зосередився на створенні 

власної «червоної імперії». Цим зумовлене ставлення до Сталіна з боку 

противників. А.Фурсов пояснює: «Поворотом від світової революції до 

червоної імперії Сталін викликав на герць глобалістів – як лівих («ленінська 

гвардія», троцькісти, чимало комінтернівців), так і правих (міжнародний 

банківський капітал, наднаціональні структури управління – «залаштунки»)». 

     Метафізичний (сенсовий) рівень психоісторичної війни, як твердить 

А.Фурсов, передбачає нав’язування заяложених московських стереотипів про 

вищість москалів як етносу, про «гнилий Захід», про зрадництво як характерну 

рису «хохлів», про начебто вічну бездержавність нашого народу, про українців 

і білорусів як більшовицький «витвір»,  про «злочинний розвал СРСР», про 

горбачовщину та єльцинщину як антимосковські концепції тощо. Йдеться 

насамперед про спотворення давньої й новітньої історії, постійне нав’язування 

бредні про меншовартість українців, спрямованої на розмивання національної 

ідентичності. Неповноцінними московські ксенофоби трактують також поляків, 

негативно характеризують молдавський народ. Водночас заявляють про 
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«колапс ліберальної моделі» в глобальному масштабі. Не варто забувати їхні 

концепції про неодмінний  занепад і навіть крах США. На жаль, цього не 

розуміють впливові західні політики. А що вже казати про доморощених 

політиканів?  

  На противагу доморощеному просвітянському відомству, яке не 

орієнтує на ґрунтовне вивчення державної мови, національної літератури й 

вітчизняної історії, в Московії діють навпаки, бо розуміють, що без вивчення 

цих навчальних дисциплін говорити про виховання патріота не доводиться. 

Школярам Російської Федерації пропонують нове тлумачення історії свого 

народу, починаючи від давніх часів, коли була заснована Київська великокняжа 

імперія, до якої згодом увійшло Залісся (нинішня Московія) як колонія нашої 

держави.  

    Пересторогою не лише для українців, а й усього цивілізованого світу 

має бути те, що в путінській Московії патріотичне та громадянсько-патріотичне 

виховання витіснено військово-патріотичною муштрою, щоб виробити 

«потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служении Родине».Історичну аналогію такого вишколу шукати не доводиться. 

Хіба не таким було воно в гітлерівській Німеччині! 

   Московські окупанти вдаються до постійного одурманення людності на 

тимчасово захоплених українських землях. Свою агресію вони зображають як 

громадянську війну між різними частинами українського населення, 

маніпулюють свідомістю  людності, яка не має іншої  інформації. Окрім того, 

реваншисти створюють незаконні збройні формування з місцевого 

криміналітету та яничарів, щоб приховати безпосередню участь  у бойових діях 

на наших землях своїх вишколених підрозділів спеціального призначення. Поза 

межами театру бойових дій Москва використовує терористичні групи, щоб 

залякати населення, посіяти страх. «Гібридна війна» орієнтована на економічне 

знесилення, ослаблення нашої обороноздатності, посилення нестабільності, 

спричинення безладу, щоб забезпечити підступними способами утвердження в 

нашій державі такої влади, яка буде слухняна кремлівським наставникам.  

 Як і раніше, Росія орієнтується на силу, бо лише так може «змусити себе 

поважати». Історик Фурсов заспокоює своїх громадян, які потерпають від 

санкцій західних держав: «Нет у нас друзей – не беда. Будем сильными!» Для 

московських імперіалістів війна на Донбасі трактована як утвердження 

«Русского мира». Аморальність їхньої пропаганди відома. Спроби завуалювати 

її марні, що засвідчують викриття московських журналістів об’єктивними 

засобами масової інформації. Ось приклад аморальності кремлівського оракула 

Д.Пєскова, відомого своїм цинізмом. Він заявляє: «Росія ніколи нікого не 

залякувала, Росія не виступала як інтервент щодо інших країн, Росія не 

руйнувала країни цілком і не збирається цього чинити, а навпаки, веде боротьбу 

з тероризмом, щоб зберегти країни й уберегти регіони від можливих 

незворотних наслідків». А що таке «незворотні наслідки»? Чи не намагання 

звільнитися від московської «опіки»?  

 Звісно, можна твердити, що історики чи інші «дослідники» в сусідній 

державі не висловлюють офіційної думки Кремля. Проте прочитаймо колишню 
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писанину А.Дуґіна про Україну й порівняймо з теревенями Путіна про наше 

«недогосударство» з його загарницькими діями Московії на наших землях. 

Бачимо стовідсотковий збіг! 

 Нема сумніву, що в нинішній Московії відбувся ідеологічний перехід від 

несміливого лібералізму за часів Єльцина до путінського необільшовизму, 

прозваного «просвітницьким консерватизмом». Путінська Московія 

протиставила себе всьому цивілізованому світу, спираючись на заяложені 

догмати сталінізму. Звісно, такий режим не має майбутнього, а питання 

стосується лише часу його загину. 

 Московія в агонії. Спроба швидкого захоплення України після анексії 

нашого Криму  не дала очікуваного результату. Українці стали на захист своєї 

держави, бо визнають себе окремою національною спільнотою, а не частиною 

московської імперської недоформованої нації. Московський проєкт  

«Новоросія» зазнав краху. Історично ми утвердилися як єдина європейська 

нація. 
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ХРАМИ УКРАЇНИ У АКВАРЕЛЬНІЙ ГРАФІЦІ  

АРХІТЕКТОРА ОЛЕГА КОЗАКА 

 

Бог в людині. В майбутньому люди 

прийдуть до нього. До божественного в 

собі 

(Олександр Довженко) 

Релігійна віра творить відповідну 

самосвідомість, звеличує суб’єкт пізнання 

і творення 

(Олег Гринів) 

 

Професійна творчість архітекторів у загалу рідко асоціюється із 

професійним малярством чи акварельною графікою. Діяльність Олега 

Козака найперше пов’язана з проєктуванням архітектурних комплексів, 

храмовою архітектурою, складними містобудівними розробками й 

ландшафтними проєктами. Акварельна графіка стала для митця другою 

стороною його фахового спостереження, вираженням особистісного 

сприйняття комбінації довершених форм та їх локалізації серед особливого 

ландшафту. Нашою метою є опис двоякості підходу до зображення 

архітектури графічними засобами, в т. ч., храмової архітектури: ескізу та 

художньої графіки. Продемонструємо поширення практики серед 

прикарпатських художників та архітекторів. Акцентуємо увагу на  цінності 

зображень культової архітектури архітектором Олегом Козаком.  

ХХІ сторіччя відзначене як час стрімкої зміни технології, тотальної 

дигітальності. Здавалось би, у часі засилля ґаджетів немає вороття до 

авторського мистецтва – передаючи власні емоції найчастіше не словами, а 

вигуками, смайлами та лайками, ми мали б втратити інтерес до скетчингу, 

тим паче – до станкової графіки. Натомість спостерігаємо масове 

захоплення чуттєвими практиками, серед яких немало важливе місце 

посідають школи рисунку. 

Проблематика питання викладена у багатьох публікаціях. Так проблеми 

візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища, 

активізація образотворчої діяльності здобувачів архітектурного фаху докладно 

описані у монографії викладачів Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова [3], особливості регіональної 

прикарпатської архітектури, в т. ч. постать О. Козака розглядається Галиною 

Юрчишин [5]. Окремі цінні відомості отримані з публікації Надії Бабій [1]. 

Інформація про проведення виставок архітектурознавчого профілю отримані з 

фондів Музею мистецтв Прикарпаття. Використані також інформація з 

офіційної сторінки майстра на сайті Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу [2]. Однак уся ця інформація не розкриває 

повноти творчості відомого в регіоні архітектора та містить незначний 

мистецтвознавчий аналіз, творчість якого потребує негайної каталогізації та 

фронтального всебічного розгляду.  
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У ракурсі такого бачення творчість архітектора Олега Козака - 

старшого викладача кафедри архітектурного проєктування Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, доцента кафедри 

містобудування університету права ім. Короля Данила Галицького – набуває 

особливої актуальності, оскільки належить до іконографічної джерельної бази 

та є мотиваційною для чуттєвих спостережень, пошуку ландшафтної 

акупунктури поколінням студентів.   

Використання рисунку та живопису серед навчальних дисциплін 

архітектурних факультетів не викликає заперечень – з допомогою ліній, 

тону, кольору майбутній фахівець пізнає навколишній світ, шукає джерела 

натхнення. На відміну від фотографії, що фіксує дійсність, графічний етюд, 

шкіц дає можливість не лише відобразити зовнішні параметри, комбінацію 

форм, а й передати емоційне враження, художньо-образне осмислення натури, 

адже відтворити – беземоційна праця ремісника. Творча робота дозволяє 

глядачеві проникнути у зміст авторського задуму, відчути моменти, на яких 

зупинялась увага автора в різні моменти творчості. Окремо відзначимо, що 

прийоми скетчингу є відмінною стратегією комунікації із потенційним 

замовником. 

Архітектурний рисунок чи акварельна графіка частково втратили свою 

значимість у ХХІ сторіччі, поступившись комп’ютерній візуалізації. 

Архітектурні відмивки сьогодні належать до архівних чи виставкових 

компонентів, демонструють унікальність фаху, ретельність виконання окремих 

деталей у відповідному масштабі, картинне оформлення цих об’єктів часто 

використовується як предмет оформлення інтер’єрів.  

Тотальний 3-d моделізм в країнах з розвиненою економікою втратив 

актуальність ще на межі тисячоліть, одночасно активізується захоплення 

скетчингом та ручним проєктуванням – ручна графіка повернула 

феноменологічність і в Україні. Малюючи наживо перед замовником 

архітектор одномоментно візуалізує наратив, дає можливість швидкої 

корекції об’єкту в просторі, скетчі залишаються як спогад інтимного 

процесу творення. Крім того ескіз здатен підкреслювати рукотворну 

сутність процесу архітектурного проєктування, наочно проілюструвати 

процес мислення автора. Серед прихильників жанру знаходимо відгуки 

Нормана Фостера, Захи Хадід. Процитуємо Бен ванн Беркеля: «Скетч — 

найвірніший спосіб, що запускає циркуляцію ідей». Головний ландшафтний 

архітектор компанії V POLE DESIGN Ксенія Феофілактова, розповідаючи 

про свій досвід малювання ескізів, каже: «Особисто для мене – це спосіб 

переведення моїх думок в картинку для перевірки якихось рішень і діалогу з 

іншими учасниками процесу» [4]. 

Натомість, розглянемо інший бік вказаного явища – графічні чи живописні 

твори, у яких архітектура виступає не як суб’єкт проєктної діяльності, а як 

суб’єкт спостереження, частина «залюдненого» та відображеного світу, 

емоційна домінанта. У такій сфері, відповідно, використані інші підходи, 

властиві графіці та живопису як жанрам образотворчого мистецтва. 
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У світовій та вітчизняній культурі знаходимо безліч прикладів захоплення 

архітектурною акварельною графікою. У часі Ранньомодерної доби відомими 

стали панорами. Так, одна з найвідоміших гравюр Абрагама Гоґенберґа (нід. 

Abraham Hogenberg) за малюнком панорами Львова кінця ХVІ — початку ХVІІ 

ст. роботи Авреліо Пассаротті (Aurelio Passaroti), інженера-фортифікатора 

короля Зигмунда III є ілюстрацією до «Топографії міста Львова» Яна 

Альнпека6. Австрійський художник театрально-декоративного жанру Антон 

Лянге працював від 1810-го року у львівському театрі. Був визначним 

громадським діячем, вважається родоначальником історичного пейзажу 

(«патріархом львівського пейзажу»). Чарівні краєвиди Галичини й Волині він 

відтворював із захопленням іноземця, який споглядає екзотику [6]. Твори Т. 

Шевченка, К. Ауера, А. Гаттона, Ф. Ковалишина, А. Каменобродського, 

багатьох інших художників, аматорів, архітекторів, театральних декораторів 

зафіксували для нащадків образи західноукраїнських міст, в т. ч., храмової 

архітектури ХІХ – поч. ХХ сторіччя і сьогодні долучаються як історико-

іконографічні джерела в дослідницьких працях.  Серед відомих архітекторів ХХ 

ст., що залишили слід у вказаному жанрі, назвемо Дмитра Яблонського – автора 

цензурованої та знищеної монографії «Порталы в украинской архитектуре» 

(1955), що була присвячена бароковим сакральним спорудам. Нещодавно 

ідентифіковані праці – акварельні твори на картоні, креслення з автографом у 

архіві Зеновія Соколовського, доводять його зацікавлення храмами нашого 

регіону ще у перші повоєнні роки [1]. 

Художня творчість архітекторів, як і архітектурний пейзаж, тематика 

існуючих чи втрачених храмів України неодноразово були предметом розгляду 

на спеціальних виставках, означені відгуками в пресі. Так, серед виставок, 

присвячених архітектурній графіці, живопису фотографії, концептуальній 

творчості особливо відзначимо організовані Івано-Франківським державним 

художнім музеєм (тепер Музей мистецтв Прикарпаття)7. 1990-го року у ІФДХМ 

відбулась виставка живопису, графіки, сценографії, архітектури Ярослава 

Лукавецького (16.08. – 17.09.1990); 1994-го року у виставковій залі музею на 

вул. Низова, 2 – виставка «Храми Івано-Франківщини в малярстві та графіці». 

До ювілею найстарішого міського храму – колегіального костьолу, 2003-го 

року організована імпреза «Образ міста і колегіати у творах українських та 

зарубіжних митців». Виставка «Втрачені храми України» художника Олега 

Ярмолюка експонувалась 14.03.2008 року, храмова архітектура була об’єктом 

дослідження художниці Тетяни Павлик – виставка «Дорогою додому» - 

8.05.2012. Рисована графіка сакральних споруд Прикарпаття неодноразово 

експонувалась через творчість архітектора Зеновія Соколовського – ювілейна 

виставка 4.04.2016. 

 
6 першого опису Львова, опублікованого у шостому томі енциклопедії «Опис міст світу» 

(лат. «Civitates orbis terrarum») — шеститомного каталогу міст світу, виданого у 1592-1618 

роках Георгом Брауном, Францом Гоґенберґом для імператора Священної Римської імперії 

Максиміліана II Габсбурга. 
7 Покликання надані завідувачем фондів ММП Віктором Доскалюком. 
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Олег Козак – частий учасник групових, персональних імпрез8. Будучи 

фаховим архітектором, спеціалізувався на проєктуванні громадських та 

житлових комплексів (торговий комплекс і житлова забудова села Дзвиняч 

Богородчанського району, районна лікарня у м. Калуш, піонерський табір в 

урочищі «Пожежа» в місті Долині, дитячий садок «Лісова казка», обласна 

лікарня, стадіон «Рух» у місті Івано-Франківську, співавтор 

інтер’єрів адміністративного будинку обласної та міської рад народних 

депутатів по вулиці Грушевського, «Будинку молодіжної творчості» по вулиці 

Незалежності). Також від 1989-го року О. Н. Козак – директор творчої 

архітектурно-проєктної майстерні «Івано-Франківськархпроєкт», що 

реалізувала проєкти числених об’єктів соціального призначення: школи, клуби, 

дитячі садки, будинки відпочинку та об’єкти промислового призначення. 

Важливою проблематикою у житті архітектора стало проєктування 

храмової архітектури: церков у селах Радча, Слобідка, Камінна, Шепарівці, смт. 

Делятин, а в Івано-Франківську: церкви Преображення Господнього (район 

«Пасічна»), церкви Юди Тадея (район «Каскад»), церкви Різдва Пресвятої 

Богородиці на вулиці Чорновола, Адміністративного будинку Івано-

Франківської Єпархії УГКЦ по вул. Чорновола,7 в м. Івано-Франківську. Олег 

Козак – автор проєкту Меморіального комплексу «Дем’янів Лаз» на місці 

перепоховання жертв сталінських репресій, Музею визвольних змагань ім. 

Степана Бандери у с. Старий Угринів З 1992 – 2001 рр. – автор проєкту 

реконструкції і проєктів реконструкції історичного центру Івано-Франківська.  

Акварельні етюди із зображенням храмової архітектури – чи не 

найчисленніші серед графічного доробку9. За словами архітектора, потреба у 

малюванні була потребою дихання. Під час автоподорожей із друзями, 

вивчаючи нову локацію для проєктування чи досвід інших архітекторів 

найперше республіками колишнього Союзу спостерігав за відмінністю і в 

регіональному храмобудівництві. Акварельні зарисовки історичних споруд, 

окрім фотофіксації, дозволяли відволіктись від конкретики, передати 

особистісні відчуття «намоленого» простору, відчути дорогу, якою підіймались 

до храмів сотні тисяч прочан, передати теплоту матеріалу, чуттєво оздобленого 

народним умільцем. У колекції автора, що наразі не каталогізована та не 

належать до музейних експозицій, кількасот творів оригінальної графіки, 

переважно формату А3. Найкращі твори виконано у 1980-1990-х роках. Серед 

улюблених тем – храмова архітектура різних регіонів України, палацові та 

замкові комплекси, зарисовки квітів. Найчастіше використовує техніки туш, 

перо та акварель. Особливістю акварельних етюдів є поєднання принципів 

документального малювання, що ретельно відтворює деталі, пропорції із 

вільною технікою акварелі, де фарба перетікає окреслений олівцем абрис, 

створюючи імпровізаційні колористичні композиції.  

 
8 Інформація отримана з офіційної сторінки аархітектора  на сайті ІФНУНГ [2], інтерв’ю з 

митцем 
9 Фото опубліковано на сторінці О. Козака [2] 
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Зосереджуючись на акварелях Олега Козака, зауважимо, що творча 

зарисовка дає можливість митцеві побачити найперше силует – чи не 

найголовнішу якість об’єкта, що локалізує сприйняття архітектурного вигляду. 

Окрім того, роботи автора художньо виразні. Олег Козак ставить перед собою 

завдання зобразити не випадковий сюжет, а той вигляд храму, що пов’язаний із 

суспільно-значущим напрямом руху людських потоків. Митець обумовлює 

своїми роботами те, що люди спрямовують свій рух до зображуваного храму 

через релігійну практику, зрідка як до місця пізнання туристичного місця чи у 

побутових справах. Тож сприйняття храму відбувається з пошуку найкращої 

видової точки, вибору панорами, не обтяженої чужорідними деталями, 

виділяючи ландшафтні особливості, де перетинаються шляхи з характерними 

височинами або балками, що мають глибинний розвиток. Автор задається 

метою не просто відтворити стан середовища, а підкреслити образну 

характеристику через ландшафтні та архітектурні особливості. 

Художній образ акварельних етюдів О. Козака є особливою формою його 

художнього мислення, що має асоціативну, метафоричну природу. Образне 

мислення доводить глядачеві синтез непоєднуваних раніше, непобачених, 

невідчутних рис із реальними характеристиками. «Художній образ – 

індивідуалізоване узагальнення, що розкривається в індивідуальному і через 

індивідуальне, в конкретно-чуттєвій формі істотне для низки явищ. Художній 

образ – єдність думки і відчуття, раціонального й емоційного. Там, де зникає 

хоча б одне з цих начал, розпадається сама художня думка, гасне мистецтво» 

[3, 188]. Образ відзначається виразною індивідуальністю. Цю особливість 

відзначаємо переважно на групових виставках, де одні і ті ж об’єкти зображено 

різними художниками. У роботах О. Козака образність, почерк відображений 

вишуканою локацією, що потребує в кожному випадку окремого 

горизонтального чи вертикального вибору формату (традиційно прямокутного, 

зі співвідношенням сторін 1/1,5), природнє середовище є ефектним тлом та 

жодного разу не перебирає вартості соліста композиції. Храми, храмові 

ансамблі зображуються найчастіше у прямій трансляції, фронтального чи трохи 

ліворуч, зрідка справа; іноді майстер використовує позицію вигляду згори чи 

знизу. Немає композицій, де б використовувалась фрагментарне розміщення 

об’єкта чи спотворена викривлена перспектива. Споглядання завжди статичне, 

уповільнене, натхненне притаманною архітектору мовчазною філософією. 

Дерева чи гірський краєвид розміщені позаду або фланкують об’єкт. Часто це 

пора ранньої весни чи глибокої осені, коли крони не заважають спогляданню 

архітектури, у окремих випадках – акцент на жовто-гарячій чи зеленій 

колористиці. Незалежно від характеристики матеріалу будівництва 

зображуваного храму – дерево чи камінь, поєднання конструктивних форм із 

природніми надзвичайно гармонійне, оповідальне. Відтворення архітектурних 

форм проходить через його серце, перш ніж рука торкнеться паперу, таким 

чином штучна, створена людьми архітектурна форма закріплює естетичне 

сприйняття автора та стає відбитком його суб’єктивного сприйняття і 

соціокультурної приналежності. Таке стикування зображальності та образності 

призводить до появи нових істотних змістів – навіть зачинені храми виглядають 
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ошатними та «залюдненими», через зображення митець звеличує 

найвизначнішого з будівничих – Бога. «Звичні буденні краєвиди автор подає 

врочисто й піднесено, що змушує нас по-новому бачити навколишній світ, 

рідну землю» [5, 232]. 

Отже, вивчення урбаністичного середовища через архітектурні зарисовки 

актуальне для сьогодення, використовується як один з основних засобів 

швидкої комунікації між автором і замовником, є засобом пошуку композиції 

об’єкта та її масштабного розміщення у просторі. Практики авторських 

зарисовок активізують чуттєве сприйняття світу і раціональне мислення не 

лише серед архітекторів, а й широкої аудиторії митців та аматорів. Наслідком 

практикування є поява художньо-образного та композиційно-конструктивного 

рішення.  

Образотворчість характерна не лише для живописців, а й доволі популярна 

у архітектурних колах. Експерименти поширюються як на традиційні 

зображальні композиції, так і на модерністичні чи постмодерні практики. 

Акварельні етюди Олега Козака відзначаються зрозумілістю методики 

донесення змістів до глядача, що пояснюється щільністю образних зіставлень, 

які апелюють до архетипів. Важливість поширення традиційного мовного коду 

обумовлює вибір майстром найефектнішої видової точки, пов’язаної не стільки 

з презентацією об’єкта, скільки з дослідженням шляху прочанина до храму. 

Чим тривалішим є спілкування з об’єктом, тим свідомішим є обрання 

композиції зображення сакрального об’єкта, тактовне доповнення його 

ландшафтним середовищем. Вибірковість кожного етюду та одночасно 

ансамблевість експозицій робіт митця, представлених на групових чи 

персональних виставках, демонструють загальний образ витвореного автором 

світогляду, що складається з естетичних локальних фрагментів, асоціативно 

стикованих у довершений образ. 
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НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ:  

ОЛЕКСАНДР ХОМИК (1891—1929 рр.)  

 

У кожнім слові – безодня простору 

(Микола Гоголь) 

Я віддав би усе на цім світі за змогу 

умерти за рідний свій край 

(Борис Грінченко) 

 

Однією із сторінок історії української журналістики є постать Олександра 

Хомика і його діяльність у царині національних ЗМІ. Докладні відомості про 

етапи його життя й творчої активності загубилися у вирі історичних подій 

першої половини ХХ ст., розсіялися на сторінках тогочасних періодичних 

видань. Метою пропонованої доповіді є зафіксувати й оприлюднити крихти 

інформації про О. Хомика, які нам вдалося виявити. Сподіваємося, що вона 

стане тим інформаційним приводом, який викличе зацікавлення як 

журналістикознавців, краєзнавців, так і широкої громадськості та простимулює 

здійснення ґрунтовніших досліджень, спонукатиме тих, хто володіє більш 

точними і повнішими даними, поділитися ними із суспільством. 

Олександр Хомик народився 1891 р. [5] у родині «сільського маляра 

Якова Хомика і його дружини Марії, з дому Любович» [2]. Старший брат 

Олександра, Артим Хомик, — педагог, письменник, журналіст і публіцист, 

особистість й творча діяльність якого нині є об’єктом наукових досліджень [4].  

Середню освіту Олександр здобував у бережанській гімназії. Такі 

висновки робимо на підставі інформації, вміщеної у книзі «Бережанська 

гімназія», яка 2007 р. вийшла з нагоди 200-річного ювілею цього навчального 

закладу. Тут відзначено, що О. Хомик був одним із учасників таємного гуртка 

гімназистів «Молода Україна» [1].  

У роки Національно-визвольних змагань О. Хомик, як і його брат Артим, 

перебував на Наддніпрянщині. На основі опублікованого у щоденникові «Діло» 

некролога довідуємося, що Олександр був співробітником «Пресової Кватири 

У. Н. Р.» (ймовірно, мова йде про Пресову кватиру Начальної команди УГА). 

Ця інформація, як і повідомлення про те, що на похоронній процесії із 

прощальним словом «від бувших УСС» виступив Антін Аримович [7], дають 

нам підстави припускати, що О. Хомик був учасником Першої світової війни та 

Національно-визвольних змагань у складі одного з підрозділів УСС.  

У згаданому некролозі також зазначалося, що О. Хомик «був дуже 

талановитою людиною і залишив по собі кілька дотепних сатир та гуморесок. 

Писав у ріжних пресових органах на Вел. Україні і на еміграції» [7]. Точних 

відомостей про те, із якими виданнями він співпрацював, немає. Завдяки 

опрацюванню низки українських наддніпрянських часописів 1918—1919 рр. 

вдалося виявити ряд публікацій О. Хомика на сторінках київської щоденної 

газети «Відродження» (одним із провідних її журналістів був А. Хомик), яка 

виходила впродовж березня – грудня 1918 р. Ім’я О. Хомика на її шпальтах 

з’явилося лише у грудні, після встановлення влади Директорії у місті. 
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Публікації, про які йтиме мова далі, підписані як повним іменем, так і 

криптонімами О. Х-к та О. Х. Одразу зазначимо, що це лише припущення, а не 

доконаний факт. Підставою для таких висновків, на наш погляд, є стилістична 

подібність текстів, підписаних як повним ім’ям, так і його скороченнями 

(криптоніми О. Х. та О. Х-к). Загалом, у «Відродженні» опубліковано дев’ять 

матеріалів під зазначеними підписами. У багатьох з них редакція трактувала 

автора, як «наш співробітник». Серед опублікованих у «Відродженні» 

матеріалів домінують інтерв’ю журналіста з українськими державними, 

політичними та військовими діячами: Володимиром Калиновичем, Михайлом 

Ковенком, Юрієм Коллардом, Євгеном Коновальцем, К. Поливаном, Юхимом 

Щирицею. У цих матеріалах О. Хомик цікавився думкою респондентів щодо 

причин повстання проти гетьмана П. Скоропадського, ролі січових стрільців у 

боротьбі за Київ (Розмова з полк. Коновальцем. Ч. 212), з’ясовував ставлення 

українців Галичини і Буковини, діаспорних діячів до політики гетьмана, 

зокрема стосовно федерації з Росією, й інформування західноєвропейської 

громадськості про українські справи, як-от про змагання «до державної 

незалежности і суверенности» (Об’єднана Україна. Ч. 214). О. Хомик також 

акцентував й низку проблем забезпечення життєдіяльності Української 

Народної Республіки: відновлення роботи залізниць, ремонт телеграфних ліній 

(Розмова з п. Ю. Колардом. Ч. 214), реорганізація системи шкільної освіти, 

українізація вищої школи, фінансове забезпечення педагогів (Организація 

школи. Ч. 223), налагодження діяльності верховної слідчої комісії при 

Директорії, покликаної виявляти злочинні дії уряду П. Скоропадського, 

спрямовані проти українського «селянства та робітництва», формування її 

губернських та повітових відділів (Верховна слідча комісія. Ч. 220) та ін. 

Вміщуючи у «Відродженні» інтерв’ю з виконуючим обов’язки управляючого 

українським посольством у Кубанському Краї К. Поливаном, інтерв’юер 

акцентував негативне ставлення представників Кубанської ради до 

федеративного союзу краю з Росією та відмову протегувати участь козаків у 

воєнних діях проти УНР. «Рада категорично заявила, що ні одного козака вона 

проти України на пішле, — фіксував він слова респондента, — а котрий з 

козаків одважиться піти, Рада вважатиме його зрадником Кубані» (Добровольці 

на Кубані. Ч. 216). Інтерв’ю журналіста з «визначними представниками» ЗУНР 

(не зазначено, з ким саме відбувалася розмова) проливало світло на тогочасне 

становище в Галичині: події польсько-українського протистояння, втрата 

контролю над Львовом і Перемишлем, діяльність Державного секретаріату, 

ставлення галичан до питання злуки ЗУНР і УНР (Становище в Галичині. Ч. 

220). До слова, це інтерв’ю було передруковане у 1-му числі (від 3 січня 1919 

р.) «Газети Зіньківського повітового земства» (виходила у Зінькові від квітня 

1918 р. до 6 січня 1919 р. під редагуванням І. Багрія). Перу О. Хомика також 

належать репортажі про зустріч представниками різних політичних сил, 

національних спілок, громадських об’єднань та інституцій урядового поїзду 

Директорії у Києві (На вокзалі. Ч. 215) та про перебіг одного із засідань 

Українського Національного Союзу, яке відбулося наприкінці грудня 1918 р. 

(Засідання Національного Союзу. Ч. 221).  
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1919 р. у Києві вийшло строєне число (ч. 1/2/3) літературно-мистецького 

місячника «Музаґет». У самоанонсі редакція журналу не лише повідомляла про 

його мету, програмні засади. Тут також опубліковано список авторів, яких було 

запрошено «до участи в часопису», серед яких згадано й О. Хомика. Чи 

погодився він на цю співпрацю — не відомо. Адже, як знаємо, вийти у світ 

судилося лише згаданому строєному числу цього видання. Однак на основі цієї 

інформації можемо припустити, що не лише журналістика як вид творчої 

діяльності цікавила О. Хомика.  

У широкознаному «Словнику українських псевдонімів та криптонімів 

(XVI—ХХ ст.)» Олексія Дея зафіксовано прибрані імена брата Олександра — 

А. Хомика. Серед інших зазначено псевдонім А. Жабченко, яким він 

користувався для підпису у варшавській «Українській Трибуні» [3]. Під час 

верифікації зазначеної інформації виникли сумніви щодо приналежності 

А. Хомикові цього псевдоніма. Підставою для підозри у помилці став той факт, 

що на момент виходу першого числа варшавської «Української Трибуни» 

(травень 1921 р.) А. Хомик помер. Встановити істину вдалося завдяки зібраним 

І. Калиновичем «Матеріалам до українського словника псевдонімів і 

криптонімів», які зберігаються у відділі рукописів Львівської національної 

наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. На 431-му аркуші зазначеної 

справи містяться відомості про те, що під вказаним псевдонімом на шпальтах 

«Української Трибуни» публікувався брат А. Хомика — журналіст, 

співробітник українських сатирично-гумористичних видань 

Олександр (Лесь) Хомик [6]. На шпальтах цього видання нам вдалося 

зафіксувати два віршованих фейлетони, підписаних псевдонімом А. Жабченко: 

«Голод по декрету» (1921. Ч. 92), «Червоний сон» (1921. Ч. 102). Обидва вони 

вийшли з підзаголовком «Казка наших днів» і акцентують увагу на 

пропагандистській (часто базованій на відвертій брехні) діяльності РСФРР як у 

внутрішньодержавному, так і в міжнародному інформаційному просторі.  

У 20-х рр. ХХ ст. О. Хомик жив у Перемишлі. На прожиття заробляв 

працюючи на посаді начальника відділу «залізних товарів при П. С. К. у 

Перемишлі» й був активним як громадський діяч. Як зазначалося у некролозі: 

«працював теж на освітньому полі, уладжував вечорі гумору і т. д.» [7].  

У цей період він співпрацював із львівськими сатирично-гумористичними 

виданнями. Зокрема, був відповідальним редактором кількох чисел (ч. 5/6, 7/8 

та 9 за 1923 р.) журналу «Будяк» (виходив упродовж 1921—1923 рр.). У 

вихідних даних його ім’я подавалося у такій інтерпретації — Лесь Хомик [9]. 

На сторінках цього часопису опубліковано кілька анекдотів та фейлетонів за 

підписами Х. (На срібнім весіллю. 1921. Ч. 17; Від хвилі… 1923. Ч. 7/8; Я не 

думав… 1923. Ч. 9) і Лесик (Кінець карнавалу. 1923. Ч. 4) відповідно. 

Дозволимо собі припустити, що під ними приховується О. Хомик, але на 

нинішньому етапі дослідження ані довести, ані спростувати цієї гіпотези не 

можемо.  

На сторінках іншого українського «журналу гумору і сатири», який під 

назвою «Зиз» виходив у міжвоєнному Львові, надруковано фейлетони 

«Травневого вечора» (1925. Ч. 11) за підписом О. Х. та «Соломяний вдовець» 
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(1928. Ч. 12) під псевдонімом Лесько (ймовірно, О. Хомик). Припускаємо, що 

співпраця О. Хомика із цим виданням не обмежується лише зазначеними 

публікаціями. Серед надрукованого у часописі є чимало неавторизованих 

матеріалів, а також підписаних псевдонімами, які донині залишаються не 

розкритими. Остання «річ» Олександра у цьому виданні була опублікована уже 

посмертно. Це «повне гумору» «Спростування» (під рубрикою «Дописі») (1929. 

Ч. 6), підписане псевдонімом Емеритований тенор. Розкрити цей принагідно 

придуманий автором і використаний редакцією «Зиза» псевдонім журналіста 

О. Хомика вдалося завдяки цитованому раніше некрологові у газеті «Діло»[7].  

О. Хомик помер 30 березня 1929 р. «після короткої недуги (на удар серця) 

в перемиському шпиталі». Поховано його було на перемишльському кладовищі 

«при численній участи громадянства, що заступило йому рідню» [7]. У 

вміщеному в перемишльському тижневику «Український Голос» лаконічному 

некролозі підкреслювалося: «Велику втрату поніс Перемишль зі смертю Цього 

талановитого Чоловіка. Земля Йому Пером!» [8].  

Повернення загублених у часі й просторі імен співробітників українських 

пресових видань ХІХ—початку ХХ ст. є копіткою, але необхідною, на наш 

погляд, справою. Така робота сприяє творенню «живої», поданої крізь призму 

персональних життєвих перипетій та творчих біографій, історії української 

журналістики і робить її близькою кожному небайдужому.  
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МОВНИЙ СВІТ ОЛЬГИ ФЕДИК 

 

У всіх народів мова – це засіб 

спілкування, у нас це – фактор 

відчуження. Не інтелектуальне надбання 

століть, не код порозуміння, не 

першоелемент літератури, а з важкої руки 

імперії ще й досі для багатьох – це ознака 

націоналізму, сепаратизму, причина 

конфліктів і моральних травм… 

 

(Ліна Костенко) 

Як парость виноградної лози  

Плекайте мову. Пильно й ненастанно  

Політь бур'ян. Чистіша від сльози 

Вона хай буде 

(Максим Рильський ) 

 

Про Ольгу Федик треба говорити як про педагога, науковця, редактора, 

журналіста і Людину. Кожна з означених характеристик – не є перебільшенням, 

надуманими обставинами чи бажанням прикрасити. Ольга Федик певною 

мірою унікальна – як Людина-діяч, Людина-символ, Людина-професіонал та 

Людина-патріот (https://cutt.ly/CgNLHE0)[1] .  

Ще коли 31 жовтня 1999 р. у віці 51 року тяжка хвороба відібрала її у 

рідних, друзів, колег-філологів та колег-журналістів, студентів факультету 

журналістики у Львівському університеті імені Івана Франка, більшість 

розуміла, що сталася непоправна втрата: в науковому, викладацькому та 

професійному колах нікому буде замінити дорогу всім нам Ольгу 

Станіславівну. Відверто кажучи, не хотілося вірити, що її, вчителя і колеги, 

більше немає. Це було дуже несправедливо, неправильно, щоб порівняно 

молода Людина, справжня християнка так швидко завершила свій земний шлях.  

По довгих роках по тому прийшло усвідомлення іншого: то було 

завершення земного шляху фізично, але не сутнісно і не ментально. Завдяки 

зусиллям родини – чоловіка Ігоря Івановича, педагога, історика, Заслуженого 

вчителя України, директора Музею Митрополита Андрея Шептицького 

(https://cutt.ly/bgNKvv3), сина Івана, на той час студента історичного факультету, а 

нині доцента кафедри історичного краєзнавства Франкового Університету 

(https://clio.lnu.edu.ua/employee/fedyk-i-i), колег з рідної кафедри мови ЗМІ, якою 

завідувала з 1996 по 1999 рр., приятелів, друзів, небайдужих – ім’я Ольги 

Станіславівни, як і вона сама, її тексти не забулися, а навпаки примножились.  

Посмертно (у 2000 р.) виходять одразу дві книжки: «Слово. Дух. Нація» 

(наукова публіцистика та есеїстика; тут, за вдалим висловом Галини Трачук («Я 

на сторожі біля них поставлю Слово…». Суботня пошта, 1992. 23 трав.) «тісно 

переплітаються мовна проблематика у сучасності, релігійна проблематика, а 

також свідомість нації») та «Мова як духовний адекват світу (дійсності)» 

https://cutt.ly/CgNLHE0
https://cutt.ly/bgNKvv3
https://clio.lnu.edu.ua/employee/fedyk-i-i
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(Місіонар, докторська монографія, доступ до тексту: 

https://issuu.com/vicchetov/docs/b103fa1fe865cc).  

Дуже змістовні, правдиві і щирі слова знаходимо в публікації Любові 

Кіндратович «Слово про Вчительку» (Аудиторія. 1999. Ч. 31. 12-18 лист. С. 9): 

«Завдяки Їй, до нас, студентів, приходило усвідомлення духовної сутності 

слова, на Її лекціях ми вчилися позбуватися мовних огріхів, твердо вимовляти 

шиплячі, та найголовніше – ми вчилися мислити. Якими чистими і високими 

були Її ідеали і якою непорушною була Її віра в них! На тлі всіх тих, хто 

оперував поняттями «Віра», «Україна», «мова», «народ» зі спекулятивних 

міркувань, з обов’язку, на догоду часові, Вона виокремлювалася щирістю своєї 

Віри та Любові… Особливо вона опікувалась здібними студентами з 

незаможних родин. Аристократичність духу та високоосвіченість дивовижно 

поєднувалися в ній з простотою і доступністю у спілкуванні». 

В університетській газеті «Каменяр» (за червень 2008 р.), у публікації 

«Цього року Ользі Федик виповнилося б 60…» Мирослава Рудик, тоді 

здобувач, а нині доцент кафедри теорії і практики журналістики, описує 

науковий семінар, присвячений ювілею вчителя і наставника, на якому 

виступили проректор ЛНУ ім. І. Франка М. В. Лозинський, декан факультету 

журналістики М. П. Присяжний, завідувачі кафедр, професори – М. Г. 

Яцимірська, Й. Д. Лось, В. В. Лизанчук, викладачі факультету – проф. О. А. 

Сербенська, доценти Х. П. Дацишин, М. Г. Житарюк, чоловік та син Ольги 

Станіславівни. Там же М. С. Рудик подала і власний вірш – п’ятистопний ямб-

катрен, присвячений світлій пам’яті Ольги Федик. Мене, як і багатьох, хто знав, 

поважав і любив Ольгу Станіславівну, чомусь особливо пройняли ось ці рядки: 

«А Ваше слово, мов вода цілюща, Зігріло серце у важкі часи. А праця Ваша – 

плідна й невмируща, Мов гроно виноградної лози». 

Ольга Станіславівна навчала і навчила людськості, національної гідності, 

українського патріотизму, зміцнила віру в національну греко-католицьку 

церкву, яка потребувала узаконення після повернення з забуття, багатьом-

багатьом студентам. Про неї схвально відгукуються багато людей, в т. ч. й 

Ганна Гопко, депутат Верховної Ради України VIII скликання 

(https://cutt.ly/qgMaZIR). У своєму пості в «Фейсбуці» від 31 жовтня 2020 р., у 

роковину смерті О. Федик, Г. Гопко пише: «Господь щедрий на Вчителів. 

Дякую за неймовірно сильну особистість, принципову, вимогливу, милосердну, 

професійну Ольгу Станіславівну Федик. Педагог від Бога, пані Ольга майже рік 

готувала нас до тестів (ще не було загальнодержавного ЗНО) і я вступила на 

факультет журналістики набравши всі бали, не давши жодного хабаря. 

Пригадую,  як щонеділі о 6 ранку виїжджала з Підволочиська потягом до 

Львова, щоб готуватися до тестів… Любов Ольги Станіславівни до України, 

нашої історії, мови – стали для мене прикладом і орієнтиром» 

(https://www.facebook.com/hanna.hopko). 

Ігор Скленар у некролозі «Пам’яті Ольги Федик» слушно зауважив, що 

Ольга Станіславівна – невтомний дописувач «Світла» та інших католицьких 

видань – «Мети» (Львів), «Патріярхату» (США), редактор багатьох релігійних 

книг, що вийшли друком у видавництві «Місіонер» (Львів). «Колеги по роботі 

https://issuu.com/vicchetov/docs/b103fa1fe865cc
https://cutt.ly/qgMaZIR
https://www.facebook.com/hanna.hopko


 139 

та студенти завжди пам’ятатимуть її принципову позицію щодо відстоювання 

національних та релігійних вартостей нашої нації. Зі сторінок періодичних 

видань та з екрану телевізора слово Ольги Федик завжди звучало актуально. 

Зокрема, у «Світлі» вона активно полемізувала з представниками рунвіри, 

аргументовано доводячи помилковість їхніх поглядів…» (Світло: місячник, 

Торонто (Канада). 1999. Ч. 12. С. 429). 

У газеті «Каменяр» (2000. №5. С. 5) з’явився дуже чутливий, глибоко 

символічний, і, схоже, адресований фарисеям, вірш за підписом «Т. Х.» (ми 

розуміємо, що автор – Т. Хоменко): 

Фальшиві сльози висохнуть. Мовчи. 

Плачі на публіку – всього лише плачі. 

Ті сльози, що стікають без упину, 

Не змиють з серця черствості лупину. 

І не ридай. Хоч звучним був твій жест, 

Ридання ці не досягнуть небес. 

Туди підносить лиш скорботний щем. 

Не вибухай удаваним плачем. 

І не дивись на всіх багатозначно. 

Чоло холодне цілувати лячно. 

Замри в скорботі. Душу відпусти, 

Не муч її. За все і все прости. 

У своїх роздумах про монографію Ольги Федик «Мова як духовний 

адекват світу (дійсності)» Тетяна Хоменко, доцент кафедри зарубіжної преси та 

інформації Франкового Університету, вдало підмітила: «В орбіті духовності 

Ольги Станіславівни Федик обертається чимраз більше її учнів, однодумців та 

послідовників», і пророчо передбачила: «Може трапитися так, що ім’я цієї 

оптимістичної життєлюбки, запального оратора, впевненого, незворушного 

науковця стане згодом легендою, яка додаватиме снаги зневіреній, 

спустошеній, зневаженій людині, висвітлюватиме їй,  охлялій у гонитві за 

примарою слави, шлях до справжнього визнання» (Філософія мови як 

екзистенція Духу. Роздуми над книгою О. С. Федик. Каменяр. 2000. №5. С. 5).  

І ці слова вже повною мірою справджуються. Зусиллями ентузіастів (як-

от Світлани Петренко, Мирослави Рудик) цю монографію у 2018 р. перевидано.  

«Її філософія мови, викладена у презентованій нещодавно книзі «Мова як 

духовний адекват світу (дійсності)», - відзначає Тетяна Хоменко, - сягнула 

трансцедентних вершин, демонструючи і досліджуючи національну мову як 

святість, як сакральне явище, що об’єднує дві реальності національного життя: 

духовну і фізичну, поширює внутрішній світ людини до нескінченного 

творчого пізнання дійсності» (Каменяр. 2000. № 5). 

У газеті «Просвіта» за березень 2003 р. (Ч. 3 (254)) на сторінці «Родинна 

Просвіта» у статті «Усі ми прагнемо любові…» апельовано до педагогічних 

настанов О. Федик, які можна вважати основою доброго виховання: «Є багато 

виховних засобів, але найдієвіший – атмосфера, в якій виховується і 

формується дитина. З увагою перечитаймо і задумаймось над рядками, які 

залишила нам світлої пам’яті Ольга Федик…: якнайчастіше спілкуймося з 
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дітьми; щиро і правильно відповідаймо на дитячі запитання; пам’ятаймо: 

дитина – наш співрозмовник, шануймо її гідність, даваймо їй можливість 

висловити свою думку; ніколи не підвищуймо голос у розмові з донькою чи 

сином; читаймо і співаймо дитині; привчаймо дитину до мовного етикету за 

столом, у трамваї, в магазині, на вулиці». 

Чоловік Ольги Станіславівни, Ігор Іванович Федик, під псевдо Ігор 

Руднівський у часописі «Просвіта і сучасність» (Слово. Дух. Нація. 2003. Ч. 12 

(263) згадує дружину як активного члена «Просвіти», під егідою якої вона 

багато робила і зробила для збереження чистоти рідної мови. Також Ольга 

Федик була автором телевізійних програм «Як много важить слово» та «Світ і 

Україна» на Львівському телебаченні. За життя надруковано понад сотню 

статей, декілька книжок. Особливо акцентує І. Руднівський на збірнику 

«Афоризми». З задоволенням процитую деякі: «Мова є найголовнішим засобом 

психологічної цілості, історичної єдності нації»; «Спочатку було Слово… Для 

нас – українське, рідне, материнське. Мученицьке і святе, древнє і сьогочасне»; 

«Не маємо морального права і далі породжувати мовний субстрат, що знецінює 

тисячолітні скарби»; «Найважливіша функція Отчого Слова – поєднувати нас із 

Богом»; «Девальвація Слова і девальвація Душі – процес синхронний», «Мова 

поєднує національний організм у просторі і часі, забезпечуючи нації духовну 

культурну безперервність»; «Знищення слова як духовного онтосу відбувається 

паралельно із занепадом віри в Бога…»; «Мова дана кожній нації Богом, і 

тільки рідне слово втілює увесь спектр духовного життя народу»; «Воскресіння 

отчої мови – це благодатний процес духовного наповнення України». 

Інші афоризми Ольги Станіславівни знаходимо і на спеціалізованому 

сайті афоризмів (http://aphorism.org.ua/search.php):  

Мова не лишень частково надприродне явище, а повністю. 

Мова не просто передає інформацію, а є засобом адаптації відомостей. 

Лексико-морфологічна система членування дійсності є вичерпною. 

Мова — найважливіший національний ідентифікатор, завдяки якому 

кожна нація вирізняється з-поміж инших, усвідомлюючи себе самодостатнім та 

самочинним суб'єктом історії.  

У чужому слові людина чужа сама собі. 

Однією з найглибших, найщиріших поціновувачів та критиків творчості 

Ольги Федик була її однокурсниця, приятелька, доктор філологічних наук, 

професор, письменниця, літературний критик Стефанія Андрусів. У передмові 

до книжки наукової публіцистики й есеїстики «Слово. Дух. Нація» 

(«Самозображення у слові: публіцистика Ольги Федик». Львів, 2000. С. 5-8) 

Стефанія Миколаївна дала розлогу і достатньо повну характеристику Ольги 

Станіславівни: «Ольга Федик як публіцист – лиш одна із іпостасей її 

особистості та таланту. У всіх своїх земних ролях – дочки, дружини, матері, 

вченої, викладача університету вона була цільною і цілісною індивідуальністю, 

завше сама собою, завше такою самою. М’яка і делікатна за вдачею, вона завше 

була непоступливою і принциповою, коли йшлося про речі важливі, 

основоположні – мораль, Бога, Україну. І вміла їх відстояти» (с. 5). 

http://aphorism.org.ua/search.php


 141 

Підготовлену до друку монографію, задуману як докторська монографія, 

видану з ініціативи родини та друзів з видавництва «Місіонер» посмертно, С. 

Андрусів назвала дивовижною за науковою сміливістю та глибиною. Але не 

менш важлива і публіцистика О. Федик, адже предметом роздумів стали «слово 

і нація, генетика та енергетика рідного слова, мова і політика, щоденні 

проблеми слововживання, мовні покручі – суржик, труднощі національно-

мовної ідентифікації у побутовій свідомості, функціонування української мови 

у державних установах» (с. 5). Звісно, О. Федик найбільше імпонував 

публіцистичний, науково-публіцистичний есей. Більшість її есеїв – «то 

філософські роздуми про сутність мови, природу мовного розмаїття світу…». 

На думку С. Андрусів, статті й есеї О. Федик – це також цілий сугестивно 

заряджений безконечний потік науково-публіцистичних окреслень суті 

національної мови: «утаємнений код; наш голос; наша пісня; наша національна 

модель землі, космосу; архітектоніка дійсності; наш зв’язок з Богом…». С. 

Андрусів підсумувала: «Тексти публіцистичних творів Ольги Федик, як магічне 

люстро, зберігають у кожному слові, кожній фразі кшталти внутрішнього 

портрету цієї дивовижної людини, адже текст і є віддзеркаленням душі автора, 

як і душі світу – мови» (с. 8). 

Я також добре знав Ольгу Станіславівну. Знав як чудового педагога, 

мудрого наукового порадника, доброго літературного редактора (у 1991-1992 

рр. ми разом з нею і доцентом Й. Д. Лосем, редактором, працювали в газеті 

«Українське слово»), прекрасну людину, яка причетна й до моєї наукової 

стежки, бо наполегливо переконувала мене йти в науку та рекомендувала мене 

на факультеті журналістики. Якби не Ольга Станіславівна, вочевидь, не 

відбулося б і мене – не тільки як науковця, педагога, журналіста, а насамперед 

як людини з певними життєвими принципами.  

Ольга Станіславівна випереджала час. Дуже випереджала. Пригадую, як 

під час лекції з української мови запропонувала нам, другокурсникам, яких в 

аудиторії було понад півсотні, спробувати підготувати одну з лекцій. В умовах 

СРСР, 1989 р., коли на факультеті, буквально за стіною, працював «перший 

відділ КГБ», це звучало настільки несподівано і було таким мужнім кроком з 

боку викладача, що ми, студенти, не могли зрозуміти, що таке насправді 

відбувається з нами. Пригадую, після певних роздумів, все ж зголосилося двоє 

– Роман Якель (тепер власний кореспондент «Дзеркала тижня» у Тернополі) і я. 

Кожен із нас взяв по 45 хв. Моя частина, над якою працював у Науковій 

бібліотеці Університету на вулиці Драгоманова протягом місяця, гортаючи 

праці за редакцією І. Білодіда, І. Матвіяса, М. Жовтобрюха та інших, 

називалася «Прийменники У та В як синоніми та антоніми». Тоді, пригадую, 

наш викладач навіть щось нотувала. І це було справді приємно. Як і іспит 

«автоматом», чого собі й уявити було неможливо. І зовсім неприємно було тоді, 

коли за кілька тижнів конспект лекції, першої моєї лекції, безслідно щезнув… 

Пригадую також «малосімейку» родини Федиків на вулиці Тролейбусній, 

яка, наче рукавичка, ніби розтягувалась і в якій одночасно могло перебувати 

десяток-півтора студентів-філологів і студентів-журналістів, що збиралися 

практично щомісяця задля прочитання власних віршів, новел, оповідань. 



 142 

Фактично,  це був неформальний літературний гурток, де народжувались 

таланти і загартовувались характери. Однією з таких талановитих поеток, чиї 

вірші слухали-обговорювали, була Маріанна Кияновська, тепер лауреат 

Шевченківської премії в галузі літератури.  

З іншого боку, викладацька мізерна платня, затримання виплат на 

півроку, безперспективність щодо поліпшення житлових умов, змусили Ольгу 

Станіславівну думати, що робити. І вона відважилась на нежіночий крок – 

поїхала до США ніби на наукове стажування, але насправді – працювати в 

особняку колишніх львів’ян. Звісно, це дозволило трохи поліпшити матеріальне 

становище родини – на Сихові на вулиці Скрипника було придбано нову 

квартиру, однак трапилося лихо: онкологія… Попри всі зусилля родини та 

лікарів, попри певне поліпшення й надію на цілковите одужання, Ольга 

Станіславівна, після п’яти років невпинної боротьби за життя, все ж відійшла у 

кращі світи й осиротила рідних та близьких, залишила безпорадними багатьох 

друзів…  

Якби Ользі Федик судилося прожити ще бодай з десяток років, вона 

неодмінно захистила б докторську, стала б професором. Згадана вже сьогодні 

докторська монографія охарактеризована багатьма як синтез філософії мови та 

християнства, дехто порівнює її з Олександром Потебнею, дехто з Вільгельмом 

фон Гумбольдтом, якими вона безмежно захоплювалася.  

Захоплююсь її ідеями, справжньою українськістю, принциповістю, 

наполегливістю, мовною майстерністю і я. Іноді в текстах Учителя черпаю 

свіжі ідеї. Якось ще до окупації Кремлем Криму і частини Донбасу, коли 

відбувалась співпраця між факультетами журналістики Львівського 

національного університету імені Івана Франка та Вищою школою 

журналістики і масових комунікацій Санкт-Петербурзького державного 

університету, подав свою статтю «Лингвосоциокультурные модели: к вопросам 

содержания, структуры, значения медиатекста» в науковий збірник 

«Медиатекст как полиинтенциональная система» 

(http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1394526352_7537.pdf, СПб., 2012. Стр. 24-33). І 

розпочав її з аналізу монографії Ольги Станіславівни, ілюструючи двома 

схемами-концептатами (духовний зв’язок та онтологічна природа рівнів мови). 

Будучи майже певним у тому, що мою статтю не надрукують і тим паче не 

розмістять схем з книжки О. Федик, навіть не став перекладати поняття на цих 

схемах з української російською. Але я помилився. Статтю в Санкт-Петербурзі 

надрукували. З малюнками і написами українською. Таким чином, мовознавчі 

концепти Ольги Федик отримали визнання навіть у Росії, яку, як колонізатора 

України й культурно-національного асимілятора українців, справедливо і 

послідовно засуджувала у своїх есеях Ольга Станіславівна. 

Тим часом, мовний світ Ольги Федик – незбагненний, планетарний – не 

поцінований належним чином в українських університетах (крім Львівського). 

Питання: чому? Бо його авторка і далі залишається чужою в науковому 

зросійщеному середовищі, чи тому, що багато хто досі не спромігся досягти 

рівня розуміння її наукового й есеїстичного чину та болю?  

 

http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1394526352_7537.pdf
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Література та джерела 

1. Посилання див. у тексті. 
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ФЕМІНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТВОРЧОСТІ  

СОЛОМІЇ ПАВЛИЧКО ЯК ФЕНОМЕН ПЕРСОНАЛІСТИЧНОГО 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Мета світогляду – розвиток духу 

(Емануель Ренан) 

 

Даремна праця, коли туман густий. 

Розвіється – ставайте до роботи. Не 

просто лупайте камінь, подивіться, куди 

вам стрілка компаса укаже 

(Олег Гринів) 

 

Сучасне українознавство відбиває загальну спрямованість нашої культури 

до таких процесів, у яких замість однозначної необхідної послідовності подій у 

якості вірогідного поля смислів затверджується передбачувана 

«неоднозначність» ситуації, що стимулює персоналістичний інтерпретативний 

вибір. У формуванні зазначеної інтенції відчутним є вплив творчого доробку 

української письменниці, літературознавця, перекладачки, публіцистки, 

філософа Соломії Павличко. Її твори  жадають від того, хто їх читає, 

особистого діяльного відношення, нерідко перекомпонування та нової 

інтерпретації пропонованого матеріалу. Саме у такому постійно 

відновлюваному інтерсуб'єктивному контексті виокремлювалася їх 

феміністична спрямованість й набував ваги феміністичний дискурс.  

Початком своєрідної традиції радикального переосмислення уявлень про 

природу й жінку в сучасній українській літературі є книга Соломії Павличко 

«Дискурс модернізму в українській літературі», у якій підкреслюється 

амбівалентність образів жінки та природи й можливість множинності їх 

тлумачення. Інтерпретуючи творчість Лесі Українки, Ольги Кобилянської та 

Наталії Кобринської, вона показує, що їм більшою мірою, ніж авторам-

чоловікам вдалося змінити українську модель світобудови завдяки прагненню 

вивести поняття нації за межі селянства. Саме тому в їх творчості важливе 

місце займає проблема екзистенційної єдності людини та природи. 

Соломія Павличко помічає , що ліричний струмінь новели О. Кобилянської 

«Природа» живиться прекрасно змальованими картинами Карпатських гір. 

Пейзаж стає тим фоном, що, у свою чергу, співпадає з почуттями героїв. У 

картинах природи, як і в діалогах, відчуваються немовби дві самостійні лінії, 

жіноча та чоловіча. Навколишнє у сприйнятті героїні більш елегійне, 

меланхолійне: «Там воздух бачиться повен запаху айстрів, і на всьому лежить 

легкий сум» [1, с. 161]. Молодий гуцул «переживає» природу по-своєму, що 

відповідає його душевному настрою: «Поглянув уважно наперед себе в вертеп, 

з котрого добувалися біляві мряки, що немов подерті, вкривали вершки дерев» 

[1, с. 162]. Ці дві лінії спочатку йдуть паралельно, ніде не перетинаючись, 

відтворюючи певну поліфонію почуттів, яка підсилює драматургію новели. І 

лише на піку душевних переживань вони поєднуються. Тоді й пейзажі 

сприймаються героями однаково піднесено: «Перед їх очима розстелився 
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чудний вид. Великанські, порослі лісом верхи гір, синьо-темні прірви, праліси, 

буйні полонини – усе разом погружене в синьому. І не далеко все було. Ні, таки 

цілком близько від них п’ялися гора на гору, лиш безоднями розділені. Над 

усім тим чудно чисте голубе небо» [1, с. 170]. 

Ідеал Ольги Кобилянської – самостійна людина, людина, не залежна від 

зовнішніх сил, зокрема від сил природи. На відміну від романтиків 

Кобилянська не ототожнювала природу із свободою чи добротою. Наприклад, 

малоосвічена, отже, близька до природи героїня повісті «У неділю рано зілля 

копала», не вгамувавши своїх пристрастей, убиває невірного коханця. Таким 

чином, доводить  О. Кобилянська, природа й любов зовсім не ушляхетнюють 

індивіда, бо вони не сприяють осягненню особистої незалежності. 

Екзистенційна єдність людини й природи  не констатується й не ідеалізується у 

якості трансцендентного ідеалу, а відтворюється у переживанні, тобто 

іманентно. Мабуть, саме тому чоловіче оточення скептично, а іноді цинічно 

ставилося до них.  

Наприклад, літературний критик Ігор Костецький виніс жорстокий присуд 

Ользі Кобилянській. На його думку, якби вона пішла за своєю «нижньою 

свідомістю», відвертіше заглибилася в питання статі й психології, вона могла 

би створити щось видатне. Однак вона, на його думку, злякалася цього, 

злякалася самої себе. «Страх бути запідозреною в ексгібіціонізмі досягає в неї 

панічних розмірів», − пише І. Костецький у зв’язку з її страхом давати в друк 

свої фотографії.  «Цей страх, − зазначає С. Павличко, − виявити себе, свій 

інтерес до сексуальності, страх перед Пшибишевським з його зображенням 

відносин між чоловіком і жінкою зруйнував Кобилянську як потенційну 

модерністку». Спираючись на своє переконання, що «фемінізм − непоганий 

інструмент, щоб назвати речі своїми іменами» [3, с. 87], вона доводить, що «сам 

Костецький, якому пуританізм або сексуальні комплекси нібито не властиві, 

демонструє у своїй власній художній творчості цілковите невміння торкатися 

питань почуттів, кохання, сексу» [3, с. 87]. 

Сценарій такого відношення нагадує ситуації, які відбувалися у  різних 

культурах, де жінки-дослідниці робили перші кроки до переосмислення 

стереотипів місця й ролі жінки та природи у суспільстві. Так, за словами 

С. Павличко, Івану Франку сподобалося, що в «Землі» головні діючі особи − 

селяни, а не освічені феміністки, що дискутують про свободу вибору партнера. 

Але йому, на думку дослідниці, не хотілося входити в подробиці. А саме в те, 

що метою повісті було не зміцнення народницької традиції, а демістифікація її 

основних цінностей – ідеальної сільської громади, ідеальної природної людини, 

ідеальної жінки. Вона звертає увагу: «На землі, на думку Кобилянської, 

панують інстинкти, взаємна злоба й заздрість. І її повість нагадувала радше 

стиль Золя, аніж солодкі ідилії українських народників» [2,  с. 217]. Як 

високоосвічена особистість зі значним міжнародним досвідом вона не могла 

оминути постановку проблема, яка в  90-ті роки минулого століття у західній 

культурі була вже достатньо визнаною. Вона скромно, але відповідально 

зазначала: «Після «Другої статі» Сімони де Бовуар такі речі апробовуються уже 

сорок років, і я просто застосовую деякі з тих метод до української літератури» 
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[4]. 

Отже, Соломію Павличко цікавив фемінізм «як ключ до прочитання 

літературних явищ», «як  наукове та інтелектуальне явище» [4]. Свою 

персональну наукову траєкторію вона визначала як міждисциплінарне 

дослідження. Щоб привернути увагу читачів й сформувати повагу до 

феміністичного дискурсу, вона преш за все намагалася проінтерпретувати в 

українському контексті твори західних феміністок зі світовим ім’ям Юлії 

Крістевої, Елен Сіксу, Лус Ірігорей та інших. На її переконання, твори з 

філософії, психоаналізу, мовознавства, літературознавства дають уявлення про 

те, що таке багатогранний  феміністичний аналіз. Власний життєвий досвід й 

творчі інтенції Соломії Павличко є феноменом персоналістичного 

українознавства, який містить у собі оригінальні дослідницькі перспективи. 
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РОМАНТИЧНИЙ  СВІТОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА 

МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

 

Чиста думка може і повинна летіти далі – 

через ще не подолані рубежі, у 

нерозвідані землі 

(Андре Моруа) 

 

Віра дає змогу збагнути причетність 

людини до божественної реальності, 

спрямувати творчу суб’єктивність 

людини, використати екзистенціалістські 

традиції в соціальній сфері, в якій 

простежується здійснення Божого 

Промислу 

(Олег Гринів) 

 

В українську культуру Микола Гоголь вперше повернутий Д.Чижевським і 

вже остаточно утверджений як представник  культури Романтизму [6]. 

Засвідчують це, зокрема, й   Гоголівські читання, що проводилися в Ніжині, 

періодично публікувалися матеріали  таких читань [4]. І все ж  недостатньо 

вичерпним видається висвітлення  романтичного світогляду Гоголя, зокрема 

його  романтичної іронії, де, на наш погляд,  сповна проявився  самобутній 

талант  письменника й мислителя, а також його увага як романтика до  звичаїв 

та  обрядів українського народу, до історії України, що було неодмінним 

елементом романтичного світобачення. 

Отже, привернемо увагу до сюжетів і мотивів у творах Миколи Гоголя, які 

засвідчують його романтичний  світогляд, зокрема іронію  як його важливий 

елемент, а також його ставлення до історії України,  обрядів та звичаїв народу.  

Іронія – суттєва риса романтичного світогляду, своєрідна  «душа 

романтики». Явно чи приховано форми романтичної іронії помічаємо в усіх 

значних творах романтиків. Спершу іронія була засобом утвердження 

духовного світу особистості, творення суб’єктивної реальності, де могла б 

проявитися свобода творчої уяви, повнота духовного життя. Тому вона 

виразилася як певна життєва позиція, акт самоутвердження, як мислення 

суперечностями і як особливий умонастрій піднесеного духа. Поступово іронія  

виявилася дистанцією, яка відокремила світ особистості від соціальної 

дійсності як символічну реальність, універсум Духа. У період розквіту іронії 

визріває свідомість духовної  вищості індивіда над суспільством, особистість 

намагається вдосконалитися незалежно від умов життя. Розвиток іронії 

спостерігається не так у  спробах подолання  розриву між ідеалом і дійсністю, 

як у сприйнятті й припущенні неминучості опозиції  досконалої людини й 

недосконалого світу, в уявленні  двох світів. Не випадково Фрідріх Шлегель 

визначав романтичну іронію як «настрій, який з висоти  оглядає всі речі й 
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безконечно піднімається  над усім обумовленим, в тому числі і над своїм 

власним мистецтвом, чеснотою чи геніальністю» [9, с.189]. 

Постійна зміна серйозного й несерйозного, перетворення об’єктивного у  

суб’єктивне і навпаки, усунення всього дійсного, стабільного й однобічного,  

безперервне пародіювання – такі основні риси іронії, які  з успіхом можуть 

бути віднесені й до характеристики уяви. У відомому визначенні Ф.Шлегеля 

іронія – це «єдиний випадок, коли удавання  одночасно невимушене та  цілком 

продумане… У ній все має бути жартом і все -  серйозним, все простацьки 

щирим  і  все глибоко удаваним. У ній перебуває і нею ж викликається   в нас 

відчуття нездоланної суперечності між безумовним й обумовленим, відчуттям  

неможливості й необхідності усієї повноти вислову. Вона є найвільнішою із 

усіх вільностей, оскільки  завдяки їй людина здатна піднятись  над  собою, і 

водночас для неї характерна будь-яка  закономірність, оскільки вона  безумовна 

і  необхідна. Потрібно вважати добрим  знаком те, що гармонійні блазні не  

знають, як ставитись до цього постійного самопародіювання, коли поперемінно 

потрібно то вірити, то недовіряти, аж до тих пір, поки не запаморочиться 

голова; жарт приймати  серйозно, а серйозне приймати за  жарт» [9,сс. 189-190].    

В епоху Романтизму українська тема зазвучала на повний голос в унісон з 

голосами «весни народів» у Європі. Там розпадалися імперії,  виділялися 

національні держави,  звернення до власної історії й пошуки «духу народу» в 

фольклорі  було закономірним у кожного митця, викликало подив і захоплення. 

В українській дійсності того часу подібні мотиви звучали хіба як гірка іронія: 

адже наприкінці ХVIII ст. остаточно знищені царизмом залишки автономії 

України, впроваджене кріпацтво. Колись могутня й вільна козацька держава 

перетворилася на Малоросію – губернію Російської імперії. Гірка іронія долі: 

на тлі тотального знищення  будь-якої культурної притомності українців митці-

романтики мріють і пишуть про месіанство України, збирають народні пісні, 

казки й легенди, творять україномовну літературу, намагаються  писати історію 

козацтва й цілого народу. Згодом їхня праця «спровокує» появу Валуєвського, 

Емського та таємного указів  про заборону всього українського – у цьому також 

гірка іронія долі. 

У колі мислителів, які  прославляли у світі українську тему в жорстких 

умовах царських заборон, виділяється Микола Гоголь. Захоплений 

романтичною атмосферою «весни народів» молодий  митець збирає народні 

легенди, обряди, пісні, приказки, поринає в  «дух народу», його історію, 

переплітаючи з нею картини  своєї поетичної уяви. Відомо, що  у Петербурзі 

Гоголь  мав намір викладати історію Малоросії  студентам, для цього готував 

не тільки конспект лекцій – залишились нариси задуманого п’ятитомника. 

Наслідком такого захоплення стала збірка «Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки» (1831), про яку критик Всеволод Сечкарьов написав: «Це ніде не є  

більш зрозумілим, як у цім творі, що Гоголева Україна не є дійсною Україною. 

Залишаючи дійсність, він творить світ фантазії, але правдиві подробиці 

українського народного життя є так майстерно розподілені і художня сила 

зображення є настільки потужною, що читач цілковито вірить у дійсність, яка 

зовсім не існує»[8, с. 25]. Вже у юні роки Гоголь створив власну Україну, 
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стосовно якої Малоросія виглядала гіркою іронією. Поглиблювала іронію 

власна доля митця, що «опинився на чужині, похмурій і  жорстокій, в обіймах 

«північного морозу», а душа його  проявляється у творчості на українську 

тематику» [8, с.28]. У житті Гоголя все суперечливе: на тлі  туги за рідним 

домом і  невлаштованості в Петербурзі проявляються твори, де  радіє душа, і в 

Італії, яка нагадує мальовничу Україну, душа його весела,  а твір «Мертві душі» 

навіює скорботу й трагічний сум. Відчувається, що сміх звільняє від страждань, 

смутку та туги, але не  гарантує повернення духа й тіла до їх природного життя. 

Чи не в цьому корінь трагічної долі Миколи Гоголя, гіркої іронії, яка 

супроводжувала митця протягом життя? 

У творах Гоголя, «одного з  найвидатніших українців усіх часів» (Д. 

Чижевський) постійно  повторюється підміна живого – механічним, людини – 

лялькою, суспільства – маріонетками, влади – політичними гримасами, і це 

викликає сміх. Метафізика сміху пронизує життя людини і суспільства, 

переходить на психологію та соціологію. Гоголь постає як мислитель,  що 

намагається збагнути світ через власну душу. Його творчість сповнена гострого 

відчуття безглуздості, безладдя й відвертої глупоти реального світу. Емоційна 

романтична душа й  серце митця дозволяє йому роздивитися дійсність набагато 

глибше й суттєвіше, ніж здатний розум. І бачить він таке: «Какую-то 

особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на 

избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных 

оставался только конёк вверху да жерди по сторонам в виде рёбр. Кажется, 

сами хозяева снесли с них драньё и тёс, рассуждая, и конечно, справедливо, что 

в дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, 

когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, - словом, где хочешь»  [2, 

с.138]. Кілька сторінок  присвячує митець опису цілковитого занепаду  і села, і  

панського «замку», і саду навколо нього, і самого поміщика, який не схожий ні  

на «мужика, ні на бабу»,  детально описуючи його «наряд», що  нагадував 

жебрака. Гіркою іронією звучать роздуми Чичикова при  зустрічі з «хазяїном»: 

«Но перед ним стоял не нищий, перед ним стоял помещик. У этого помещика 

была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько 

хлеба, зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы 

загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин, выделанных и 

сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной» [2, с.143].   

Усе це добро і людська праця  марно пропадають на складах поміщика,  

перетворилися на  труху й зігнили, проте  господар-власник цього не помічає – 

він так само ретельно обкладає  даниною своїх  кріпаків, обірваних і голодних, 

звинувачуючи їх у лінощах і крадіжках. Тотальне звиродніння людини  на тлі  

багатства й розкішної природи зустрічається   всюди, але  в маєтку Плюшкіна і 

в його особі це помітно найяскравіше. Цей «господар» втратив будь-яку 

людську   не тільки подобу, а й сутність, у нього не залишилось нічого ні від  

хазяїна, ні від батька, ні від дідуся онукам. Галерею «свинячих рил» Гоголь 

змалював на просторах Росії – такими  постали в його уяві  господарі маєтків, 

володарі  людських душ, які  наповнюють цей  безглуздий світ. 
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Свідома своєї духовної сутності людина наче іронією долі закинута у  цей 

безглуздий світ, але вона його приймає, бо сама його творить. Романтична 

іронія у творчості Гоголя проявляється у сповнених абсурду й алогічності 

повістях, що підкреслюють хаос і невпорядкованість  суспільного життя, 

розрив між дійсністю  й ідеалом. Життя людини сповнене страху, в атмосфері 

страху починається й розгортається дія «Ревізора», страх породжує сміх, а сміх 

породжує страх. Комічні сцени піднесення хабарів Хлєстакову розкривають 

перед кожним жахливу дійсність: «Це ми, Господи!», яку не  міг і не зможе 

ніколи пом’якшити авторський комедійний стиль.  Кульмінацією комедійної 

безглуздості є  одночасні зізнання Хлєстакова в коханні дочці й  дружині 

городничого, та вони лише нагнітають відчуття божевільної ситуації, над якою 

вже не можна просто сміятися. Жахлива дійсність, що постає у сценах комедії, 

холодить душу, сповнює страху. Страхом і завершується комедія -   німа сцена, 

де всі паралізовані жахом. Митець майстерно поєднував у своїх творах смішне 

й страшне – в цьому їхня велика викривальна сила. 

Романтична іронія надає гуморові Гоголя двоїстого характеру. У більшості 

його творів іронія поєднана з трагізмом, крізь сміх проступають сльози, смішна 

комедія,  розпочинаючись дурницями,  завершується сльозами – таке саме 

життя. Воно й підказало  митцеві сюжет «Мертвих душ». Авантюра Чичикова 

лише на перший погляд виглядала неймовірною  та анекдотичною, насправді ж 

вона була справжнісінька аж до найменших деталей. Реальність Російської 

імперії, куди входила  й Україна часів Гоголя, сама собою була настільки 

неймовірною, стосунки між людьми настільки спотвореними,  що в цьому світі 

відбувалися найнеймовірніші, найнеправдоподібніші  з точки зору здорового 

глузду події. Як типовий представник епохи Романтизму Гоголь полюбляв 

незвичайні події, незугарні анекдоти, виняткові випадки і брав їх сюжетами 

своїх творів. Його мистецький хист перетворював анекдотичний сюжет у 

яскраву, достовірну, типову картину реального життя. Так, його поема «Мертві 

душі» - це справжня галерея антилюдських сутностей, якими кишіла тогочасна 

дійсність. Фантасмагоричний сюжет обертається страшною іронією. Герої 

сатиричної поеми Гоголя – це люди, позбавлені почуттів, людяності, 

духовності, не здатні на будь-який душевний порух. Вони обмежені й 

примітивні  у своїх прагненнях, їхні інтереси ніколи не виходять  поза межі 

ницої матеріальності. Увага Гоголя зосереджена на прозаїчному тлі життя – на 

речах, меблях, посуді, які неначе стають двійниками своїх господарів, 

знаряддям їх сатиричного викриття. Духовний світ героїв – а це представники 

панівної верстви – настільки нікчемний, що примітивна річ може цілком 

вичерпати їхню  людську сутність. 

Фантастичні сюжети оповідань Гоголя нагадують казки  представника 

гейдельберзької школи німецьких романтиків Гофмана, що підкреслили  ряд 

дослідників.  Зокрема, Анна Ботнікова присвятила спеціальний розділ своєї 

праці «Гофман і російська література» аналізові діалектичного сприйняття 

романтичної традиції обома  митцями [1, сс.107-149]. Дослідниця наголошує, 

що «обом знайомий кричущий розлад між мрією й дійсністю (у Гоголя – 

«существенностью»), що викликає загостреність дисгармонійність свідомості, 
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знайоме тяжіння до високого поетичного світу ідеалу. Наслідок цього – 

сатирична критика філістерів – «существователей», ненависть до життєвої 

нікчемності у всіх її проявах, використання фантастики й гротеску у творчій 

практиці»[1, с.108]. 

Подібність з художньою стихією німецького романтизму найвиразніше 

помітна  у тих оповіданнях Гоголя, де на перший план виступає трагічний 

характер світовідчуття письменника («Вечір напередодні Івана Купала», 

«Страшна помста», «Вій»). Трагічна кінцівка, наявність страшних сил, які 

втручаються у людське життя, іpраціональний характер подій творять у них 

атмосферу, подібну до атмосфери німецької романтичної повісті. Тут особливо 

гостро відчувається  нездоланна суперечність мрії й дійсності. Пов’язане з 

неможливістю осягнення причин і витоків  почуття розладу приводить до 

визнання того, що в житті існують  певні ірраціональні сили, певне зле начало 

розлите у світі. Найвиразніше це проявляється у «Портреті» - творі, який є чи 

не найбільше «гофманівським» у Гоголя. 

Романтичний світогляд Гоголя проявляється в ранніх повістях, де він  

вдається до сюжетів з українського фольклору, ідеалізуючи, навіть іронізуючи 

над реаліями українського села. Одна з головних постатей у ранніх повістях  - 

це дівчина, чи жінка -  одружена, або  вдова, але незалежна, смілива у прийнятті 

рішень, здатна  обстоювати свою думку ще й керувати діями чоловіка. Такий 

образ виплеканий історією народу, спостерігаємо образи  вільних  жінок вже  у 

повістях з часів Княжої доби. Чоловік сповнений поваги до жінки, послушний і 

покірний її волі. Колоритні постаті  українських жіночок  зустрічаємо в 

«Сорочинському ярмарку»: молоденька, але хитрувата Параска,  підступна її 

мачуха Хівря,  владна своячениця голови,  підприємлива й хитра  вдова Солоха,  

сварлива  й войовнича «половина» дяка та кума, яка ніколи не уступала 

чоловікові й відбирала у нього принесену додому «здобич», яку він не встигав 

пропити в шинку,  і кум  «почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими 

глазами»[3,с.114].  До цього  «товариства»  можна   зарахувати й  тітоньку Івана 

Шпоньки – жінку «весьма с большим характером»,  «исполинского росту»,  що 

вміла краще за племінника розпоряджатися  господарством,  гребла на човні,  

ловила рибу, стріляла дичину,  рахувала  число динь і кавунів на баштані, 

залізала на дерево й трусила груші, «била ленивых вассалов своею страшною 

рукою»: «Почти в одно время она бранилась,  красила пряжу, бегала на кухню, 

делала квас, варила медовое варенье, и хлопотала весь день и везде поспевала» 

[3, с.172]. Подібна до тітоньки й Агафія Федосіївнв – ні родичка, ні кума, але 

міцно «схопила за ніс» Івана Никифоровича й змушувала його змінити спосіб 

життя та ворогувати з колишнім  приятелем і сусідом Іваном Івановичем. 

На тлі спритних, хитрих, підприємливих, хоча й сварливих жіночок 

чоловіки виглядають полохливими, млявими, слабкими й недолугими,  при 

першій небезпеці готовими сховатися під спідницю жінки, або залізти в піч, чи 

втікати на вулицю й впасти там, наче труп, як видно з опису сцени,  коли у вікні 

«виставилася» страшна свиняча пика, поводячи очима [3, с.28]. Такі сюжети 

нагадують українські народні пісні, які, можливо, чув Гоголь. Наприклад, пісня 
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про те, як жінка «налигала чоловіка» й повела на базар,  прив'язала до терниці, 

намагаючись його продати. 

Слабким,  недорікуватим, нездатним на будь-який опір жінці й парубкам 

виглядають у повістях Гоголя й представники влади – голова, суддя, підсудок, 

писар,  городничий, чи  комісар. Тут  письменник не відступає від української 

фольклорної й міфічної традиції, де немає  поваги до представників влади, вони 

нагадують нечисту силу,  що шкодить людям. 

На тлі  недолугих представників влади  українські парубки  виглядають  як 

справжні козаки – мужні, безстрашні,  хитрі, спритні на вигадки, схильні 

пожартувати навіть з царицею. У цьому переконує сцена «аудієнції» в палаці, 

де запорожці  не «сконфузилися»,  почуваються вільними,  розмовляють рідною 

мовою, не плазують, дотепно жартують, сміливо висловлюють претензії й  

вказують на свої заслуги, вимагаючи гідного їх пошанування. Веселий 

романтичний колорит козацького побуту, стосунків між  старшими й 

молодими,  між «чинами» і «рядовими» з великою симпатією  змальований у 

повісті «Тарас Бульба».  Гоголь детально описує сповнений гумору обряд 

посвяти новообраного кошового отамана,  коли той  покірно схиляв  голову й 

дякував козакам за честь, а ті щедро обмазували болотом його  голову й 

обличчя,  так, що «болото стікало по вусах і бороді». Він почувався не 

повелителем, а слугою козацької волі.  Такі українські звичаї нечувані серед 

москалів, або кацапів (так їх називає письменник). У повістях  москалі завжди 

злодії,  п'яниці, голодні, «з козлиною бородою», брехуни й  «пустословии», 

адже брехати у Гоголя – це «москаля везть». Парубки «величають» голову 

такими словами, які  писар  соромиться  вимовити, переконаний, що навіть 

«пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком» [3, с.65]. 

Вельми колоритно виглядає  у повістях  популярний персонаж 

українського гумористичного фольклору – свиня. Вона  асоціюється з нечистою 

силою, дияволом,  з нею пов'язуються химерні випадки, хоча її  письменник 

включає й у комічні сцени. Популярний персонаж міфів  допомагає Гоголю 

наголосити  обмеженість і нікчемність інтересів українських поміщиків,  а 

також представників влади, наприклад,  коли бура свиня спричинила справжню 

катастрофу «в присутствии», схопивши казенні папери. 

У повісті «Вій»   з гумором  зображені й бурсаки: крім красномовних  

прізвищ, як богослов Халява,  філософ Хома Брут,  ритор Тиберій Горобець,  

Гоголь наділяє їх ще й  «талантами». Богослов крав усе,  що біля нього лежало,  

був  надзвичайно похмурий, а п'яний ховався в бур'яни; філософ був веселий, 

любив музику, коли не пиячив, то танцював; ритор ще не напивався, але любив 

битися. Це розуміє й власниця двору, яка не хоче приймати в себе цей «рослий і 

здоровий народ». 

Привертають увагу з гумором оформлені  українські домівки, як у сотника, 

що помітив спостережливий філософ.  Та  найдивовижніші й химерні імена і 

прізвища вигадав письменник своїм ліричним героям, почерпнувши їх з 

українських говірок, або зі шкільних жартів самого автора. Чарівна Параска – 

дочка Солопія Черевика, його хитра дружина – Хавронья, парубок – Грицько 

Голопупенко, один з гостей – Цибуля, і ще:  Терентій Корж, Пухівочка,  



 153 

Попопуз, Довгочхун, Перерепенко. Іван Шпонька з тітонькою жив на хуторі 

Витребеньки,  а Григорій Сторченко – в селі Хортище, голова села – Євтух 

Макогоненко,  комісари – Ледачий, Козьма Деркач-Дришпановський, учитель 

російської грамматики – Дєєпрічастіє. На цьому тлі благозвучним є хіба ім'я 

п'яниці Каленика.  

Дослідник Вадим Скуратівський спостерігає у творчості Гоголя два світи, 

поєднані у дивний союз: епос, первісну «диканьківську» повноту і міську 

цивілізацію, яка ускладнює буття,  спустошуючи людину водночас. Цивілізація  

асоціюється з Петербургом, Невським проспектом,, де «все мана, все міраж, все 

не те, чим здається». Герой повісті «Невський проспект» вигукує: «О, яка 

огидна дійсність! Чого вона варта проти мрії!». Цей усвідомлений контраст 

Гоголь тяжко переживав, задихався і шукав порятунку в релігії й аскезі. Про це 

виразно висловився О.Герцен, як передає канадський автор  Р.Задеснянський: 

«Коли Гоголь переноситься в світ українських козаків або парубків, що весело 

танцюють біля шинку,  коли малює перед нами бідного старого писаря, що 

вмирає від прикрости, бо в нього вкрали шинелю, тоді Гоголь – зовсім інша 

людина. З тим самим хистом як раніше він ніжний, людяний, сповнений 

любови; його іронія більше не вражає, не отруює; це – зворушлива, поетична,  

що ллється через край, душа, і таким залишається доти, поки не зустріне на 

своєму шляху городничого, суддю, їх дружину, чи дочку, - тоді все змінюється; 

він зриває з них людську личину і з диким сміхом прирікає їх на тортури 

громадської ганьби» [5, c. 81]. Тут же наведені й слова В.Розанова: «Увесь 

Гоголь, увесь, крім «Тараса» і взагалі малоросійських штучок, є пошлість. Фу, 

який ти диявол! Нічого, нігілізм! Згинь, нечистий! Ніколи страшнішої 

людини… подоби людської… не приходило на нашу землю!»[5, c.82]. 

Обурення щирого росіянина свідчить, що Гоголь змалював у своїх творах  

живу російську натуру, представивши її у гротескно-іронічному світлі. Саме 

тому негативні постаті у другому томі «Мертвих душ» дихають і живуть, а 

позитивні – Костанжогло чи Муразова – мертві, штучні, нереальні. Сам митець, 

подібно як його  маляр у «Пoртреті», помітивши, що виходить з-під його пера, 

вжахнувся: “Він помітив,  що як тільки він почав заглиблюватися в  душу своєї 

моделі, почала охоплювати його така дивна огида, така незрозуміла тяжкість, 

що він мусив на певний час кидати працю… нарешті… йому стало страшно. 

Він кинув перо і відмовився рішуче писати!» [5, c. 83]. 

В.Скуратівський прослідкував шлях до цього відчайдушного кроку митця, 

до цієї огиди через зіставлення вже згаданих двох світів. Світ Сорочинського 

ярмарку,  українська стихія як козацька вольниця є найбільш виразним 

антиподом світові несвободи миколаївсько-петербурзької реальності. 

Українське село – це стихія свободи, гімн природі й людині, тут немає мотиву 

користі, а є милування витворами природи й людських рук. Подібно й  

диканьківська ніч перед Різдвом – відчужена паралель до реального світу, 

неначе всесвітня циркова вистава, яка знімає зі світу його тягар. Тут чи не 

єдиний у Гоголя випадок, де відчувається  рівновага Диканьки й Петербурга, а 

згадані гоголівські два світи дружньо перетинаються [7, c.75]. 
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Від твору до твору наростає контраст світів, і нарешті постають «Мертві 

душі» - поема про найжахливіші кола миколаївського пекла, де маска втрачає 

будь-яку подобу з людиною, «спрощується до збезлюділого, спустошеного 

антропоніма, - починає жити ще жахливішим, ще більш відокремленим життям, 

ніж  барвисті невсько-петербурзькі маски, ковалівські ніс чи навіть портрет 

лихваря… Це вже зеніт відчуження, абсолютний нуль його холодного 

кипіння…”[7, c.96]. Гоголь виразно продемонстрував руйнацію особистості 

людської, що перестала бути метою, як у «Вечорах» чи «Миргороді», а стала 

засобом, людини, ображеної роздвоєнням на свою природну сутність і подобу, 

маску найрізноманітніших та завжди страшних кольорів і форм. 

Поряд з «Мертвими душами» можна поставити і «Ревізора», а найбільше 

тут вписується «Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном 

Никифоровичем». В.Скуратівський вважає, що твір можна розглядати в ряду  

тогочасних українських травестій, зауважуючи: «Та якщо, наприклад, «Енеїда» 

І.Котляревського – це своєрідний союз Вергіліївської героїки з селянсько-

козацьким життям, яке ще зберегло чималий запас сил, то «Повість» епічна, 

пародійна  «транскрипція» людей і станів,  гранично нікчемних, дощенту 

здрібнілих. Тут уже ледве проглядається пам’ять про конфлікти справжньої 

могутності… Та іронія автора явно адресована не лише Миргороду, а світові 

поза його межами (уїдлива критика міжнародного конфлікту), світові 

післяепічному»[7, c.88]. 

Вперше у світовій літературі Гоголь так точно й так «художньо-масивно» 

представив міщансько-міське псевдоіснування, вперше давній мотив оживленої 

романтизмом маски  дістав гранично чітке соціально-критичне тлумачення. Це 

підтверджують і «Записки божевільного», і «Невський проспект», і «Ніс», і 

«Портрет». 

У «Вибраних місцях» Гоголь у напівпародійній, іронічній формі 

опрацьовує одну зі своїх найважливіших думок – про глибину людської 

«індивідуалізації», про найзаповітніші ділянки людської особистості, пов’язані 

з суспільством, з середовищем, зі світом, але вже віддалено, опосередковано.  

Саме тут постають картини страшної духовної стагнації людини миколаївської 

доби, імперії та світу в цілому. Гоголь споглядає жахливі дійства сучасності, у 

смертельному страху «без кінця осіняє себе хресним знаменням, тремтячим 

голосом повторює свої одноманітні поліцейські заклинання й закляття, 

намагається окреслити якесь «рятівне» візантійсько-самодержавне коло не 

лише навколо себе – навколо всієї Росії» [7, c.97]. На тлі всього зображеного 

митцем протягом творчого шляху ці потуги звучать гіркою іронією,  

підкреслюють його безнадію й відчай, що охопили митця в його романтичному 

світі. 

З однаково захоплюючим романтичним пафосом  Гоголь оспівав як 

абсолютну людську повноту й досконалість, так і абсолютний людський 

вакуум. У його творах постають рівні силою картини світла й пітьми, 

довідчужений і відчужений стан людини. Це чисто романтичний прийом. 

Однак для більшості романтиків контрасти були лише засобом художнього 

ефекту, а не психологічним прийомом заволодіти увагою читача. Гоголь 
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конкретизував прийоми романтичного контрасту,  переконав у тому, що різні 

стани світу – це різні точки й ділянки його історичного поступу. Світло й 

пітьма у нього строго історичні, вони дали змогу продемонструвати, як це 

притаманне Романтизмові, явний і прихований світ сучасності,  висвітливши 

пітьму в іронічному контексті. А «Птица-тройка», яка промчала після «гала-

вистави» «хлестаковщини» й галереї «мертвих душ» і так здивувала численних 

сучасників Гоголя і його читачів, - не що інше, як його прекрасна романтична 

мрія про світле майбутнє. Вона тільки  підкреслює іронію митця.  
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СЛОВО ТА ІСТОРІЯ У НАУКОВІЙ МАЙСТЕРНІ  

КОСТЯНТИНА ЧЕХОВИЧА 

 

Слово – величний владика: на вид мале й 

непомітне, а творить чудесні справи 

(Горгій) 

Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, 

якщо стараєтеся, якщо гуртуєтеся, якщо 

намагаєтеся спільно творити добро, жити 

творчо 

(Любомир Гузар) 

 

Біблійний афористичний вислів про слово як першопочаток буття 

актуальний у контексті розмови про талановитого українського вченого 

Костянтина Чеховича (1896—1987) — славіста, мовознавця й літературознавця, 

редактора першого фахового славістичного журналу «Слово» (1936—1938). 

Названий на честь перемиського єпископа Костянтина Чеховича, батькового 

дядька, він теж пройшов хресну дорогу завдяки російському режимі: перший — 

імперському, другий — радянському [11]. Майбутній учений закінчив 

Перемиську українську гімназію, богословські студії у Львові та Перемишлі, 

під час Визвольних змагань був хорунжим УГА, а після їх поразки опинився на 

еміграції у Чехословаччині. Продовжив навчання у Празькому університеті та 

Українському вільному університеті в Берліні. Після захисту габілітаційної 

праці про Олександра Потебню переїхав 1936 р. до Львова на запрошення 

ректора Богословської Академії Йосифа Сліпого. 

К. Чехович розпочинав свій науковий шлях як філософ: однією з перших 

була опублікована 1929 р. у журналі «Поступ» (1921—1930) його стаття 

«Католицька філософія». Контроверса суто філософського дискурсу («Кант або 

Тома») корелює із намаганням довести безґрунтовність протиставлення 

ширших світоглядних пластів — науки та релігії. Автор виступав проти 

побудови антитетичних моделей і подав екскурс в історію конфлікту поміж 

обома сферами: і коли наукові досягнення були нищені в імя релігії, і коли під 

впливом позитивізму ширилася думка про релігію як забобон. Для К. Чеховича 

католицька філософія — це поступовий рух від ірраціональної сфери до 

раціональної, а історична ретроспектива є підґрунтям для перспективи 

подальшої еволюції, щоб «дати модерному людству нову велику синтезу» [10, 

с. 339]. 

Пошук джерельних причин суспільних явищ привів К. Чеховича до 

постаті видатного українського вченого О. Потебні. Його монографія 

«Олександр Потебня: український мислитель-лінґвіст» (Варшава, 1931) є 

спробою систематизації та популяризації доробку вченого і водночас спробою 

науково довести, що він перш за все вчений український. Характерними рисами 

розвідки є комплексність та контекстуальність: аналіз ідей Потебні як на тлі 

сучасних йому західноевропейських наукових теорій, так і на тлі сучасних 

Чеховичеві. Вивчення ролі мови в еволюції духовного життя людини може, на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1896
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
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думку О. Потебні, дати відповідь на питання про відношення між думкою і 

словом, тож коли розвиток мови є свідченням розвитку людини й народу, то 

будь-яке мовне обмеження — «це удар на основний нерв життя цілої нації» [13, 

с. 68]. Тож погляди О. Потебні на мову, її роль у духовному розвитку одиниці й 

цілого народу тісно пов’язані з його поглядами на національність. Розділи 

розвідки — «Біографічний нарис», «Фільософія мови», «Поезія і проза», 

«Теорія національности» — розкривають окремі грані життя та творчості 

українського науковця, його взаємин із учнями, перебування в Галичині та 

Відні. К. Чехович залучив до біографічної частини значний пласт спогадів 

сучасників, зокрема колишніх студентів професора, а також епістолярій. 

Діяльність О. Потебні припала на роки дії Валуєвського циркуляру та Емського 

указу, тож цей потужний інтелект неначе опинився не в той час і не в тому 

місці. Його талант не знаходив належної оцінки, його ідеї не могли вийти на 

загальноєвропейську арену з огляду на політичну бездержавність нації. Однак 

висновки визначного українського вченого-мислителя вплинули на багатьох 

науковців, зокрема К. Чеховича, спонукали до аналізу філософії мови та до 

обґрунтування концепції «християнського націоналізму» [7]. Свої поетичні 

твори О. Потебня писав українською мовою. На жаль, переклад 1208 віршів 

«Одіссеї» Гомера побачили світ вже посмертно у книзі «Изъ записокъ по теоріи 

словесности» (1905). Із цим доробком К. Чехович знайомить у статті «Поетичні 

спроби Олександра Потебні», опублікованій з нагоди 40-ліття з дня смерті 

вченого в часописі «Література. Мистецтво. Наука» (1931—1932). На сторінках 

цього часопису побачила світ ще низка публікацій К. Чеховича — «Що таке 

байка?», «Наша мова», «II Український Науковий З’їзд у Празі». 

Низка мовознавчих публікацій К. Чеховича засвідчує його намагання 

відстояти українську культурну спадщину. Він критикував трактування 

чеським ученим Йосифом Добровським української мови як полонізованого 

варіанту російської. Однак, ця історична несправедливість стала стимулом для 

українських науковців: Іван Могильницький у розвідці «Відомість о руском 

язиці» доводив, «що та мова (він називає її «рускій» язик в протилежність до 

«російського») вже здавен-давна жила своїм окремим культурним життям, та 

що не можна мішати її з російською» [9, с. 723]. Про це йдеться у статтях 

К. Чеховича «Йосиф Добровський і українська мова» та «Іван Могильницький 

та Йосиф Добровський». Вчений не погоджувався з висновками деяких 

мовознавців, що Й. Добровський не мав зразків живої української мови і на 

основі розлогих прикладів з його кореспонденції доводив: причина була «в 

об’єктивнім стані самої української мови й української нації, що в той час ніяк 

не виявляла своєї волі до життя і до культурного розцвіту» [9, с. 723—724]. 

Коли К. Чехович почав викладати старослов’янську мову та вести 

славістичний семінар у Богословській академії, до його науково-педагогічної 

праці долучилися редакторські обов’язки, бо 1936 р. побачило світ перше число 

журналу «Слово». Редактор зазначав, що давно відчутний «великий брак такого 

українського слявістичного журналу, який давав би українському дослідникові 

добрі інформації про найновіші здобутки цієї ділянки науки… Крім цього, 

беручи на увагу повний упадок словянської фільольоґії на східній Україні під 
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режімом большевицької Росії, “Слово” хоче згуртувати українських слявістів 

до інтензивнішої праці на цьому науковому полі…» [1, с. 6]. Безперечно, 

славістичні студії українських вчених друкувалися в наукових часописах і 

раніше, зокрема у «Записках НТШ», «Літературно-Науковому Вістнику», 

інших виданнях, включно з іноземними (празьких «Slavia», «Byzantinoslavica», 

«Slavische Rundschau», німецькому «Zeitschrift für slavische Philologie» та ін.). 

Статтю «До проблєми східнословянськоі прамови» авторства редактора 

можна вважати програмною: К. Чехович виступав проти теорії про 

східнослов’янську прамову (праруську мову), що має, на його думку, «виразний 

характер фікції та ще й такої, яка не сприяє обєктивному науковому дослідові» 

[8, с. 7]. Її політичне підґрунтя — у намаганні росіян науково аргументувати 

присвоєння собі давньоукраїнської спадщини через маніпулювання 

історичними й мовними фактами, перш за все термінами «Русь» і «руський», 

зведення іноземних дослідників на шлях помилкових висновків [8, с. 8]. 

Стратегічні вектори подальшого розвитку славістичної галузі філології 

накреслено у статті Степана Смаль-Стоцького «Найближчі завдання 

слявістики»: це заснування славістичних кафедр при університетах, фахових 

часописів, що були б платформою для дискусій про методологічні проблеми та 

друкували праці авторів, ознайомлених «в усіх нових течіях лінгвістики» [5, 

с. 79]. 

В опублікованих у «Слові» дослідженнях загальнотеоретичні питання 

перемежовані з історичними, відчутно і проекцію на політичні аспекти. У 

публікації «М. Шашкевич про українську мову» подано переклад з німецької 

тексту заяви Шашкевича, студента IV року теології. Українська мова 

відрізняється і від церковнослов’янської, і від російської, — зазначено тут, — 

тож він збирав твори рідної словесності, щоби пізнати структуру рідної мови, а 

виданням «Русалки Дністрової» закласти підвалини для її подальшого 

культивування [2, с. 26]. 

Актуальна у світлі політичної полеміки щодо Анни Ярославни і стаття, 

присвячена аналізові підпису королеви Анни на латинській грамоті 1063 р. 

Коментуючи існуючі концепції розшифрування цього підпису авторства 

Агатангела Кримського, Олексія Шахматова, Ернста Гамільшега, Карла 

Фослера, Р. Екблома та ін., К. Чехович доходить висновку у статті «Ана 

Ръина», що почерк нагадує типовий для України ХІ ст. стиль Остромирового 

Євангелія: «Латинський підпис, зложений тодішніми українськими буквами, 

дає нам право здогадуватися, що українська княжна на чужині не забула і 

українських звукових законів… Цілий підпис української княжни можемо 

транскрибувати нинішною українською азбукою: Ана риїна» [6, с. 14]. 

Кілька опублікованих у журналі розвідок увиразнюють постать Омеляна 

Огоновського. К. Чехович у статті «Огоновський як історик літератури» 

наголошував на опозиційності українського та всеросійського (імперського) 

культурного полів: «Вже і тут бачимо, що Огоновський добре зрозумів 

особливі завдання української науки на европейському форумі і ніколи не 

забував про обовязок сталої боротьби з ворожими для нас фальшивими 

схемами історії східніх словян…» [12, с. 97]. О. Огоновський, як і О. Потебня, 
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вбачав витоки поліфонічності образної системи «Слова о полку Ігоревім» в 

українській народнопоетичній символіці, відомо також, що Потебня 

використовував пояснення Огоновського, а в рукописному архіві Огоновського 

є багато виписок з Потебні [12, с. 95]. Подібно вартісність Шевченкової поезії 

для Огоновського залежала від впливу народнопоетичної творчості, а 

пропагуючи «Кобзар» на галицьких теренах, він наголошував: «Коли ж у нас в 

Галичині тільки півтреті міліона Русинів жиють, то на Україні їх звиш 

дванадцяти міліонів. Шевченко був отже таким самим Русином, яким є кожний 

з нас, — він наш брат і приятель і тим то і письма його тикаються не лише 

Українців, але також нас, Галицьких Русинів» [4, с. 87]. Прикро, що в оцінках 

6-томної «Исторіи литературы рускои» авторства Огоновського переважали 

критичні відгуки, адже цю працю можна вважати підмурівком новітнього 

літературознавства [4, с. 98]. Літературознавчі погляди О. Огоновського 

проаналізовані в контексті його літературної творчості: історичні драми 

«Федько Острозький» та «Гальшка Острозька» здобули схвальні відгуки 

театральних критиків, які поза певними сценічними недоліками відзначали 

актуальність тематики та загальне зацікавлення глядацької аудиторії 

проблемами українсько-польської збройної боротьби. 

Наукову полеміку між національно орієнтованою концепцією 

українського вченого та «московським серцем» російського простежив 

Михайло Возняк у статті «Яґіч про спір Пипіна з Огоновським», а Василь Лев у 

статті «Омелян Огоновський як мовознавець» зосередив увагу на вивченні ним 

пам’яток давньоукраїнської літератури з метою популяризації української мови 

«серед своїх і чужих» [3, с. 83]. 

У «Слові» побачила світ і фундаментальна розвідка К. Чеховича «Постать 

“Івана Вишенського” і “Мойсея” в творчості Івана Франка». Ці постаті 

характерні своєю діалектичністю, у них виявилася система ідей самого поета в 

момент творчості. Образ Вишенського був актуальним для І. Франка близько 

чверті століття, а дослідження форм його втілення дає змогу простежити 

еволюцію світогляду поета і вченого, що «ішла від соціялістичного 

інтернаціоналізму з його універсальними ліками на всі болі усього людства, в 

напрямі до здорового націоналізму» [14, с. 87], а в філософській сфері — від 

матеріалізму й атеїзму до визнання волі людини та впливу Божого Провидіння 

на життя націй. У розвідці К. Чеховича розвинуто компаративний аналіз: 

визнаючи певний вплив на І. Франка поеми Фердинанда Маєра «Останні дні 

Гуттена», автор не погоджувався однак із Василем Щуратом, що ідейна основа 

обох поем однакова [14, с. 101]: герой німецького поета, кидаючись у воду, 

обирає смерть, а герой Франка, ступаючи на воду вслід за посланцями з 

України, вводить новозавітну символіку ходіння Христа по воді в ширший 

контекст національного відродження. 

Постать Вишенського актуалізувала проблему проводу, увиразнену в 

образі Мойсея, що став знаковим для Франка. К. Чехович трактує поему як 

аплікацію «символічного образу Мойсея й обіцяної землі до аналогічних умов 

життя і змагань української нації [14, с. 109]. Згодом, коли стане афористичним 

вислів Ю. Шереха про «другий “Заповіт” української літератури», можна буде 
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помітити перегук поміж висновками обох учених, зокрема про символізм 

зображення ролі «ріжних сучасних провідників нації». К. Чехович не 

погоджувався також із висновками Гавриїла Костельника про атеїзм та 

матеріалізм І. Франка, поданими у книзі «Ломання душ» (Львів, 1923): у поемі 

«Мойсей», за Костельником, раціоналізм і матеріалізм найбільше «пімстився» 

на поетові, а за Чеховичем — це свідчення довершеності процесу світоглядної 

еволюції поета на користь релігії. І. Франко, на думку автора, зрікається ідейної 

концепції свого вчителя М. Драгоманова, віра якого в західноевропейські 

ідеали соціальної рівності закривала перед ним ідеал національної 

самостійності. Тому релігійна проблема тут наче б на другому плані, 

К. Чехович виділив як основні сфери ідеологічної орієнтації І. Франка 

інтернаціональну й національну. 

Варто хоча б побіжно варто згадати про інші опубліковані в «Слові» 

статті, адже добір матеріалу — це теж свідчення світоглядних пріоритетів 

редактора. Окремо варто виділити шашкевичезнавчі (1937 р. минало 100-ліття 

від дня виходу «Русалки Дністрової»): «До «Русалки Дністрової» (Сучасні 

поправки Якова Головацького)» та «Чиї записи пісень у «Русалці Дністровій» 

Михайла Возняка, «Друкарські помилки в «Русалці Дністровій» Лідії Чехович, 

«Ідейні основи творчости Маркіяна Шашкевича» Миколи Гнатишака. Серед 

інших досліджень — «Клясичні традиції в українськім письменстві перед 

Котляревським» та «До джерел “народовђщанія”» Теоктиста Пачовського, «З 

фонетики гуцульського говору» Романа Геника-Березовського, «Словарець села 

Лдзяне Калуського повіту» Василя Глиняка й Юліана Я. Бабія. До 

етнографічних належать і матеріали рубрики «З архіву семинара словянської 

фільольоґії» про різдвяні та косарські звичаї в Галичині, народні молитви. Під 

рубрикою «Хроніка і бібліоґрафія» вміщено некрологи визначних вчених і 

митців — Еріха Бернекера, Володимира Перетца, Василя Стефаника, Миколи 

Трубецького, Степана Смаль-Стоцького. 

Звичайно, часопис не зовсім відповідав сучасним уявленням про фахове 

славістичне видання, тут бракувало статей зарубіжних славістів, що було 

пов’язано з відсутністю коштів для гонорарів, тож приємним винятком є 

розвідка Дмитра Джуровіча «Сербохорватський gen. pl. на -â». Нестачу 

міжкультурної комунікації намагалася компенсувати рубрика «Рецензії і 

нотатки» з відгуками про найновіші українські й іноземні видання та публікації. 

Водночас сам редактор доволі активно друкувався в зарубіжній періодиці, 

популяризуючи українські здобутки на ниві славістики. Журнал «Слово», 

незважаючи на нетривалий період виходу, зумів завоював авторитет у наукових 

колах і засвідчив перспективність подібного типу видання. 

Ідеї К. Чеховича стали ближчими й доступнішими сучасному читачеві 

завдяки виданню його повного наукового доробку під авторською назвою 

«Християнський націоналізм» [15], яке нещодавно побачило світ. Потужний 

інтелектуальний спадок вченого не втрачає актуальності й сьогодні та 

доводить, що навіть у час політичних і фінансових криз (а вони в Україні 

перманентні) варто докладати зусиль для захисту та збереження слова, бо воно 

завжди буде спочатку. 
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КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ:  

УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР 

 

 Через пізнання кімнати наповнюються  

усіляким маєтком цінним та приємним 

(Приповісті Соломона)  

 

Від лінощів валиться стеля,  

а з опущених рук тече дах 

(Еклезіаст) 

 

Надзвичайно самобутня багата і цікава історія культура, освіта 

Прикарпаття завжди притягувала дослідників як українців так і вчених 

неукраїнського походження,  засвідчуючи цим самим загальноукраїнський та 

європейський контекст предмету дослідження. 

Українські народознавці мали тісні наукові зв’язки з іноземними 

дослідниками, котрі об’єктивно висвітлювали історію нашого краю, зокрема, це 

С. Баронч, А. Бельовський, А. Шнайдер, Л. Вайгель, О.Чоловський, О. 

Кольберг, С. Вінценз. [11] 

Вивчення вислідів історико-краєзнавчої діяльності, наукового доробку 

дослідників прикарпатської минувшини є однією із важливих (умов) чинників 

розбудови сучасного українського національного культурного простору. 

Варто зазначити, що вивчення етнографії регіонів, їх краєзнавчі 

дослідження мають ключове значення для патріотичного виховання молоді, а 

також задля збереження історико-культурних надбань.  

Уже в ХІХ ст. спостерігаємо велике зацікавлення дослідженнями 

прикарпатських земель з боку іноземних та вітчизняних вчених. 

Треба сказати, що це був час коли на основі національного пробудження, 

так званої «Весни народів» (1848р.) активізувалися історико-краєзнавчі 

дослідження Прикарпаття. 

Значний вплив на розвиток історико-краєзнавчих досліджень 

Прикарпаття мали західноєвропейські просвітницькі гуманістичні ідеї. 

Діячами з відродження середньовічних національних традицій, 

просвітництва, пізніше романтизму були представники інтелігенції, 

духовенства, які все більше переймалися питаннями українознавства. 

Перші публікації членів «Руської трійці» М. Шашкевича, І. Вагилевича, 

Я. Головацького привертали до себе увагу зібраними фольклорно-

етнографічними матеріалами. Вони у заснованому альманасі «Русалка 

Дністровая» (1837р.) високо оцінили народознавчі студії М. Верещинського, Г. 

Ількевича, що теж було вагомим надбанням для народознавчої роботи [2,9]. 

Майже одночасно з гуртком «Руська трійця» на Прикарпатті створюється 

Коломийський осередок етнографів і народознавців, основу якого складали Г. 

Ількевич, М. Верещинський, Й. Кобринський, М. Синьовідський, К. Блонський. 

Однак їх краєзнавча діяльність носила в основному аматорський характер, 

проте наполегливіше упроваджувалися наукові методи історико-краєзнавчих 
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досліджень, що дозволило до кінця ХІХ ст. зібрати багатий матеріал і критично 

опрацювати його. 

Продовжуючи традиції попередників і на професійнішій основі А. 

Петрушевич, І. Шараневич, Ю. Целевич  у другій половині ХІХ ст. зосередили 

зусилля на історії Галицько-Волинського князівства [11]. 

Зокрема, А. Петрушевич видає у 1874-1892 р.р. «Сводную Галицко-

Русскую летопись», І.Шараневич – «Историю Галицко-Владимирской Руси», Д. 

Зубрицький – «Историю Галицкого княжества», Ю. Целевич – «Історію Скиту 

Манявського» [11]. 

Історико-краєзнавча діяльність згаданих дослідників, зокрема, Ізидора 

Шараневича пізніше високо оцінювалася М. Грушевським, І. Франком, В. 

Гнатюком. 

ХІХ ст. вважаємо і початком зародження наукового краєзнавства, відомо 

що цей термін вперше вжив Іван Франко у науковій фундаментальній праці 

«Галицьке краєзнавство» у 1892 році [1]. 

Важливу роль відіграла етнографічна комісія НТШ, яку очолив І.Франко. 

На загал у ХІХ – поч. ХХ ст. вагомий внесок у вивчення Прикарпатського 

краю, його історико-культурних надбань зробили понад 30 представників 

світської і духовної інтелігенції, серед них, крім нами згаданих додамо  В. 

Шухевич, М. Павлик, Б. Заклинський, М. Бучинський, Ф. Вовк, Л. Гарматій, В. 

Гнатюк, І. Крип'якевич [11]. 

Народознавчі дослідження Прикарпаття у 20-30-х роках ХХ ст. 

проводилися у складних умовах антиукраїнської політики окупаційного 

режиму Польщі. В цей період найбільш помітною була краєзнавча діяльність  І. 

Крип'якевича, М. Драгона, Я. Пастернака, Л. Чачковського, Я. Хмілевського 

[6]. 

Помітний вклад до вивчення історії Прикарпаття внесли учні М.С. 

Грушевського – Б.Барвінський, М. Кордуба, С. Томашівський, І. Кревецький 

[5]. 

Треба сказати, що у ІІ-й половині ХХ ст. провідними дослідниками і 

організаторами краєзнавства були Я.Мельничук, В. Полєк, П.Арсенич, Б. 

Гаврилів, О. Карпенко, В. Грабовецький [6].  

Показовим прикладом, щодо розмаху краєзнавчих досліджень у 60-х 

роках ХХ ст. може служити створення «Історія міст і сіл Української РСР. 

Івано-Франківська область», зокрема більше 1500 вчителів, істориків, вчених 

нашої області взяли участь у написанні цього тому, 26-томного видання [6]. 

Маємо згадати і краєзнавців, які на професійному рівні вели вивчення 

прикарпатських земель. В. Любінець, О. Феданко, І. Білинкевич, Й. Карпів, І. 

Карп'як, М. Максим'юк, М. Паньків, М. Клапчук, С. Гаврилюк, Л. Вардзарук, 

М. Пилипейко, Ю. Угорчак, Р. Скворій, І. Скрипник, О. Німець, В. Никифорук. 

В. Морозюк, І. Мисюк. 

У 80-х -90-х роках ХХ ст. розпочалися глобалізаційні процеси ломки 

заскорузлих ідеологічних догм, відкривалися можливості доступу до 

заборонених раніше матеріалів архівних та бібліотечних фондів. 



 164 

У цих умовах краєзнавство отримує нові могутні імпульси, унаслідок 

яких з'являються праці В.Полєка, В. Качкана, М. Кугутяка, Б. Томенчука, І. 

Коваля, Л. Вардзарука, Б. Гавриліва, В. Никифорука, С. Пушика, В. Харитона, 

Б. Якимовича та ін. [10]. 

Певний внесок у розвиток краєзнавчих досліджень Прикарпаття зроблено 

під егідою обласної організації спілки краєзнавців, яка виникла у травні 1991 

року та у 2008 р. отримала статус національної як творча спілка. 

ЇЇ перший очільник В. Грабовецький підготував 6-ти томне видання 

нарисів історії Прикарпаття, яка базувалася на нових деідеологізованих 

підходах до висвітлення подій і процесів із залученням нових джерел. 

Завдяки Грабовецькому В.В. Україна отримала комплексне єдине і на 

сьогоднішній день дослідження феноменального явища європейського 

масштабу опришківського руху. Довбушіана, створена В. Грабовецьким 

упродовж п’ятдесяти років та складає понад 150 праць. 

Медієвістика В. Грабовецького мала продовження і у вивченні 

селянського повстання під проводом Мухи, також явища унікального у 

тогочасній Європі. 

Вивченню визвольної боротьби українського народу присвячена його 

монографія «Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-

1654 р.р.» у підсумку науковий доробок В. Грабовецького складає 1000 праць, з 

них десятки окремих видань [3]. 

Гуцульщина, що завше цікавила науковців, етнографів, істориків стає 

предметом досліджень П. Арсенича та виходить 1987 р. фундаментальною 

працею «Гуцульщина: історико-етнографічне дослідження». Досліднику цього 

унікального етнорегіону В. Шухевичу Арсенич П.І. присвячує книгу «Родина 

Шухевичів», де подає для загалу діячів-вихідців із цього славного роду, який 

мав вирішальний вплив на українську історію. Дослідженню Галицьких родин, 

які мали виняткове значення на українську дійсність Арсеничем залишається 

одним із головних напрямів його творчості. З під його пера виходить ще 

декілька ґрунтовних досліджень про родини Озаркевичів, Бандер [6]. 

Одним із зачинателів краєзнавчих досліджень української персоналістики 

стає В. Качкан виданнями «Українське народознавство в іменах» (у 2-х кн.), а 

пізніше виходять: багатотомна праця «Хай святиться ім’я твоє: Історія 

української літератури і культури в персоналіях» (ХІХ – поч. ХХст) (10 томів, 

що номінувалися на Національну премію ім. Тараса Шевченка); «Постаті» (у 2-

х кн.); трикнижжя про Шевченківських лауреатів з Прикарпаття; трикнижжя 

«Одкровення» (есеї про вчених, письменників, митців), де автор відкриває сотні 

імен літераторів, вчених, педагогів, журналістів, краєзнавців, митців, 

громадсько-культурних, просвітницьких діячів, представників Українського 

січового стрілецтва [4]. 

Нині кафедра Качкана В.А. започатковує новий напрям краєзнавства – 

медичне краєзнавство. На черзі: історичне, літературне… 

Заслуговує уваги його щорічні видання «Українознавство в персоналіях – 

у системі вищої медичної освіти». 2020 року вийшла 4 книга цього циклу, де 

українознавство розглядається як цілісна система знань,  спрямована на 



 165 

ідеологічну зорієнтованість та фундаменталізацію пізнавального процесу 

студентів медичних ВНЗ, де, завдячуючи утвердженню персоналізації галузей 

знань, значно розширило й поглибило свої можливості.  

За авторства та наукової редакції В. Качкана підготовлено національні 

підручники «Історія України» та «Історія української культури», рекомендовані 

МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня 

акредитації України [8]. 

Значний внесок у розвиток краєзнавчих досліджень Прикарпаття зробили 

вчені української еміграції. Вивченню цієї проблеми присвячено багато праць 

професора Г.Карась. 

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців 

України стає потужним центром краєзнавчих досліджень Прикарпаття, 

результати яких доповідаються на організованих її правлінням наукових 

конференціях щорічних Прикарпатських історичних та Всеукраїнських і 

Міжнародних. Засновується журнал «Краєзнавець Прикарпаття», котрий 

відіграє важливу роль у оприлюдненні здобутків краєзнавців області. [10] 

Було проведено п’ять Прикарпатських історико-краєзнавчих 

конференцій, де виголошено сотні наукових доповідей та пізніше 

опублікованих у збірниках та журналі «Краєзнавець Прикарпаття». 

Івано-Франківськ став 2011 року місцем проведення знакової події – ХІІ 

Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200 

річчю від дня народження зачинателів українського національного відродження 

в Галичині Івана Вагилевича та Маркіяна Шашкевича. 

Учасниками конференції були науковці, голови обласних організацій 

НСКУ з усіх областей України. Вперше в Україні предметом розгляду 

конференції були проблеми освітянського краєзнавства, напрацьовані 

рекомендації у цьому напрямку та опубліковані матеріали. 

2020 року відбулася з участю вчених з 10 країн Європи міжнародна 

наукова конференція «Наукова еліта у розвитку держав», де одна з дискусійних 

панелей присвячена проблемам розвитку краєзнавства. 

З доповідями виступили В. Великочий, доктор історичних наук, професор 

ПНУ імені Василя Стефаника та М. Косило, кандидат педагогічних наук, 

директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. 

«Культурна спадщина Пограниччя» - це тема щорічних українсько-

польських конференцій вчених, педагогів, краєзнавців Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника та Академії імені Якуба з 

Парадижу в Гожові Великопольському [12]. 

Таким чином можемо стверджувати, що ціла плеяда вчених,  педагогів, 

істориків відіграли вирішальну роль у процесі краєзнавчих досліджень 

Прикарпатського краю, а їх праці складають золотий фонд українського 

національно-культурного простору та висвітлюють самобутність і унікальність 

українців в Європі і світі. 
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УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ – В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 

ВІДРОДЖЕННІ ЕТНОСУ 

 

Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. 

Але ми не маємо відваги бути вільними. 

Бо бути вільним – це означає бути 

відповідальним 

(Любомир Гузар) 

Ми маємо щось лише тоді, коли прагнемо 

до чогось величного і чистого. Ми будемо 

пропащими, якщо думатимемо лише про 

задоволення власних потреб 

(Любомир Гузар) 

 

Українські лікарі як суспільно активна частина національної 

інтелектуальної еліти своєю професійною, науковою і просвітницькою 

діяльністю зробили вагомий внесок у  національно-культурне відродження 

рідного народу. Актуального значення набули їх зусилля в умовах відсутності 

української державності наприкінці ХІХ- початку ХХ ст. У цей час 

відбувається становлення української медицини. Такі її визначні представники, 

як: І. Горбачевський, Є. Озаркевич, С. Окуневська-Марчевська, І. Сікорський та 

ін. органічно поєднували лікувальну справу з культурно-освітньою діяльністю, 

членством в українських просвітницьких інституціях, організаційними 

заходами на ниві охорони здоров’я та валеологічної освіти українців. 

Одним із найавторитетніших учених-медиків Австро-Угорської імперії, 

який здійснив вагомий внесок у розвиток медицини та організації системи 

охорони здоров’я був українець Іван Горбачевський (1854 - 1942 р.). Народився 

майбутній вчений і громадський діяч у с. Зарубинці, що на Тернопільщині,  в 

родині священника. Медичну освіту здобув  у Віденському університеті, де 

навчався упродовж  1873 – 1877 рр. Після успішного завершення студій 

молодий вчений успішно захистив дисертацію , оскільки ще під час навчання 

активно займався науково-дослідницькою діяльністю. Результати першого 

наукового дослідження «Про вестибулярний нерв» («Über den Nervus vestipuli») 

опублікував у збірнику наукових праць Цісарської академії у Відні. Згодом 

молодий дослідник здобув визнання серед науковців університету та став 

членом німецького наукового товариства. 

1882 р. на запрошення  професора Ернста Людвіга І. Горбачовський 

розпочав науково-дослідницьку роботу в Інституті лікарської хімії Віденського 

університету. Саме тут  йому вдалося синтезувати сечову кислоту і підготувати  

до публікації працю «Синтез сечової кислоти» («Synthese der Harnsgure»). Це 

принесло 28-річному українському вченому незаперечний авторитет серед 

європейських учених.  1883 р. його запросили очолити нову кафедру лікарської 

хімії у Карловому університеті в Празі. Промовистим свідченням визнання 

наукових напрацювань  І. Горбачовського стала його номінація 1911 р. на 

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. 
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31 серпня 1917 р.  завдяки  своїм науковим досягенням І. Горбачевський  

одержав пропозицію очолити міністерство народного здоров’я Австро-

Угорщин. Кандидатуру відомого науковця активно підтримував архікнязь  

Вільгельм Габсбург –  член імперського сенату,  небіж імператора Франца-

Йосифа, знаний в історії України як Василь Вишиваний, – голова відділу 

закордонних зв’язків генштабу УНР. Це стало не тільки визначною подією в 

житті українського професора, але й  у  вітчизняній  та європейській медицині. 

Очолюване І. Горбачевським медичне відомство стало першим у світі 

спеціалізованим Міністерством народного здоров’я. Це була окрема структура 

уряду Австро-Угорщини, створена за задумом І. Горбачевського. Саме за 

схемою українського вченого-медика згодом організували аналогічні 

міністерства в Англії, Франції, Польщі та  інших країнах світу [1].  

Плідну працю в медичній галузі  Іван Горбачевський органічно 

поєднував із громадською та культурно-освітньою діяльністю, будучи   

активним членом товариств “Громада” та “Січ”, а з 1899 р. – дійсним членом 

НТШ. Учений активно співпрацював з українськими науковцями та лікарями-

практиками у Львові.  4 жовтня 1911 р. його обрали головою лікарської секції 

НТШ.  Під його керівництвом члени цієї секції  працювали над створенням 

української наукової термінології в галузі медицини та хімії.  

Із початком  Першої світової війни Іван Горбачевський прилучився у 

Празі до організації побуту та духовного життя біженців із Галичини. 

Об’єднавши зусилля з іншими українськими вченими та громадськими діячами, 

заснував у Празі Комітет допомоги українським біженцям з Галичини, до 

складу якого ввійшли з три секції: організаційна, шкільна та секція Українських 

Січових Стрільців. Також він був серед організаторів і згодом очолив Комітет 

оборони Карпатської України.   

Разом із своїм земляком і другом професором Іваном Пулюєм 

І.Горбачевський заснував у Празі об’єднання «Українська громада». Метою 

цього товариства – матеріальна та моральна підтримка української студентської 

молоді. Знані науковці читали для українських студентів лекції, організовували  

їх дозвілля. Піклуючись  про найбідніших з молодих людей на чужині, 

утворили фонд підтримки потребуючих. Поповнення коштами цього фонду для 

надання матеріальної допомоги студентам-українцям здійснювалося за рахунок 

внесків  самих засновників. 

Внаслідок співпраці І. Горбачовського  з М. Грушевським засновано 

Український вільний університет у Празі. Також завдяки його  ініціативі почав 

функціонувати «Музей визвольної боротьби України». Він став багатолітнім 

незмінним головою правління. Мета музею – зібрання й збереження 

матеріальних пам’яток, документів, архівів, пов’язаних із визвольною 

боротьбою України, насамперед, Першою світовою війною, революцією та 

національними змаганнями українського народу новітньої доби [2].  

Важлива роль у становленні української медицини та активізації 

культурно-освітнього життя Галичини належить лікарю Євгену Озаркевичу 

(1861-1916). Беззаперечним є факт, що Є. Озаркевичу відводиться першість в  

організації  української лікарської спільноти. Він доклав чимало зусиль для 
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розвитку української науки, вітчизняної медицини та національного розвитку 

українців, їх соціальної і медичної опіки. 

Народився Є. Озаркевич у с. Белелуя Снятинського повіту 8 травня 1861 

р. Походив з відомого священичого роду, батько Іван Озаркевич – священник, 

громадський діяч, інтелектуал, володів кількома європейськими мовами, брав 

участь у діяльності “Руської Бесіди”, більше 20 років був послом крайового 

сейму, а згодом – Віденського парламенту; мати Теофілія – з роду Окуневських 

[1].  

Навчався майбутній славетний медик в Чернівецькій гімназії 

та Академічній гімназії у Львові. Медичну освіту здобував на медичному 

факультеті у Віденському університеті, куди вступив 1879 р.  У студентські 

роки очолював товариство української молоді «Січ». Після успішного 

завершення навчання  1888 р. –  склав докторат і три роки працював у клініках  

Відня. Упродовж  1891-1893 рр. очолював шпиталь у Вишеграді (Моравія). 1893 року 

Є. Озаркевич переїхав до Стрия, де працював приватним лікарем, згуртувавши 

українців міста в «Міщанську бесіду». Водночас, намагався активізувати 

діяльність місцевої «Просвіти». Із 1894 р. Є. Озаркевич виконує обов’язки  

повітового лікаря в Рожнятові. 

Євген  Озаркевич підготував до друку перші   україномовні наукові 

праці в галузі медицини. Будучи дійсним членом  НТШ, головою лікарської 

комісії НТШ, заснував  і редагував “Лікарський  збірник” – перший 

україномовний науковий медичний часопис. Він став першим укладачем 

словника української медичної термінології, автором багатьох науково-

практичних та громадсько-політичного звучання публікацій, засновником і 

редактором першого українського санітарно-гігієнічного журналу “Здоровлє”.  

Євген Озаркевич підготував і опублікував українською мовою перші в 

новітній історії наукові медичні праці з лабораторного дослідження при 

хворобах печінки та діагностиці малярії. Він  вперше почав  викладати  медичні 

дисципліни українською мовою. Також йому належить першість  у  підготовці 

українською мовою рефератів та рецензій статей з нових європейських 

журналів, отже, заснував перше українське реферативне видання. 

Вчений не тільки  підготував  до публікації наукові дослідження, 

присвячені різним галузям гігієни, курортології, інфекційним хворобам,  але й  

діяв на практиці в цьому напрямі. Відкрив у Підлютому перший український 

санаторій для хворих на туберкульоз. З ініціативи Є.Озаркевича створено 

першу українську амбулаторію “Народна лічниця”, якою керував до останніх 

днів життя. Водночас вчений  став першим головою Українського лікарського 

товариства (УЛТ) у Львові, представником  українських лікарів на багатьох 

міжнародних наукових конгресах, старшим санітарним радником та членом 

Найвищої ради здоров’я у Відні [1].  

Серед лікарів   «Народної лічниці», заснованої Є. Озаркевичем, була й 

перша жінка-лікар у Австро-Угорській імперії, доктор медицини, активна 

громадська і просвітницька діячка,  його двоюрідна сестра –  Софія 

Окуневська-Морачевська.  Вона одна із перших українок  стала вченою 

європейського рівня, здобувши вищу медичну освіту в Цюріху, практично, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879
https://uk.wikipedia.org/wiki/1888
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
https://uk.wikipedia.org/wiki/1893
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1893
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1894
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2
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одночасно з тим, як прославлена італійка Марія Монтессорі стала першою 

жінкою, яка опановувала медицину в Римському університеті [5].  

Софія Окуневська-Морачевська була авторитетною лікаркою-

гінекологом, активно займалася науковою роботою. Плідно працювала у 

створеній 1897 р. лікарській комісії, що була першою організацією українських 

лікарів, допомагала  Є. Озаркевичу укладати словник української медичної 

термінології, брала участь у виданні медичного журналу «Здоровлє». Мріяла 

про відкриття українського медичного факультету, проте  на перешкоді її 

задумів знову ж таки стали тодішні закони. Як практик лікувала рак шийки 

матки радієм за методикою Марії Склодовської-Кюрі. 1908 р. видала працю 

«Вплив температури на осмотичний тиск еритроцитів», яка неодноразово 

перевидавалася [4].  

Багатогранність таланту С. Окуневської виявилася й у гуманітарній 

царині. Вона володіла багатьма іноземними мовами, була достатньо обізнана в 

скандинавській та англійській літературі, здійснила вдалу спробу пера на 

літературній ниві. Вона – одна із співавторів першого жіночого альманаху 

«Перший вінок» (Львів, 1887) –  праці, яка, на думку Михайла Павлика, 

«поклала підвалину до кращої жіночої долі, стала першим почуттям жіночої 

кривди».  До альманаху ввійшло оповідання С. Окуневської «Пісок! Пісок!», 

опубліковане під псевдонімом  Єрина. У творі розповідається про долю 

найбіднішого хлопчика у Львові, від народження аж до тієї хвилини, коли  

сторож знайшов його замерзле тільце на подвір’ї. Також на сторінках жіночого 

альманаху опубліковано  наукову працю С. Окуневської «Родинна неволя в 

піснях та обрядах весільних», де розкрито традиційно сумну долю жінок у 

родині [8]. 

Славетним представником української медицини  Наддніпрянської 

України є Іван Олексійович Сікорський  – український учений, доктор 

медицини, психіатр, психолог і педагог, автор більше  сотні  ґрунтовних праць, 

присвячених фундаментальним  проблемам у галузі медичної та психолого-

педагогічної науки.  І. О. Сікорський одним із перших психологів у Європі 

зайнявся експериментальною діяльностю, здійснюючи спостереження за 

розумовою активністю дітей.  Результати  наукової діяльності І. Сікорського 

дістали визнання як серед вітчизняної, так і зарубіжної наукової громадськості.  

Його обрали членом-кореспондентом Бельгійського королівського медичного 

товариства,  іноземним членом-кореспондентом Паризького товариства 

громадської медицини і професійної гігієни, а також членом Товариства 

психіатрів і Товариства російських лікарів (Санкт-Петербург) [3, 75].  

Важливе місце  серед наукових зацікавлень лікаря І. Сікорського посіли 

такі питання, як: особливості розумової діяльності дітей, виникнення у них 

нервових захворювань; активізація розумового розвитку учнів, дослідження їх 

фізіологічного та психологічного розвитку; питання організації освіти дітей та 

молоді; забезпечення охорони розумової праці тощо. Окремим напрямом  

психолого-педагоічних досліджень ученого  стало обгрунтування  впливу 

дошкільного дитинства на особистісний розвиток, оскільки він одним із 

перших вітчизняних педагогів звернув увагу на дошкільний вік як важливий 
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період дитинства, присвятивши цьому питанню чимало психологічних і 

педагогічних розвідок [7].  

Український лікар і педагог Іван Сікорський завдяки плідній науковій 

діяльності став відомим далеко поза межами  Батьківщини.  Світове визнання 

має книга вченого «Душа дитини» (1911), написана на основі його лекцій у 

педагогічному інституті. Ця практично невідома в Україні наукова  праця 

перекладена багатьма європейськими мовами, а в Німеччині видавалася 

щонайменше 15 разів і стала настільною книгою німецьких учителів [3, 75].   

 Фахівці справедливо вважають, що науковий доробок ученого належить 

до найяскравіших здобутків світової гуманістичної психології та педагогіки 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Проте його ім’я повернулося до українознавчої 

персоналістики лише з проголошенням новітньої Української державності і 

сьогодні доводиться констатувати, що  його творча спадщина залишається 

недостатньо дослідженою в українській науці та  малознаною серед освітян 

. Більшість  публікацій в Україні присвячено синові вченого  – прославленому в 

світі авіаконструкторові Ігорю Івановичу  Сікорському, який 1918 р. емігрував 

до США, де успішно присвятився конструкторській діяльності. Ігор Сікорський 

створив перший у світі гелікоптер,  заснувавши авіабудівельну фірму 

«Уестленд-Сікорський» і налагодив серійне виробництво гелікоптерів [6].  

Таким чином, в умовах відсутності власної державності, розмежованості  

українців імперськими кордонами наприкінці ХІХ –початку ХХІ ст. лікарі 

активно займалися науковою діяльністю, лікарською справою, організацією 

охорони здоров’я та духовного життя поневоленого народу. Будучи визнаними 

авторитетами в медичній галузі, вони активно займалися просвітницькою та 

культурно-освітньою діяльністю, яка сприяла національному відродженню  

українського етносу.    
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МИТЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ –  

В ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ 

 

Еліта – це не просто ті люди, які вміють 

побачити проблему і знайти швидко рішення. 

Це люди які вміють дивитися далеко вперед... 

Треба дивитися далі, значно далі вперед, щоб 

розуміти наслідки власних рішень. Той, хто 

дивиться далеко, насамперед зберігає головне 

– людську гідність 

(Любомир Гузар) 

 

Віра дає змогу збагнути причетність людини 

до божественної реальності, спрямувати 

творчу суб’єктивність людини, використати 

екзистенціалістські традиції в соціальній 

сфері, в якій простежується здійснення Божого 

Промислу 

(Олег Гринів) 

 

Суспільно-політичні катаклізми першої половини ХХ ст. спричинилися 

до еміґрації українських митців у різні куточки світу. Особливої сили цей 

процес набув після Другої світової війни, коли більшість прогресивної 

інтелігенції змушена покинути рідну землю в пошуках притулку в країнах 

Західної Європи, Латинської Америки, США та Канади. Численна українська 

діаспора була у США, серед якої чимало талановитих митців, зокрема, 

художників. Скульптори, живописці та графіки, опинившись у нових умовах 

життя, часто незважаючи на матеріальні проблеми, продовжували активно 

працювати на творчій ниві задля розвитку та збереження національних 

традицій українського мистецтва. 

Однією із суттєвих проблем українців поза межами Батьківщина, що 

гнітило практично кожного митця-емігранта, була життєва необхідність 

тяжкою працею заробляти на прожиття. «Стимул заробітництва,– із сумом 

констатує О. Федорук, – дамокловим мечем повис над нашою культурою… 

Скільки змарнованих днів і покривджених доль» [8, 23] . Опинившись на 

чужині, без даху над головою, коштів для існування та утримання сім’ї, спраглі 

творчості, більшість із митців знані й шановані в рідному краю, змушені на 

чужині починати все з початку.  

Мистецтвознавець-емігрант І. Кейван у монографії «Українські мистці 

поза Батьківщиною», даючи об’єктивну оцінку умовам життєдіяльності наших 

земляків на чужині, зазначає, що “У США мистці зіткнулись із зовсім іншими 

матеріальними і духовними умовами, ніж в Західній Європі, і просто таки 

діаметрально протилежними тим, які існували на рідних землях. Але в першу 

чергу слід було дбати про матеріальну екзистенцію і відкласти на дальше 

майбутнє всілякі мистецькі аспірації» [5, 32]. 
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Приїзд до США великої кількості українських митців, які творили в 

різних галузях образотворчого мистецтва, значно активізував національне 

життя й суттєво  вплинув на розвиток української культури в діаспорі. 

Національні мистецькі осередки сформувалися в найбільших містах США: 

Нью-Йорку, Філадельфії, Міннеаполісі, Вашингтоні, Детройті, Чікаго та ін. 

Центром культурно-мистецького життя, закономірно, став Нью-Йорк, де  й 

було засновано Літературно-мистецький Клуб із секцією образотворчого 

мистецтва [5, 32]. 

У Нью-Йорку жила і творила когорта видатних українських митців, що 

гідно репрезентували національне образотворче мистецтво. Провідне місце в 

галузі української скульптури в США та в мистецтві діаспори загалом посідає 

Михайло Черешньовський. Його численні  твори в галузі монументальної 

скульптури, а саме  Пам’ятник Героям,  пам’ятник Олегові Ольжичеві в 

Лігайтоні штаті Пенсильванія та ін., відзначаються не тільки досконалою 

композиційною побудовою та художнім осмисленням образу, але й високим 

рівнем духовності, що виводить автора на рівень митців світового значення.  

На особливу увагу серед представників нью-йоркського осередку 

заслуговує Микола Бутович.  Результатом сорокалітньої невтомної праці митця  

стали творчі здобутки в книжковій графіці, малярстві,  кераміці, 

монументальному живопису, декоративному ткацтві. Осібне місце в творчості 

митця посіла книжкова графіка. Створені ним ілюстрації до творів І. 

Котляревського, М. Гоголя, П. Куліша, В. Стефаника демонструють унікальне 

вміння митця пройнятися ідейним змістом тексту і створити оригінальне 

зображення, пройняте українським гумором та незрівнянною елегантністю 

рисунку.  

Видатною постаттю у графіці, іконописі, монументальному живописі  

став С. Гординський. Автор мозаїк і розписів 30 українських церков у різних 

країнах світу (серед них — великі собори у Вінніпезі, Мельбурні, Мюнхені, 

Римі). У США він виконав біля двадцяти розписів церков у стилі, що органічно 

поєднав візантійські традиції іконографії з модерним розумінням форми. На 

особливу увагу заслуговує його оформлення академії св. Василія Великого та 

монастиря с. Місіонерок у Стемфорді, церкви св. Володимира в місті Елізабет, 

церкви св. Івана в Джонстауні та ін.[4, 253-254].   

Етапним для історії образотворчого мистецтва української діаспори став 

1952 р., коли утворена найбільша мистецька організація українців за рубежем – 

Об’єднання митців-українців в Америці (ОМУА)  з централлю в Нью-Йорку та 

філією в Філадельфії. Першим її очолив Сергій Литвиненко, а згодом 

організація діяла під орудою Святослава Гординського, Петра Андрусіва, 

Любомира Кузьми, Михайла Черешньовського [7, 124]. 

1955 р. при ОМУА засновано Товариство Молодих образотворчих 

митців-українців, а 1964 р. – студентська секція [5, 32]. Про значну 

просвітницьку роль ОМУА засвідчує щорічне видання журналу «Нотатки з 

мистецтва» за загальною редакцією Петра Мегика [7, 124]. 

Нагальна необхідність такого роду інституції для налагодження 

мистецького життя українців поза межами рідної  землі була очевидною, 
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оскільки вже в першій виставці, організованій ОМУА 15-25 березня 1952 р., 

взяло участь 49 митців з різних частин світу. У презентаціях мистецтва 

заходами ОМУА  брали участь українські митці з Німеччини,  Франції, Іспанії, 

Аргентини, Канади, Австралії. Загалом, за час існування ОМУА відбулося 250 

індивідуальних і спеціалізованих виставок [7, 126], надруковано каталоги, 

значну кількість яких розіслано до бібліотек і асоціацій в цілому світі. 

Провідним вектором діяльності Об’єднання стала активна участь його 

членів у багатьох важливих культурних подіях у житті української діаспори, 

приміром, у спорудженні пам’ятників видатним національним діячам: Тарасу 

Шевченку у Венніпезі (автор А. Дараган, член ОМУА), у Вашінгтоні та Буенос-

Айресі (автор Л. Молодожанин, член ОМУА);  Лесі Українці в Клівленді, 

Огайо і Торонто (роботи М. Черешньовського) [1, 55] . 

Важливу роль у розвитку й утвердженні українського мистецтва на 

чужині відіграв потужний осередок ОМУА в Філадельфії, до складу якого 

входили:  багатолітній його голова Петро Мегик,  Микола Мухин, Андрій 

Дараган, Володимир Кивелюк, Степан Рожок, Петро Капшученко, Петро 

Андрусів.  

Традиції української та зарубіжної мистецької освіти органічно 

поєдналися в діяльності мистецької Студії, заснованої при філадельфійському 

осередку українських митців.  Викладачами  в цьому навчальному закладі були 

знані митці й авторитетні педагоги, професійна компетентність яких 

прирівнювала навчання в цій студії до рівня академічної освіти. Так,  

адміністратором і  викладачем рисунку й  історії мистецтва був Петро Мегик;  

Петро Андрусів викладав  графіку,  перспективу, композицію й графічну 

техніку;  Степан Рожок – малярство; Стефанія Бережницька – пластичну 

анатомію; Володимир Кивелюк – малярство; Петро  Капшученко – різьбу й 

кераміку; Василь Дорошенко – графіку. [5, 77] . 

 Українська мистецька студія  стала важливим центром національного 

культурного життя. У закладі відбувалися наради митців, сесії видавничої 

колегії журналу «Нотатки з мистецтва», прийоми на честь поважних гостей,  

серед яких були Григорій Крук, Василь Кричевський, Северин Борачок, Леонід 

Молодожанин  [1, 56].   

Популяризації українського мистецтва в діаспорі сприяв проєкт, 

започаткований філадельфійським мистецьким осередком, метою якого була 

підготовка до друку книги «Творчість українських митців поза Батьківщиною».  

Редакційна колегія зареєструвала близько 120 імен українських художників в 

діаспорі, їх короткі біографії й репродукції картин, що були згодом уміщені в 

книзі.  

Довголітніми організаторами й натхненниками культурно-мистецького 

життя в Філадельфії були П. Мегик і П. Андрусів. П. Мегик – виходець із 

маленького буковинського села Бочківці. Упродовж 1920-1925 рр. студіював 

станкове малярство, а з 1925 по 1928 р. – декоративне малярство та внутрішню 

архітектуру в Варшавській академії мистецтв. Уже 1927 р. його обирають 

головою мистецького гуртка «Спокій», членами якого були студенти-українці, 

зокрема П. Холодний, Н. Хасевич, О. Мариняк, Н. Тищенко, П. Андрусів. Цей 
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гурток діяв під керівництвом П. Мегика аж до початку Другої світової війни [1, 

53]. 

1944 р. П. Мегик був примусово вивезений на роботу до Німеччини, а 

1949 р. – емігрував до США, де в м. Філадельфії жив до кінця своїх днів. 

Переїхавши на американський континент, він став активним учасником 

культурно-мистецького життя української діаспори. Вже 1951 р. організовує в 

Філадельфії першу виставку українських митців, а згодом ініціює утворення 

місцевої філії ОМУА. Водночас, разом із своїм колегою й однодумцем П. 

Андрусівим, відкриває Українську мистецьку студію в Філадельфії, яку 

очолював упродовж 30 років. Багато зусиль доклав до видання журналу 

«Нотатки з мистецтва» та популяризації образотворчого мистецтва серед 

української діаспори [9, 49]. 

Окрім організаційних та мистецтвознавчих справ, П. Мегик активно 

займався художньою творчістю. Для його робіт характерна досконала 

композиція, тяжіння до монументального декоративізму, що перегукується з 

іконографізмом [1, 178].  

Художником і мистецтвознавцем був також П. Андрусів. Він  

випускник  Варшавської Академії мистецтв, працював у Галичині, брав участь 

у багатьох виставках у Європі та США. Всебічно обдарований митець  

пробував себе в жанрі портрета, розписах церков, пейзажі, графіці [3, 46]. 

Особливе місце у філадельфійському періоді його творчості займає 

історичний жанр. П. Андрусів є автором багатьох живописних робіт, 

присвячених історії українського народу: «Різдво в Україні ХVII ст.» (1976 р.), 

«На дворі гетьмана Розумовського» (1967), «Французькі посли у князя 

Ярослава Мудрого» (1978) та ін. Очевидно, що автор ретельно добирав сюжети 

для своїх творів, зважаючи на їх історичну достовірність й значущість у 

історико-культурних процесах української нації. Не випадково завдяки пензлю 

автора побачила світ картина «Різдво в Україні ХVII ст.», оскільки саме цей 

історичний період ознаменовує добу розквіту та культурного піднесення 

української нації.  

Турбота П.Андрусіва за долю  українського мистецтва, зокрема, його 

розвиток в умовах еміграції, відчутні практично в кожній мистецтвознавчій 

публікації. Так, в одній із своїх праць він пропонує конкретний план 

першочергових заходів об’єднання українців США в галузі образотворчого 

мистецтва. Серед важливих кроків у справі збереження традицій національного 

образотворчого мистецтва автор відзначив такі: по-перше, ідентифікація  

пам’яток української культури, які присвоєні чужинцями й знаходяться  в 

колекціях різних країн світу, зокрема, російських, польських, румунських, 

угорських та ін.; по-друге, збереження для української культури найкращих 

зразків сучасного малярства; по-третє, опіка  сучасним процесом розвитку 

образотворчого мистецтва, передусім завдяки створенню мистецьких центрів, 

музеїв, архівів тощо. 

 У Філадельфії впродовж довгого часу жив і творив видатний 

український скульптор Петро Капшученко. Майбутній художник народився 

1915 року в Дніпропетровську. Добру фахову освіту здобув у місцевому 
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художньому училищі. Згодом йому судилося відчути лихоліття Другої світової 

війни, поневіряння  на примусових роботах у Німеччині  та еміграцію до 

Аргентини та США. Осівши 1963 р. у Філадельфії, скульптор відразу поринув у 

бурхливе  мистецьке життя визначного центру українців Америки [7, 114]. 

Попри те, що скульптор працював в різних матеріалах, перевагу надавав 

глині, яка була найдоступнішою. У теракотовій пластиці малих форм постали 

численні образи, навіяні спогадами про рідний край, любов’ю до українського 

села, звичайної людини. Селянин у його творах підноситься на п’єдестал 

моральних чеснот та високої духовної культури. Це добре помітно у творах 

«Музиканти», «Козак з бандурою», «Кармелюк» та ін. 

Діаметрально протилежну концепцію трактування художнього образу 

автор  демонструє в скульптурі «Горшколіп». На відміну від героїв композиції 

«Кармелюк», які своїми чіткими, досконалими формами викликають у глядача 

захоплення й повагу, обличчя селянина-горшколіпа захоплює своєю 

асиметрією примружених очей, прямого носа, кумедно розкритого рота. 

Завдяки свідомому нехтуванню автором анатомічної правдоподібності, йому 

вдається показати внутрішнє тепло, доброзичливість, гумор, характерний для 

селянина [7, 120]. 

Одним із талановитих вихованців філадельфійської мистецької студії, а 

згодом визнаним митцем в галузі графіки, був Василь Дорошенко.  Він 

народився 1925 р. у Західній Україні, де й закінчив друкарську школу й вступив 

у лави УПА. Будучи вояком Української повстанської армії, друкував часопис 

«Кратер» і репродукував дереворити Ніла Хасевича. Упродовж 1946-1947 р. 

студіював фотографію, а згодом навчався й у Вищій школі друкарства в 

Мюнхені. 1949 року В. Дорошенко прибув до США. Незважаючи на труднощі 

емігрантського життя, він невтомно вдосконалює свою професійну 

майстерність у царині образотворчого мистецтва, зокрема, студіює малярство 

та графіку в філадельфійській Студії та опановує техніки граверства в 

Меморіальній мистецькій школі.  Твори В. Дорошенка «Проєкт марки в честь 

М. Шашкевича», «Проєкт ювілейної Шевченківської коверти», «Керамічний 

знак Студії», грамоти на пергаменті, низка фірмових знаків, обкладинки до 

книжок і журналів відзначаються чіткою композицією та художньою 

виразністю. Успішно автор справився також і  з технікою виконання  ліноритів 

«Церква», «Осінь», «Повстанець», «Голова» і творів, виконаних у техніці 

літографії. З 1969 р. В. Дорошенко зайняв посаду асистента професора графіки 

Української мистецької студії в Філадельфії, а згодом став її викладачем [5, 79].  

Таким чином, можемо стверджувати, що всупереч несприятливим 

соціально-економічним та етнопсихологічним умовам, в яких жили і творили 

українські митці в еміграції, в США сформувався безцінний для 

націокультурогенези пласт образотворчого мистецтва. Здобутки української 

діаспори в США в царині просвітницької, мистецтвознавчої і творчої  

діяльності в значній мірі залежали від самовідданої, натхненної праці й 

консолідації зусиль визначних, непересічних постатей на ниві української 

культури. Українські митці, зберігши кращі традиції національного мистецтва, 
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активно сприймали  здобутки світового мистецтва та робили оригінальний 

внесок у  світову культурну скарбницю.    
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ЮРІЙ КОСАЧ: КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ СВІТОГЛЯДНИХ 

ОРІЄНТИРІВ 

 

...саме рідне слово українського народу «одно 

тілько може підняти всенародню просвіту на 

Україні, а тим – самим воскресити духовні 

сили до життя культурного, видвигнути нарід 

з неволі духовної і социяльної, та забезпечити 

йому добробут а державі тривкий спокій і 

потугу» 

(Іван Пулюй) 

Безпечність – геть! Скрізь будьмо пильні! 

Лінивство викиньмо – працюймо день і ніч для 

роду! 

(Олег Гринів) 

Син молодшого брата Лесі Українки Миколи — Юрій Косач (1909—

1990) — залишив по собі багатий спадок в українському культурно-

громадському просторі: яко непересічний письменник, талановитий журналіст, 

редактор, публіцист, громадсько-політичний діяч. Від 1918 р. Ю. Косач 

навчався у Львівській українській академічній гімназії, після закінчення якої 

1927 р. розпочав студії на правничому факультеті Варшавського університету. 

У сімнадцятирічному віці вступив до Комуністичної партіії Західної України 

(КПЗУ), і це було його перше розчарування, а вже невдовзі став активним 

членом культурно-освітнього товариства “Основа”, формацій “Союз 

Націоналістичної Молоді” у Львові та “Об’єднання Націоналістів-

Державників” у Варшаві, яким керував М. Лівицький. Ю. Косач був секретарем 

цієї організації, активно пропагував ідеї боротьби із СРСР для утворення 

незалежної держави на українських землях, що перебували під радянською 

окупацією. 

У 1927 р. вперше були надруковані поезії Ю. Косача у луцькому часописі 

“Українська Громада”, а 1928 р. розпочалася активна співпраця молодого 

письменника із львівським журналом “Літературно-Науковий Вісник”, що 

стала початком його контроверсійної журналістичної діяльності. Паралельно 

співпрацював із радянофільським часописом “Нові Шляхи” 

А. Крушельницького. 1931 р. з’явилася друком перша книга письменника — 

збірка новел “Чорна пані”. 

Вихід дебютної книжки співпав із трагічними подіями в житті Ю. Косача. 

На початку лютого 1931 р. його разом із сімома товаришами по волинському 

підпіллю польська поліція заарештувала за антидержавну націоналістичну 

діяльність. 17 місяців вони перебули у луцькій в’язниці, аж до суду, який 

відбувся 5 грудня 1932 р. Ю. Косачу як головному звинуваченому було 

винесено вирок — один рік ув’язнення, але оскільки він уже відсидів значно 

більше зазначеного терміну, то був звільнений відразу в залі суду. Проте через 

кілька місяців справу направили до люблінського суду, який у квітні 1933 р., 

повторно розглянувши всі обставини, збільшив термін ув’язнення Ю. Косача до 
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чотирьох років і позбавив громадянських прав на п’ять років. Після 

остаточного вироку люблінського апеляційного суду 1 травня 1933 р. він втік 

до Праги (завдяки клопотанням матері був звільнений з-під варти під заставу 

500 злотих) [1], де працював в історичному архіві та вивчав архітектуру в 

Карловому університеті. Пізніше перебрався до Франції. Відвідував лекції у 

Сорбонні і водночас працював робітником. У цей час з-під його пера 

з’являється багато нових творів. Уже з 1933 р. розпочалася активна співпраця 

письменника з еміграційними і західноукраїнськими виданнями: “Розбудова 

нації” (Прага), “Ми” (Варшава), “Самостійна Думка” (Чернівці), “Назустріч”, 

“Дзвони” (Львів). Окрім того, статті ідеологічно-політичного характеру 

друкував у “Смолоскипах”, “Студентському Голосі”, “Нашому Кличі”, “Сурмі”, 

“Українському Націоналісті”, “Українському Слові”, “Націоналісті”, 

“Українських Вістях”, “Нашому Стягу”, “Українському Робітнику”. У ці роки 

один за одним з’являлися окремі видання творів письменника. 1934 р. вийшла 

друга книга Ю. Косача — історична повість “Сонце в Чигирині”, а в 

наступному році — збірка поезій “Черлень”. Саме за ці дві книги йому було 

присуджено 1935 р. другу премію Товариства письменників і журналістів 

ім. І. Франка (ТОПІЖ). У 1936 р. паризьке видавництво “Лесин дім” випустило 

поетичну збірку Ю. Косача “Мить з Майстром”, невдовзі вийшла повість 

“Дивимось в очі смерті”. Цього ж року з’явилася книга літературних нарисів 

“На варті нації” та опубліковано кілька розділів історико-пригодницького 

роману “Затяг під Дюнкерк”. У 1937 р. окремою книгою вийшла повість “Чад”, 

а також збірки оповідань “Клубок Аріадни”, “Тринадцята чота”, “Чарівна 

Україна”. За три останні збірки Ю. Косач отримав першу літературну нагороду 

ТОПІЖу за 1938 р. У цьому ж році з’явився його перший драматичний твір — 

сатирична комедія “Кирка з Льолею”, і саме цей твір започаткував багатий 

драматичний доробок автора, який у підсумку налічує понад 20 п’єс. Перша 

його драматична спроба мала великий успіх — комедія отримала першу премію 

ТОПІЖу на драматичному конкурсі за 1938 р., і тоді ж була поставлена 

В. Блавацьким на сцені театру ім. І. Котляревського у Львові. 

Восени 1938 р. гетьман П. Скоропадський цікавився особою Ю. Косача у 

листуванні з О. Назаруком [5, с. 198], очевидно, шукаючи відповідну 

кандидатуру для редагування новостворюваного часопису. Невдовзі Ю. Косач 

став редактором і активним співробітником “органу української державницької 

думки” “Нація в поході” (Берлін, 1939—1941), який видавався гетьманським 

центром*. Оскільки досконало володів німецькою, польською, українською та 

російською мовами, був залучений до співробітництва у відділі пропаганди 

міністерства закордонних справ Німеччини, а з початком німецько-радянської 

війни — аналогічного відділу міністерства окупованих східних територій 

 
* Спростовуючи звинувачення паризького “Тризуба” щодо своєї політичної різновекторності, Ю. Косач у 

статті “Pro domo sua” [2] наголошував на своїй співпраціз пресою лише двох напрямів: націоналістичного (ОУН 

і ФНЄ) та гетьманського, де він уміщував публікації на ідеологічно-політичні теми. Щодо публікацій у 

часописах усіх інших ідеологічних спрямувань, то вони, на його думку, заторкували лише літературно-

мистецьку проблематику загальнонаціонального значення. 
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А. Розенберґа [3, с. 448]. Співпрацював із газетами, що виходили для 

українських робітників у Великонімеччині, “Голос”, “Українець”, “Хлібороб” 

(усі вони виходили у видавництві Б. Кравціва у Берліні, також співробітника 

згаданого відділу пропаганди) та газет для українських військовиків «Нова 

Доба» і «Український Доброволець», де друкувалося багато його літературо- та 

мистецтвознавчих статей [4, с. 170, 171, 176, 185, 190, 197]. 

Навесні 1943 р. переїхав до Львова, де співпробітничав з часописом 

“Наші Дні”, працював у редакції газети “Львівські Вісті” (1943—1944). 1943 р. 

вийшов роман письменника “Рубікон Хмельницького”, який із продовженням 

друкувався чи не в усій тогочасній українській пресі Німеччини та Генеральної 

Губернії. У березні цього ж року на сцені львівського театру відбулася прем’єра 

його історичної драми “Облога”, яка пройшла у переповнених залах 47 разів [7, 

с. 98, 110]. Навесні 1944 р. письменник був заарештований карною поліцією у 

Кракові за зловживання службовим становищем і відправлений у 

концентраційний табір для дрібних злочинців, звідкіля його визволили 

керівники країнського Центрального Комітету (УЦК) на чолі з В. Кубійовичем 

[7, с. 114—115]. Вийшовши на волю, кілька місяців прожив в Австрії, потім 

перебрався до Німеччини, зокрема, якийсь час мешкав у Пляуені, де в той час 

виходив український часопис «Дозвілля» (Берлін, 1943—1944; Пляуен, 1944) за 

редакцією Спиридона Довгаля, а серед іменитих співробітників його були 

Леонід Полтава, Яр Славутич, Василь Чапленко, Ігор Костецький, Юрій 

Шевельов. У цьому журналі були опубліковані кілька оповідань Ю. Косача 

(1943 р.). 

Після закінчення Другої світової війни перебував у таборах для 

переміщених осіб, став активним учасником письменницької організації МУР, 

членом правління цього літературно-мистецького об’єднання, постійно 

виступав із доповідями, літературно-критичними оглядами [9, с. 375, 384, 385, 

389, 392, 398—399]. Дописував до газет “Українська Трибуна” (Мюнхен, 

1946—1949), “Час” (Фюрт, Нюренберґ, Байройт, 1945—1949) [3, с. 467; 6, 

с. 146, 147] та ін. У цей час вийшло друком багато творів Ю. Косача — 

з’явилися книги новел “Ноктюрн бе-моль” (1945), “Запрошення на Цитеру”, 

“Чудесна Балка” (1946), повість “Еней та життя інших” (1946), уривки 

історичного роману “День гніву” (у журналі “Арка” за 1948 р.), чимало 

драматичних творів, з яких були інсценізовані трагедії “Ворог” (1946 р.), 

“Зозулина дача” (1947 р.) та комедія-сатира “Ордер” (1948 р.) (проблеми 

емігрантського життя, трактовані в ній, неоднозначно були сприйняті в 

середовищі української еміграції). 

1949 р. Ю. Косач виїхав до США. Майже як кожен емігрант, змушений 

був заробляти на життя важкою фізичною роботою (працював вантажником, 

будівельником, лісорубом, маляром, конторським клерком та друкарем, чистив 

вікна висотних будинків і був прибиральником у готелі, працював робітником 

на суднобудівних верфях і водив баржі у Каліфорнії, шукав золото в лісах 

Аляски, інколи доводилося працювати по 14—16 годин на добу, щоб потім 

мати змогу займатися літературною працею) [8], але й активно співробітничав з 

діаспорною періодикою, завжди блискуче й талановито виконуючи 
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літературну, публіцистичну й редакторсько-видавничу роботу. Працював у 

газетах “Громадський Голос”, “Українські вісті”, “Українське життя” 

(радянофільські видання) та ін. [3, с.  466, 467]. Став активним членом, а 

пізніше й головою створеної російськими великодержавними колами 

організації для розколу української державницької еміграції — Українського 

союзу федералістів-демократів (УСФД), вміщував свої матеріали на сторінці 

“Східняк” у російській емігрантській газеті “Новое русское слово”, однак 

пізніше нищівно критикував УСФД на сторінках “Українського Прометея”, що 

виходив у Детройті. 1951 р. редагував літературну газету “Обрії” (видавалася 

на кошти колишнього “ді-пі” діяча В. Возняка) [3, с.  466], яка проіснувала 

лише один рік, а впродовж 1959—1963 рр. видавав і редагував прорадянський 

літературно-мистецький журнал “За синім океаном”, вміщуючи в ньому 

публіцистичні опуси з критикою української еміграції. З огляду на невизначену 

політичну орієнтацію і підозру у співпраці з КДБ Ю. Косач повністю втратив 

підтримку літературних кіл діаспори. Окремих видань у США в Ю. Косача 

вийшло небагато. Це, зокрема, дві невеличкі збірки поезій “Кубок Генімеда” 

(1958) та “Золоті ворота” (1966), книга історико-культурних нарисів “Від 

феодалізму до неофашизму” (1962) та повість “Сузір`я Лебедя” (1983). 

Після хрущовської “відлиги” Ю. Косача почали запрошувати на 

Батьківщину. Перший раз письменник відвідав Україну 1964 р. з нагоди 150-ї 

річниці від дня народження Т. Шевченка. Відтоді побував у Радянському Союзі 

більше десяти разів. У поїздках по Україні його обов’язково супроводжували 

переодягнуті агенти КДБ. Від середини 1960-х рр. твори Ю. Косача почали 

друкувати і в Україні. Його поетичні та прозові добірки, есе, критичні статті 

з’являлися в журналах “Вітчизна”, “Всесвіт”, “Дніпро”, “Жовтень” та ін. 1966 р. 

вийшла перша книга письменника на Батьківщині — збірка поезій 

“Мангатанські ночі”, 1976 р. — збірка новел з життя українських емігрантів у 

Латинській Америці “Лиха доля в Маракайбо”, 1980 р. — друга поетична збірка 

“Літо над Делавером”. 1987 р. вийшла його остання прижиттєва книга 

“Володарка Понтиди”. 

Останні роки жив він надзвичайно скромно, спробувавши різних сторін 

життя відкинутої на узбіччя особистості. 
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БІБЛІОГРАФІСТИКА ГАЗЕТИ «ДІЛО»  

(1880-1939) 

 

Мистецтво думати – означає навчитися 

творити за нашою малою моделлю світу 

якомога точніший образ великого 

реального світу 

(Андре Моруа) 

 

Першопроходцем буває Магомет або той, 

хто не стукає – відкриває 

(Микола Дмитренко) 

 

Пресодруки, особливо щоденні, є одним із важливих джерел для 

дослідження нашої минувшини, своєрідною хронікою життя, яка фіксує події 

як факти, що відбулися. На переконання Ришарда Новаковського, сучасного 

польського дослідника преси, «історична цінність часописів випливає із 

прагнення представити поточне життя у всій його повноті разом із суто 

місцевими, оригінальними повідомленнями, а приватні оголошення і реклама 

доповнюють образ повсякденності». 

Упродовж 60 років (1880—1939) у Львові виходило «Діло» — єдиний 

український часопис Галичини, який так тривало представляв інтереси 

бездержавної нації в умовах Австро-Угорської імперії, Першої світової війни, 

відновленої Польської держави і короткого періоду існування Західно-

Української Народної Республіки. Редакції видання вдалося пройти шлях від 

поширення просвітницьких ідей серед загалу народу до обстоювання права 

української нації на державність. Це, в результаті, дозволило трактувати «Діло» 

як одне з посутніх джерел до вивчення історії української політичної думки. 

Часопис започатковувався з метою об’єднання та організації усіх 

національних елементів і створення належних умов для формування і розвитку 

української ідеї та в законний спосіб домагатися повної рівноправності — 

політичної, економічної, культурної — українського народу з іншими народами 

Австро-Угорської держави, що було гарантовано її конституцією. Дослідження 

його змістового наповнення дозволяє відтворювати щоденні події українського 

минулому за 1880—1939 рр. у найменших подробицях. Візьмемо собі ще за 

аргумент слова  видатного педагога і науковця Степана Сірополка, який 

наголошував, що «Праця українського громадянства на полі політики, церкви, 

школи, кооперації, науки, просвіти, театру, музики і т. д. завше находить свій 

відбиток на сторінках “Діла”, а тому ні один історик нашого минулого… не 

може пройти мимо того матеріялу, що містять у собі річники “Діла”».  

Основною дійовою особою усіх подій завжди була людина з різноманіттям 

її організаторських та інтелектуальних здібностей і можливостей. Тож одним із 

важливих компонентів змісту часопису є різножанрові матеріали, що містять 

«загублену» інформацію про  відомих, малознаних, а то й зумисне забутих у 
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радянські часи особистостей, які працювали і проявили себе в різних царинах 

суспільної діяльності. 

Змістове наповнення часопису «Діло» (а це десятки тисяч сторінок!) у 

відділі україніки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 

розпочали досліджувати у 2012 р. У результаті  кропіткої дослідницької праці 

видано шість окремих томів під загальною назвою  «Часопис «Діло» (Львів, 

1880―1939 рр.): матеріали до біобібліографістики»:  за 1880―1889 роки ( 640 

с.), 1890―1894 роки ( 608 с.),  1895―1899 роки (712 с.), 1900―1904 роки (824 

с.), 1905―1909 роки (768 с.), 1910―1914 роки (696 с.). Наступний сьомий том, 

праця над яким триває, охоплюватиме період: вересень 1914 р. ― початок 

квітня 1923 р. Він включатиме віденський період видавництва «Діла»; наступне 

відновлення видавничого процесу у Львові (вересень 1915 р. – листопад 1918 

р.); як також видавання часопису під іншими назвами («Громадська Думка», 

«Українська Думка», «Український Вістник», «Громадський Вістник», 

«Свобода») після закриття польською владою видавництва і друкарні 29 

листопада 1918 р. 

З квітня 1923 р. «Діло» відновило свою назву і без перерви виходило до 

вересня 1939 р. Ці роки мають стати основою 8 – 10 томів. 

Кожний том видання має однакову структуру: вступ, розділи «Некрологи» 

і «Біобібліографічні публікації». У «Некрологах» в алфавітному порядку 

розміщено прізвища померлих, зазначено дати їх народження і смерті, 

відтворено коротку інформацію про життя і діяльність з найменуванням чинів, 

посад, звань тощо. Загалом у виданих шести томах опубліковано майже 8250 

посмертних згадок. 

Другий розділ видання — «Біобібліографічні публікації» — представляє 

інформацію про осіб, згаданих у часописі «Діло», у вигляді бібліографії, 

складеної також у алфавітній послідовності. Матеріали, які ввійшли до цього 

розділу включають: біографічні відомості про особу; публікації про посольську 

діяльність (участь у передвиборних кампаніях, виступи на засіданнях 

Галицького крайового сейму чи Державної ради Австро-Угорської імперії, 

законодавчі ініціативи, звіти перед виборцями); публіцистику (кореспонденції, 

дописи, виступи, рецензії, тематичні розвідки, відозви, листи, заяви); художні 

твори та їх переклади. Цей розділ в опублікованих томах містить інформацію 

про понад 13 300 осіб. Географічно матеріали до біобібліографістики виходять 

за межі Галичини, інформуючи як про життя і діяльність осіб всеукраїнського 

масштабу, не галичан за місцем походження, так і вихідців із Галицької землі, 

які проявили себе поза батьківщиною. Окрім того, видання споряджено 

іменним та географічним покажчиками, а також словником маловживаних слів 

і слів іншомовного походження. 

Вступна частина до кожного  видання — це аналітичний огляд подій, що 

відбувалися в суспільно-політичному, економічному, культурному, релігійному 

житті українців в Австро-Угорській імперії. Він складений на основі вивчення 

публікацій  часопису і є, по суті,  історією Галичини розглянутого періоду. 

Ідея цього дослідження належала Євгену Наконечному, який від 1963 р. 

до останніх днів життя (2006 р.) працював у Львівській національній науковій 
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бібліотеці України ім. В. Стефаника (від 1979 р. очолював відділ україніки). 

Пропозиція науковця стосувалася потреби створення каталогу некрологів, 

опублікованих на шпальтах галицької преси другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ ст., які б сприяли відновленню в українській історичній пам’яті 

значної кількості «забутих» через ідеологічні імперативи імен. Розпочатий 

дослідницький процес вивів нас на думку розширити початкову мету – 

створити базу даних, що акумулювала б біобібліографічну інформацію загалом, 

значна кількість якої зосереджена у пресі. Саме таку концепцію дослідження, 

запропоновану нами, підтримав колишній керівник Львівського відділення 

Інституту української археології та джерелознавства ім. Михайла 

Грушевського, доктор історичних наук, професор Ярослав Дашкевич, і, що 

важливо, суттєво допоміг своїми фаховими порадами, сприяючи втіленню 

наших ідей у потрібне користувачам  історичне дослідження. 

Вивчаючи кожне число газети, беремо до уваги всі публікації – від 

редакційних матеріалів до рекламних оголошень,  формуємо робочу картотеку 

імен, в якій фіксуємо усі публікації, де містяться згадки про осіб, компонуємо 

віднайдені матеріали за розділами, укладаємо бібліографію. Зазначимо, що в 

процесі дослідження вдалося розкрити частину псевдонімів і криптонімів 

журналістів, редакторів, публіцистів, які донині не були введені в науковий 

обіг, а отже, невідомі дослідникам.  Це, зокрема, Микола Анастазієвський, 

Володимир Бабяк, Степан Баран, Іван Верхратський, Ярослав Весоловський, 

Ярослав Вінцковський, Дмитро Вітовський, Йосиф Ганкевич, Олександр 

Гарасевич, Юліан Гірняк, Лев Горалевич, Вітовт Дем’янчук, Осип Залеський, 

Роман Залозецький, Петро Карманський, Федір Коломийченко, Михайло Кос, 

Осип Кузьмич, Денис Кучика, Володимир Кушнір, Михайло Лозинський, 

Станіслав Людкевич, Остап Макарушка, Омелян Менцинський, Федір Іван 

Олесницький, Ярослав Олесницький, Стефан Онишкевич, Іван Петришин, Тит 

Ревакович, Михайло Рудницький, Микола Сіяк, Юрій Соломійчук, Дамаскін 

Спасович, Роман Стефанович, Яків Струхманчук, Микола Творидло, Олександр 

Тисовський, Петро Франко, Євген Цегельський, Лонгин Цегельський, Василь 

Цмайло-Кульчицький, Осип Шпитко, Іван Яворський, Йосиф Яворський. 

Отже, матеріали до біобібліографістики, представлені на сторінках 

часопису «Діло», дозволяють відновити багато імен знаних у свій час осіб, 

інформація про яких з відомих причин «загубилася» у минулому, насамперед 

через ідеологічні перестороги, а також ґрунтовно доповнити новими даними 

біографії як відомих українських діячів, так і представників інших 

національностей, життя і праця яких у той чи інший спосіб перепліталися з 

українською дійсністю. 

 

Література та джерела 

 

1. Див. у тексті. 
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ЕПІСТОЛЯРНИЙ ОБРАЗ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 

 

Я вірю у величне майбутнє України 

(Володимир Вернадський) 

 

Я – справжній Прометей!  

Зійшов зі скелі, щоб нагадати про вічність 

України! Вона воскресне, бо я воскрес!.. 

Я – зцілений словами «Кобзаря»! 

(Олег Гринів) 

 

У сучасному літературознавстві вивчення епістолярної спадщини митців 

пов’язано із тенденцією поширення філологічного аналізу на жанри 

нефікційної літератури – щоденники, листи, автобіографії, мемуари, спогади. 

Однак труднощі рецепції письменницького епістолярію детерміновано 

необхідністю залучення широкого контексту – белетристики, біографічних 

джерел, щоденників, спогадів, листів-відповідей. Якщо в щоденникових 

записах чи автобіографіях письменник здебільшого пропонує саморецепцію 

свого образу, рідко відмовляючись від спокуси його корегування і 

«гримування», то в листах дослідник може побачити образ письменника крізь 

призму «іншого» – епістолярного співрозмовника, тому епістолярний текст 

репрезентує образ письменника як живого співрозмовника. У цьому й полягає 

одна з унікальних ознак епістолярного жанру. Із таких акцентів на теоретичних 

особливостях епістолярного жанру випливає, що письменницька приватна 

кореспонденція – це унікальне джерело пізнання автентичного 

автобіографічного образу творчої особистості. 

Крім того, якщо в художньому тексті реальний світ продукує множину 

фікційних світів, то в листі відбувається своєрідне накладання двох реальних 

світів – адресата і адресанта – і витворюється в результаті світ нової якості – 

фікційно-реальний: адресат у фокусі думок і почуттів адресанта і навпаки.   

Справжнє обличчя письменника найкраще розгледіти крізь призму його 

щоденників та листів, бо саме в цих мемуарних жанрах письменник 

розкривається поступово: від запису до запису, від листа до листа, з усіма 

суперечностями і складнощами характеру; це «живий», автентичний образ 

письменника, який через специфічність цих жанрів позбавлений редагування, 

представляє одномоментну, а отже, «живу» емоцію, фотографію думки чи 

судження. І після відправлення лист починає жити своїм життям, незалежно від 

волі адресанта, тому автор втрачає контроль і владу над своїм писанням. 

Агатангел Кримський – важлива постать в українській інтелектуальній 

історії. Його наукові праці вражають кількістю та різноманітністю в багатьох 

галузях знань (орієнталістика, славістика, література, публіцистика, націологія 

тощо). Водночас багатоплановий аналіз життєвого та творчого шляху 

А.Кримського як всесвітньо відомого вченого-сходознавця, видатного 

громадського діяча, письменника, перекладача, палкого патріота України, 

видатного діяча української культури, вченого-мовознавця, одного із 
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засновників Національної академії наук України, є вкрай необхідним для 

сучасної науки. Одним із важливих штрихів до цілісного портрета Агатангела 

Кримського повинен стати його епістолярний образ, дослідити який ми можемо 

на основі його численних кореспонденцій із передовими діячами культури того 

часу. 

В останні десятиліття зацікавленість неординарною постаттю Агатангела 

Кримського з боку вчених суттєво зросла. Адже його ім’я довгий час 

перебувало поза відомою українською інтелектуальною та політичною 

історією. Політичні погляди А.Кримського, його націоналізм, що 

простежувався в численних листах, статтях і ненадрукованих творах, залишався 

найтемнішою частиною його біографії. Тому епістолярій письменника 

розцінюємо як важливе фактографічне джерело формування його національної 

ідентичності, усвідомлення якої можемо вважати стрижнем його епістолярного 

образу. 

Творча спадщина А. Кримського і як ученого, і як письменника 

недостатньо осмислена літературознавчою наукою. Першою ґрунтовною 

працею аналітичного характеру, щоправда, не позбавленою тенденційності, 

можна вважати збірник наукових статей «А. Кримський – україніст та 

орієнталіст» за редакцією І. Білодіда [4]. Взаємини вченого із тогочасним 

літературним і науковим істеблішментом (І. Вернадським, В. Перетцом, 

С.Єфремовим, В.Гнатюком, Лесею Українкою, Н. Полонською-Василенко та 

ін.) окреслено в розвідці М. Веркальця «Кримський у колі своїх сучасників» 

(1990) [2]. Серед досліджень, опублікованих у періодиці, варто відзначити 

статті М. Моклиці, О. Пріцака, М. Сороки, В. Шкляра. Хвилю дискусій серед 

учених-істориків і вчених-літературознавців викликало дослідження 

С. Павличко «Орієнталізм, сексуальність, націоналізм: складний світ 

Агатангела Кримського» [6], що репрезентує психоаналітичний (щоправда, 

подекуди суперечливий) погляд на непересічну творчу натуру вченого і 

письменника. В цьому дослідженні українському читачеві чи не вперше 

представили А. Кримського як особистість із геніальною вдачею, аж до 

хворобливості. Ця праця стало своєрідним «лакмусовим папірцем», адже 

порушила багато мало артикульованих тем в українському літературознавстві. 

Опубліковане 2005 року листування Агатангела Кримського (серед 

опублікованих листів 183 надруковано вперше, а решта 67 – в повному обсязі, 

без попередніх скорочень) є лише частиною його великої епістолярної 

спадщини. Дослідниця Г. Бурлака у статті «Вибачте, Агатангеле Юхимовичу» 

[1] відзначає, що надто гучною є назва видання «Епістолярна спадщина 

Агатангела Кримського», бо поза увагою упорядників залишилось ще близько 

800 листів, що знаходяться у відділі рукописів Інституту літератури, а також у 

московських фондах Російської Федерації. Тобто, публікація й рецепція 

листування А. Кримського як цілісного автобіографічного джерела ще 

попереду. 

Темарій епістолярної спадщини А. Кримського можна поділити на такі 

основні групи: осмислення власної національної ідентичності, формування 

національної ідеї, роздуми і наукові дискусії навколо мовознавчої 
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проблематики (у листах до Б. Грінченка та О. Огоновського), шляхи 

модернізації тогочасної системи освіти (листи до Б. Грінченка), тема 

заснування і розвитку Української академії наук ( листи до В. Вернадського), 

тема критичного життя на межі, зокрема, тема голоду (у листах до 

Н. Полонської-Василенко).   

Найближчим епістолярним сповідником для Агатангела Кримського був 

Б. Грінченко, листи до якого, по суті, є листами до самого себе, бо в кожному із 

них адресант не просто пише історію свого життя, але й малює автопортрет і з 

науковим психоаналітичним підходом досліджує процес усвідомлення 

української ідентичності та народження в своїй свідомості української 

національної ідеї. Епістолярний діалог А. Кримського та Б. Грінченка 

демонструє зразок справжньої чоловічої дружби на всіх рівнях буття – від 

побуту до культури. 

Філософське осмислення дружби як одного із феноменів людського 

існування знаходимо ще в античних трактатах Аристотеля і Платона, а також у 

спадщині і світової, і національної літератур. Так, у «Пісні про Роланда» 

вміщено переказ про друзів Ореста і Пилада, Орлянда й Олівера. Тему 

козацького побратимства зустрічаємо в «Енеїді» І. Котляревського (сюжетна 

лінія Низа й Евріала), в «Чорній раді» П. Куліша (образ характерника Кирила 

Тура). Темі дружби присвячено один із діалогів Платона, «Етика» Аристотеля, 

праці піфагорійської школи. За філософією Платона, в основі дружби є не 

стільки наявність у друзів спільних чи подібних ідеалів, як їхня духовна 

спорідненість, тобто, певний метафізичний емоційний зв'язок. Спільні ідеали 

характерні для мистецької, наукової, релігійної чи політичної організації, тоді 

як дружба зароджуються в душевних глибинах, отже, пов’язана з емоційною 

сферою значно більше, ніж з інтелектом.  

В українській літературі чоловіча епістолярна дружба започаткована 

латиномовними листами Г. Сковороди до свого учня Михайла Ковалинського. 

Причому вже в літературі Бароко зустрічаємо таку особливу форму нарації, як 

епістолярне філософствування на основі власного емпіричного досвіду, тобто, 

листи письменника і філософа Г.Сковороди одночасно є прикладом вияву 

першої чоловічої дружби у жанрі епістоли і філософським підґрунтям для 

дослідження дружби як феноменологічного поняття.  

Дружні взаємини А. Кримського із Б. Грінченком не статичні, а 

проходять певний шлях еволюції. Так, на початку цих взаємин А. Кримський 

бачить у Б. Грінченку однодумця-українофіла, а з часом – свого найближчого 

сповідника. Їхній епістолярний діалог зародився без особистого знайомства (в 

одному з листів для певної візуалізації епістолярного діалогу А. Кримський 

пропонує обмінятися портретами), однак через слово, лист вони змогли стати 

отими сковородинівськими «сродними» душами.  

У листах до Б. Грінченка А. Кримський оголює свою душу, порушуючи 

такі інтимні для себе теми, як втома від життя, душевні муки через свою 

«нестерпучу нудьгу», свої  хворі нерви і комплекси. Так, у листі від 9 грудня 

1892 року А. Кримський зізнається: «Зле я живу: нема охоти жити. Вже я 

всякими штучними способами силувався вигнати з себе нестерпучу нудьгу, – 
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ніщо не помага» [3, с. 130], а далі в образі Б. Грінченка бачить свого 

сповідника, віртуальна розмова з яким приносить душевний спокій, виконуючи 

свого роду терапевтичну функцію: «Не раз пробував молитися, – важко. Один 

тільки раз я зміг збудити в собі почуття, що Бог є: це було тоді, коли я взяв 

буддійський молитовник. Але другим разом і цей молитовник не міг прокинути 

в мені релігійного почування. Любий земляче! Поможіть мені! Навчіть мене 

відчувати! Я, либонь, ще не атеїст, мені здається, що я ще спосібний вірити. 

(Почав був писати з мукою, а теперечки вже полекшало)» [3, с. 131]. 

У своїх політичних пошуках А.Кримський намагався визначити модель 

націоналізму. Він детально аналізував історичний і культурний розвиток 

українців, насамперед галичан, у ХІХ ст. Кримський мав чітку позицію в 

питаннях мови. Він стверджував, що українець, який обстоює національну 

ідею, повинен розмовляти лише українською мовою. Водночас прекрасно 

розумів, що ставлення до мови є хоч і вкрай важливим компонентом 

націоналізму, однак не єдиним.  

В одному з листів до Б.Грінченка Кримський детально розглянув поняття 

«націонал» і «націоналіст». За його словами, націонал – це національний 

демократ чи демократичний націоналіст, у політичній поведінці якого 

Кримський підкреслював раціональну мотивацію, а націоналіст по суті – 

ірраціональний і потенційно недемократичний.  

А.Кримський інтуїтивно розумів вузькість і недосконалість тогочасних 

визначень, понять нація та національність, про що не тільки листувався з 

Грінченком, а й опублікував низку публіцистичних нарисів. Політичні мотиви 

чітко простежуються і в наукових статтях, рецензіях Кримського. Насамперед 

це стосується його публікацій з фольклору та етнографії, які мали певне 

значення для поширення українських наукових дискурсів. 

На основі листів до Б. Грінченка можемо реконструювати шлях 

усвідомлення А. Кримським своєї національної ідентичності – свого українства. 

Автор листів  неодноразово наголошує, що не має генетичних українських 

коренів, однак змалку відчув себе українцем. Так, у листі від 17 червня 1892 р. 

до вищезгаданого адресата читаємо: «Мусю Вам признатися, що в мені й 

кровинки української немає: Мати моя – українська полька (дуже проста 

жінка), а батько – білорус  (міщанського роду, вчитель географії та історії в 

двохкласному училищі, загальнорус по пересвідченням), я родився і виріс на 

Вкраїні та й українізувався» [3, с. 78]. Згаданий лист вважаємо дуже важливим 

для реконструкції психообразу Агатангела Кримського.  

За жанровою структурою цей лист поліфонічний, адже поєднує в собі такі 

фрагменти чи складові документальних жанрів, як спогади, автобіографія і 

навіть щоденник, бо лист писався протягом кількох днів, тому записи ретельно 

датувались автором у вигляді щоденникових записів. У стилі мемуаристики 

вчений згадує про стимули вибору своєї українофільської позиції: «І от узяв я 

якось повісті Ю. Федьковича з передмовою М. Драгоманова, узяв, прочитав, і 

мене нове світло осіяло. Я зрозумів, що мусю бути українофілом, – і це я 

зрозумів цілком свідомо» [3, с. 83]. Звісно, автор листа зазначає, що ґрунт до 

українофільства був давно приготовлений, тому й «українство вросло в мене 
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органічно» [3, с. 160]. У листі до Б. Грінченка від 20 липня 1892 року 

А. Кримський згадує працю М. Драгоманова «Чудацькі думки», після 

прочитання якої він «миттю ожив задля українства» і сформулював для себе 

національну ідею. У цьому листі А. Кримський пише навіть щось на зразок 

клятви національній ідеї: «Я дуже виразно бачу свою святу ідею, і хоч би геть 

усі тії люде, що поклоняються їй таки ж, зрадили її або перекрутили, я вже не 

зважатиму на їх і розумітиму українську ідею, як розумію тепер» [3, с. 105]. Як 

бачимо, постать М. Драгоманова та його ідеї українофільства мали вагомий 

вплив на формування україноцентричної позиції А. Кримського, а його праці, 

за зізнанням самого автора листів, ніби зібрали воєдино всі ті міркування й 

думки, над якими з ранніх літ роздумував вчений, «розбурхали його 

патріотизм». 

Тема українства й українофілів стає своєрідною «вічною темою» 

А. Кримського в його епістолярних діалогах із різними співрозмовниками. 

Один із листів можна навіть читати як інтимне зізнання в любові до України. У 

дусі східних традицій письменник підносить її образ до рівня божества: «Чи є 

що вищеє, що солодшеє од любові до Вкраїни?! А треба Вам сказати, що я тоді, 

судячи по симптомам, був зовсім закоханий в Україну, або краще сказати – в 

українську мову та національність. Ми маємо (надто на Сході) приклади, що 

містики цілком закохуються в свого Бога, наче в любку; оте саме було зо мною 

(тим більше, що я маю трошки хору фантазію). Україна мені навіть снилась. Я 

був тоді патріот до фанатизма… але ні, ці слова дуже слабі, щоб виразити мої 

тодішні почування! Це було якесь містичне кохання» [3, с. 90]. У листі до Б. 

Грінченка від 30 червня 1892 року письменник описує свою зворушливу зустріч 

із рідною землею після життя в Москві, свою любов до неї в прямому значенні 

слова «до втрати свідомості» («я зараз по приїзді побіг у гущавину, впав і 

цілував землю і зомлів од зворушення» [3, с. 90]).  

Таку містичну надлюбов до України вчений пояснює своєю «хворою 

фантазією», а також своїм неукраїнським походження, завдяки якому в цій 

своїй любові він був неофітом («я був неофітом, або ренегатом, – я ж родом не 

вкраїнець, – а звісно, що ренегати завше переборщують» [3, с. 90]). Як бачимо, 

епістолярій демонструє схильність А. Кримського до саморецепції і 

самоаналізу, прагнення і вміння заглиблюватися у лабіринти власної психіки. 

Крім теми національної самоідентифікації, у вищезгаданому листі до 

Б. Грінченка А. Кримський шукає кореня свого загостреного почуття соціальної 

й історичної несправедливості, причини власної нервозності, мимоволі 

окреслюючи свій автопортрет («Сам я – слабовитий, занадто нервовий, 

плаксиво-сентиментальний» [3, с. 107]). Ця причина типова – складні взаємини 

в дитячому віці із однолітками через слабке здоров’я, прагнення утвердитись 

якщо не силою, то розумом («Певно, що хлопці-товариші, котрі дуже цінують 

фізичну силу та зручність, не поважали мене, я часто був задля їх якимсь 

покидищем, але так як я вчився дуже гарно і багацько начитався, то я вважав 

себе дуже розумним і був певен, що нікого вищого од мене немає» [3, с. 78]). 

Комплекс хворобливої уяви (хворих нервів) і слабкого фізичного здоров’я 
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часто згадується в епістолярних текстах і є однією із причин постійного 

прагнення автора листів до психоаналізу, самоідентифікації і саморецепції. 

Отже, епістолярій Агатангела Кримського демонструє особливий вид 

нарації, при якій відбувається ототожнення, «зрощення» адресата й адресанта, 

адже автор листа через домінантні інтенції саморецепції та самоаналізу 

перетворює лист найближчому другові у «лист самому собі». Письменницькі 

кореспонденції засвідчують, що Агатангел Кримський був не тільки відомим 

ученим, а й видатним громадським діячем і палким патріотом України. Він 

знаходився в постійному пошуку політичних орієнтирів. З часом його політичні 

погляди зазнали еволюції від національного народництва до модерного 

націоналізму. У листах письменника автобіографізм як одна із концептуальних 

засад епістолярного письма набуває рис граничної відвертості, іноді навіть 

форми потоку свідомості, автор глибоко аналізує власні комплекси і причини 

своїх невротичних станів, що й дає підстави в подальших наукових розвідках 

розглядати його епістолярій в контексті літературознавчих концепцій 

психоаналізу. 
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МЕДИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО – СЕГМЕНТ КРАЄЗНАВСТВА ЯК НАУКИ 

Й НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ПЕРСОНАЛІСТИЧНІ АКЦЕНТИ 

 

Те, що належить вічності, ніколи не 

постаріє і не перестане бути сучасним 

(Петро Осадчук) 

 

Що в душі величнішого храму – ще 

безцінні цінності живуть 

(Анна Космач) 

 

Характерною особливістю українського суспільства є поступова втрата 

духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних пріоритетів і 

цінностей. Прогрес сучасної цивілізації багато в чому обмежив можливості 

всебічного розвитку людини. На перший план виступила підготовка "вузького" 

спеціаліста, який ефективно виконує визначені функції, що загалом деформує 

світогляду та загальнокультурну підготовку людини.  

В умовах сьогодення України, процесів глобалізації роль краєзнавства 

помітно зросла. Вагомою складовою в поширенні краєзнавчих знань є система 

національної освіти. Завдання, які стоять перед краєзнавством, тісно 

переплітаються з освітніми пріоритетами, зокрема, з вихованням у громадян 

почуття національної свідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, 

традицій українського народу, а також інших народів, пов’язаних з ним своєю 

долею, відродження духовності та історичної пам'яті. Маючи безпосереднє 

відношення до навчального процесу, можемо констатувати, що загалом 

абітурієнти мають досить слабке уявлення про історико-краєзнавчі пам’ятки 

Прикарпаття та визначних постатей регіону, що однаковою мірою стосується як 

краян, так і студентів інших регіонів України.  

Серед основних функцій залучення краєзнавчих матеріалів до 

навчального процесу виділяють: пізнавальну, спонукання студентів до науково-

дослідницької діяльності та ідейно-виховну, при чому вони реалізуються в 

органічній єдності [1, с.94]. Ще в далекому ХІХ ст. І. Франко стверджував: 

,,Краєзнавство – це перший ступінь, перша прикмета раціональної освіти – 

знати своє найближче оточення, знати минуле і сучасне свого народу та 

відчувати себе живим і свідомим членом свідомого, об’єднаного організму” [2, 

с.116].  

Сьогоднішня вища освіта страждає ізольованістю загально гуманітарного 

циклу дисциплін, діапазон яких у робочих навчальних планах університету не 

такий широкий і різноманітний, як раніше. Особливо актуально вести мову про 

формування у вищій школі не просто кваліфікованого фахівця, а творчої 

особистості, яка знає і любить свій рідний край, утверджує національну 

свідомість. 

Намагатимемось проаналізувати роль та досвід викладання «Медичного 

краєзнавства», набутий в Івано-Франківському національному медичному 

університеті на кафедрі українознавства і філософії. Ще 2008 р. у навчальні 
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плани підготовки спеціалістів напряму «Фармація» фармацевтичного 

факультету введено вибіркову дисципліну,,Краєзнавство”, яка вивчалася 

упродовж одного семестру. Останніми роками ми дещо трансформували її в 

авторський курс «Медичне краєзнавство», який добре апробований насамперед 

на фармацевтичному факультеті. Звичайно, що сучасне краєзнавство є 

багатопрофільною дисципліною, а тому має дисциплінарну складову, 

формуючись із сукупності різних за змістом наукових дисциплін, які 

забезпечують всебічне пізнання краю, населення, історії, культури, природи. 

Зважаючи на професійну орієнтованість студентів, ми обов’язково враховуємо 

органічний напрям краєзнавства –  Медичне краєзнавство, яке розцінюємо як 

галузь краєзнавчої науки, що вивчає історію і сучасний рівень розвитку 

охорони здоров’я, медицини та фармації краю в усіх його проявах. Знайомство 

з ним проводимо з дотриманням загальнонаукових та конкретно-історичних 

методів, формуючи цілісне уявлення про процес розвитку складових охорони 

здоров’я у регіоні. Подібні завдання реалізуються через вивчення історико-

медичного краєзнавчого фонду регіону, історію окремих установ (місцевих 

клінік, медичних вишів, аптек), особливості організації медичного життя в 

українських військових формуваннях  (УСС, УГА, УПА), вивчення персоналій 

медиків в австро-угорський, польський та радянський періоди (В. Янович, Я. 

Гутт, К. Воєвідка, І. Куровець, Є. Озаркевич, С. Окуневська-Морачевська, 

Я.Окуневський), окремих науковців, або цілих наукових шкіл (І. Савицький,  І. 

Верхратський, Г. Бабенко, Ю. Спасокукоцький), які працювали в 

охороноздоровчій сфері. Розробці окремих теоретичних питань Медичного 

краєзнавства придіяють увагу у Харкові [3]. 

До позааудиторної роботи належать оглядові екскурсії, відвідування 

музеїв, які є цінною складовою пізнання медицини краю. Важливе значення у 

цьому переліку належить огляду міської фортеці ,,Бастіон” – фортечного муру, 

який фактично став основою закладання міста-фортеці. Студенти мають  змогу 

довідатись, про будівництво фортеці за наказом засновника міста – графа А. 

Потоцького у формі правильного шестикутника, на краях якого розташувалися 

бастіони – зовнішні п’ятикутні укріплення. Перебудовані брами були чудовими 

зразками не лише фортечного, а й архітектурного мистецтва. Залишки бастіону 

– це цегляний мур у фортечному провулку, який у реставрованому вигляді 

входить у сувенірно-подарункову галерею, відвідувачі якої бачать живу історію 

міста – старі фортечні мури. Поряд нещодавно відкритий музей ІФНМУ та 

медицини Прикарпаття. Унікальний за своєю природою в Україні 

«Анатомічний музей» ІФНМУ. Серед пам’яток архітектури, які мають особливе 

значення в пізнавальному екскурсійному огляді міста для студентів-медиків 

має сучасна будівля медичного університету зведена наприкінці ХІХ ст., в 

неоренесансному стилі для дирекції залізниць. З 1945 р. будівля стала головним 

корпусом медичного університету.  

Своєрідним орієнтиром для розуміння предметного поля навчальної 

дисципліни має слугувати навчально-посібникова література. І хоча 

інформаційна доба внесла корективи у список джерел наукової інформації, 

провідна роль підручника як носія знань надалі залишається неспростовною. 
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Однак поява такого посібника здається нам на часі, а тому активізуємо зусилля 

довкола різноманітних тем, які ввійдуть до нього.  

Одним з найважливіших завдань вищої освіти є базування її на наукових 

дослідженнях, інноваціях та креативності, розвитку та реалізації 

міждисциплінарних та міжгалузевих науково-дослідницьких програм.  

Успішне здійснення науково-дослідницької діяльності забезпечує 

науковий рівень змісту та методів викладання навчальних дисциплін, 

досягнення державних стандартів підготовки фахівців, впровадження наукових 

розробок викладачів у навчальний процес як необхідної умови підготовки 

конкуренто-спроможних фахівців; широке залучення викладачів до видавничої 

діяльності, а обдарованої молоді – до науково-пошукової роботи. Сучасна 

практика доводить, що саме дослідницька робота зближує науковий пошук і 

навчально-виховний процес, саме він стимулює творчий підхід у практичній 

діяльності.  

Тому в освітній практиці особливу увагу мають дослідницькі 

компоненти, які поступово стають важливою складовою педагогічної 

діяльності кожного викладача. Безперечно, дослідження спрямоване на 

здобуття нових знань, насамперед для викладача, який дуже часто здобуває в 

процесі дослідження не тільки для себе нові знання, але й ці ж знання стають 

cвоєрідним відкриттям.  

Останні роки кафедра українознавства і філософії  започаткувала щорічні 

колективні монографії «Українознавство в персоналіях – у системі вищої 

медичної освіти» [4]. Кожне видання багате на окремі постаті з медичного 

життя, матеріал про яких підготовлений загальноукраїнською плеядою 

науковців, що тільки сприяє міжкафедральній науковій співпраці та обміну 

досвідом. В подібному ключі минулого року з’явилося монографічне 

дослідження, присвячене 75-річчю ІФНМУ [5]. Таким чином, науковий пошук 

продовжує застосовуватися в лекційній аудиторії для допитливих студентів.  

Загалом можемо підсумувати, що краєзнавство, а у нашому випадку – 

медичне краєзнавство відіграє важливу роль в освітянському процесі вищої 

школи. Вивчення краю є одним з міцних засобів виховання національної 

свідомості та патріотизму у студентської молоді. Зважаючи на це, кафедра 

українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного 

університету приділяє особливу увагу  викладанню медичного краєзнавства як 

вибіркової дисципліни. 
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ПЕРШІ «РУХІВЦІ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА: ШТРИХИ ДО  

ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТА МАРКІЯНА ЧУЧУКА, ЯРОСЛАВА 

ШЕВЧУКА, ЗІНОВІЯ ДУМИ  

  

В Европі не буде миру до того часу, поки 

існує російська могутність, а про її 

послаблення не можна думати, поки 

московщина продовжує володіти 

Україною та її природними багатствами 

(Іван Пулюй) 

Ми, українці, підвелись на ноги! Ми на 

Говерлі духа! Звитяга або смерть! А 

третього нема! 

(Олег Гринів) 

 

Про Народний Рух України вітчизняними науковцями написано чимало. 

В умах і серцях не одного покоління українських патріотів визрівала 

державницька ідея самостійності, соборності, незалежності. Серед перших 

наукових праць, які заклали початок аналізу проблеми місця Руху в суспільно-

політичному житті України, виділяються роботи О. Гараня «Убити дракона: З 

історії Руху та нових партій України» [1], Ю. Курносова «Інакомислення в 

Україні (60-ті – перша половина 80-х років ХХ століття)» [2], Г. Касьянова 

«Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років в Україні» [3] 

та ін. У них наводяться фрагменти з листів, заяв, звернень, що дозволяє більш 

точно передати революційний пафос тих буремних років. Наукові 

напрацювання «узагальнює» праця одного з організаторів Руху, розробника 

концепції його діяльності – В. Іськіва «Призначення Руху» [4]. 

Перші спроби безпосередньо висвітлити історію становлення та розвитку 

цієї найбільш потужної громадсько-політичної організації наприкінці 80-х на 

початку 90-х років минулого століття на Івано-Франківщині здійснили 

дослідники Коломийщини «Коломийська територіальна організація НРУ 

«Покуття» 1989–1992 рр.» [5] та Снятинщини «Січ Покуття» [6] під загальною 

редакцією В. Коваля. У 2001 р. Тисменицька районна організація НРУ, видала 

книгу «На зорі національного відродження» [7] під загальною редакцією Й. 

Карпова та Я. Єфімчука. Цінні історичні документи, світлини, а також особисті 

роздуми та висновки містить праця В. Івасюка «Калуське товариство 

«Відродження»-Рух» [8]. Ця об’єднана назва не випадкова. Калуський міськком 

партії називав іншим «почесним іменем» – «рухівське бандугруповання». У 

своїй книзі «Історія Калуша і Калущини у датах, цифрах і цікавих фактах» М. 

Коломиєць свідчить: «Січень-лютий, 1989 рік. У Калуші зорганізовано 

товариство української мови ім. Тараса Шевченка «Відродження», яке, 

прикрившись статутом товариства, практично виконувало роль і функції Руху 

на Калущині» [9].  

Збірник документів М. Яковини «Хроніка Руху: від «третіх совєтів» до 

самостійної України» [10], який вийшов мізерним накладом у Львові – 
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започаткував систематизацію джерельної бази суспільно-політичних процесів 

на Івано-Франківщині. Окреме місце посіла збірка документів, офіційних 

матеріалів, свідчення преси про державний переворот, вчинений так званим 

ГКЧП у серпні 1991 року «Хроніка опору» [11]. Упорядник Л. Танюк в 

хронологічному порядку подає документи опору хунті, повідомлення з місць, 

заяви політичних партій та інші матеріали пов’язані з цими трьома днями в 

історії. Літературно-документальне видання В. Плахти і Н. Димніч «Незламний 

воїн Христовий» [12] розповідає про життєвий шлях і духовну працю єпископа 

Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Павла Василика – легенди 

катакомбної Церкви, ініціатора відомої «Заяви про вихід з підпілля».  

За більш як три десятиліття – 33 роки, що минули з часу створення Івано-

Франківського обласного культурно-наукового товариства «Рух», на першість у 

висвітленні історії становлення Товариства претендує наукова розвідка М. 

Паньківа [13]. Важливо відзначити, що доцент Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, почесний голова Івано-Франківської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України Михайло Паньків 

у статті «Участь колективу Івано-Франківського краєзнавчого музею в 

українському патріотичному русі кінця 80 – початку 90-х рр. ХХ ст.» окремим 

підрозділом «Науково-просвітницьке Товариство «Рух» робить спробу 

висвітлити історію становлення цієї організації. В праці допущені деякі 

неточності у фаміліях учасників та поверхневе викладення матеріалу не 

підкріплене документально.   

Для одного з авторів статті (О. Малярчука) була практика, як для 

початкуючого шкільного історика в 1990 р. брати участь в діяльності 

Калуського об’єднання товариства української мови ім. Т. Шевченка 

«Відродження» та бути одним із організаторів дитячої спілки «Соколята» м. 

Калуш Івано-Франківської області. У 2020 р. вийшла книга «Калуська міська 

Рада першого демократичного скликання: історія в документах» [14] та наукова 

стаття  «Витоки Народного Руху України – Івано-Франківське обласне 

культурно-наукове товариство «Рух» у «Східноєвропейському історичному 

віснику» [15] в яких окреслена «рухівська» проблематика краю.  

Мета статті – висвітлити в історичному контексті становлення перших 

незалежних громадських організацій в Українській РСР та вклад в державну 

розбудову на прикладі Івано-Франківського обласного культурно-наукового 

товариства «Рух» («Малий Рух»), відродження демократичних процесів в краї 

на українському національному ґрунті та окреслити політичний портрет лідерів 

– Маркіяна Чучука, Ярослава Шевчука, Зіновія Думи. (Національно-

демократичне відродження на Івано-Франківщині мало свої історичні 

особливості: 19 грудня 1987 р. молоді патріоти фактично (юридично 22 червня, 

установчі збори – 30 червня 1988 р.) організували культурно-наукове 

товариство «Рух» («Малий Рух») на чолі з біологом Маркіяном Чучуком – 

асистентом Івано-Франківського медичного інституту. «Великий Рух» в Івано-

Франківській області створено 12 серпня (фактично – 13 серпня) 1989 р. на чолі 

з художником Миколою Яковиною).  
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З приходом до влади в СРСР М. Горбачова ідеологічний тиск на 

суспільно-політичне життя держави почав слабнути. У 1985 році «повіяв 

свіжий весняний вітер перемін». У центральній пресі з’явилися судження про 

реабілітацію відомих політичних діячів, які не погоджувалися з «генеральною 

лінією партії», інформація про «перегини» у сталінські часи – терор, голод, 

депортації. У лютому 1988 року головний ідеолог ЦК КПРС Є. Лігачов засудив 

політику широкого перегляду історії, яка, на його думку, приводила до 

небезпечного висновку, що вся радянська історія – це безперервний потік 

помилок і злочинів [16]. 

Станом на кінець 1988 р. найбільш небезпечними для себе партійно-

радянська влада в УРСР вважала діяльність активістів і прихильників 

Українського культурологічного клубу (перше засідання клубу відбулося 6 

серпня 1987 р. у київському кафе «Любава» на Оболоні під «егідою райкому 

комсомолу»), Української Гельсінської спілки (УГС), Української асоціації 

незалежної творчої інтелігенції, Комітету захисту Української Католицької 

Церкви, Українського демократичного союзу, об’єднання культурницько-

етнографічного характеру – «Товариство Лева», українознавчого клубу 

«Спадщина», самодіяльного історико-культурного об’єднання студентської 

молоді Київського державного університету товариства «Громада», товариства 

рідної мови ім. Т. Шевченка (установчі збори відбулися у Львові 20 червня 

1988 р., головою обраний Роман Іваничук) та ін. При цьому вже існував Клуб 

шанувальників української мови при Спілці письменників України. У Львові 

був сформований Міжнаціональний комітет захисту політв’язнів на чолі з М. 

Горинем [17, с. 396–397]. Діяльність цих «неформальних» та багатьох інших 

організацій, що функціонували на території УРСР, поступово виходила за 

рамки нечисленних зібрань, які займалися культурно-просвітницькою сферою 

Ключові позиції в суспільно-політичному житті республіки заслужено 

посіли найвідоміші «неформальні» організації Української РСР: «Товариство 

Лева» у Львові й Луцьку; культурно-наукове товариство «Рух» в Івано-

Франківську; «Вертеп», «Ноосфера», «Громада Подільського краю 

Тернопільщина» в Тернополі; «Оберіг», «Січ», «Зелений рух Буковини» в 

Чернівцях; «Пересвіт» у Рівному; «Творчість» у Кам’янці-Подільському; 

«Істина» у Вінниці; «Товариство угорської культури Закарпаття» та Товариство 

ім. О. Митрака в Ужгороді та ін.  

Хто ж були ті, що стояли біля витоків національно-демократичного 

відродження, що не побоялися кинути виклик молоху старого режиму, 

згуртувати навколо себе сотні тисяч людей заради волі й долі України? 

Помилково, як правило, їх асоціюють виключно з крайовою організацією Руху 

Івано-Франківщини. Так, Роман Гладиш у статті «Устань і йди» («Галичина» № 

59 (93) від 22 вересня 1990 року) називає їх поіменно: Юрій Андрухович, поет; 

Петро Арсенич, історик; Любов Боброва, педагог; Олег Бойкевич, художник; 

Роман Бугай, активіст Калуського товариства «Відродження»; Олег Вівчаренко, 

юрист; Олександр Волков, робітник; Ігор Гаврилюк, інженер; Роман Гладиш, 

юрист; Михайло Головатий, інженер; Борис Голодюк, робітник; Валентин 

Дістрянов, хімік; Василь Дністрович, майстер; Зіновій Дума, історик; Ярослав 
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Захарія, лікар; Богдан Канюка, інженер; Степан Каспрук, художник; Зіновій 

Когуч, вчитель; Віктор Колесник, член правління Товариства єврейської 

культури імені Шолома Алейхема; Роман Круцик, робітник; Володимир 

Обітоцький, хімік; Володимир Машталер, інженер; Антін Путько, пенсіонер; 

Северин Салітра, робітник; Роман Степаняк, інженер; Неоніла Стефурак, поет; 

Маркіян Чучук, біолог; Володимир Шатохін, викладач філософії; Володимир 

Шлемко, актор; Микола Яковина, художник (Ярослава Шевчука – чомусь не 

згадано – Авт.).  

З наявних історичних джерел – радянської періодики «випливає» 

помилкова думка, що ніби-то статті у газетах «Комсомольський прапор» за 

травень 1988 року генерували створення Товариства. За публікаціями в пресі 

складається віртуальне, а не реальне висвітлення подій та фактів. Рішення про 

утворення Товариства було прийняте ще в 1987 р., а перші збори відбулися у 

корпусі медінституту (на куті теперішньої вулиці Короля Данила і Мазепи) у 

вузькому колі осіб (про що йдеться у статті Михайла Паньківа та безпосередньо 

свідчення  ініціаторів створення – Маркіяна Чучука, Ярослава Шевчука та 

Зіновія Думи). З наведеної в статті постанови бюро обласного комітету ЛКСМ 

України виходить, що Товариство – «результат зусиль» місцевих комсомольців 

і завдяки їм отримало свій «офіційний статус» ще до власного формально-

офіційного створення (проголошення) на установчих зборах 30 червня 1988 р. 

Це класична казуїстика в стилі партійно-радянської тоталітарної бюрократичної 

системи. Івано-Франківське обласне КНТ «Рух» («Малий Рух») не було 

дітищем комсомолу, його створила небайдужа українська громадськість 

Прикарпаття.  

На той час дозволено самодіяльні форми участі громадян у суспільно-

політичному житті СРСР. Вони створювалися в Українській РСР незалежно від 

«зусиль» партійно-радянських органів. Згідно тогочасного діючого 

законодавства – юридичну особу могла створити тільки юридична особа. 

Організації потрібний був статус – рахунок і печатка, без чого 

унеможливлювалася публічна діяльність. Товариство відразу будувало свою 

роботу на загально цивілізаційних засадах – «ми йшли до людей», «ми 

засуджували екстремізм незалежно від національності». По-суті, як тоді 

вважалося партійно-комсомольськими функціонерами: «Якщо певний процес 

не можливо зупинити, то треба його очолити!» з метою підконтрольності, 

згодом розвалу та знищення. Не вийшло. Івано-Франківське обласне культурно-

наукове товариство «Рух» (асоційований член Іванно-Франківської крайової 

організації Народного Руху України) діє й по-сьогодні.    

В офіційній західноукраїнській пресі другої половини 80-х років ХХ ст. 

почали все частіше публікуватися замітки про різноманітні демократичні акції. 

Так, у газеті «Комсомольський прапор» (орган Івано-Франківського обкому 

ЛКСМ України) від 5 травня 1988 р. вміщений заклик Л. Бондаря 

«Відгукніться, ентузіасти»: «Ще в грудні минулого року у залі Івано-

Франківського педінституту імені В. Стефаника відбувся добродійний концерт 

групи «Не журись!» Львівського «Товариства Лева», але й досі не залишають 

мене думки не тільки про той «Вечір співаної поезії», а й про товариство, яке 
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об’єднує навколо себе енергійних, талановитих і самовідданих молодих 

людей... Основу товариства складають клуб молодих вчених, політичний клуб 

«Дзеркало», самодіяльний театр «Мета» та група «Не журись!», яка й 

виступила перед івано-франківцями під завісу минулого року. Як бачите, наші 

близькі сусіди дають благодійні концерти не тільки у себе на Львівщині, а й у 

нас. І це добре. Але не хотілося б думати, що Івано-Франківщина бідніша на 

таланти. І я впевнений, що й івано-франківці незабаром таки проявлять 

подібним чином свої здібності. Тільки для цього потрібно (необхідно!) зібрати і 

згуртувати людей, що можливо лише навколо якоїсь важливої (згідно з 

переконанням спільників однодумців) справи, і створити й у нас подібне 

товариство чи аматорське об’єднання (річ не в назві) з власним приміщенням, 

статутом, емблемою і т. п.».    

У газеті «Комсомольський прапор» від 28 травня 1988 р. у кореспонденції 

журналіста, письменника В. Ганущака «Їх окрилює творчий неспокій. Нотатки 

з Х зльоту творчої молоді» є окремий абзац про те, що «далі доповідач, 

критикуючи пасивність молоді та консерватизм клубних працівників, 

зупинився на проблемах молодіжного дозвілля, порушив питання роботи з 

неформальними об’єднаннями в області, найновішим з яких стане, здається, 

недавно створене товариство «Рух» в Івано-Франківську». Громадський діяч 

Василь Ганущак своїм критичним поглядом на сторінках газети чи не вперше 

увіковічнив «Рух» в історії? 

Від редакції у рубриці «Резонанс» («Комсомольський прапор» від 31 

травня 1988 р.) зазначено, що «після публікації в нашій газеті заклику Л. 

Бондаря «Відгукніться, ентузіасти!» до редакції надійшло всього два відгуки. 

«Ми – є!». «Для непосвячених це, може, й мало що означало, та для нас поява в 

«Комсомольському прапорі» (четвер, 5 травня) заклику Леоніда Бондаря 

«Відгукніться, ентузіасти!» була приємною несподіванкою. По-перше, четвер – 

це день наших планових і традиційних зустрічей. По-друге – виявляється, в нас 

є однодумці. Річ в тому, що «Товариство Лева» не єдине – в Івано-Франківську 

з’явився на світ його близнюк – Товариство «Рух». Ідея його створення виникла 

ще наприкінці минулого року, а поштовхом для її здійснення став виступ групи 

«Не журись!». Тепер Товариство – це 16 людей, не байдужих до минулого, 

сучасного і майбутнього, котрі мають свій статут, вироблений у скрупульозних 

та довгих суперечках, поки що скромні здобутки і значні проблеми. 

Визначальною рисою його діяльності є абсолютна добровільність і 

безкорисливість. Членом Товариства може стати кожен громадянин, котрий 

згоден дотримуватись вимог його статуту. А статут зобов’язує до суспільної 

активності, яка поширюється і на мистецтво, і на науку, і на громадсько-

політичне життя... Маємо надію, що публікація приверне увагу всіх 

зацікавлених діяльністю Товариства і закликаємо їх прилучатись до нашої 

роботи. Отже – «Рух». А «Рух» – це поступ, «Рух» – становлення. Ініціативна 

група Товариства «РУХ»: Р. Багрій, вчитель; Я. Шевчук, архітектор; М. Чучук, 

біолог; Р. Левицький, вчитель; С. Бондаренко, студент; Б. Кіндратишин, 

архітектор; В. Ленюк, історик; З. Дума, історик; С. Осташ, студент; Л. 

Прокоп’юк, студент; В. Гомза, студент; Г. Сташків, художник».  
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Назву товариства – «Рух», яка поширилася на всю Україну і далеко за її 

межі, запропонував один із ініціаторів його створення та керівник упродовж 

майже тридцяти років діяльності – Ярослав Шевчук. Першим головою обрано 

Маркіяна Чучука, але у зв’язку з його переходом на дипломатичну роботу 1993 

р. – Ярослава Шевчука.     

22 червня 1988 р. в Івано-Франківську офіційно зареєстровано культурно-

наукове товариство Рух (постанова бюро обласного комітету ЛКСМ України Б-

18/15 27.06.88 р. «1. Учредить при областном комитете ЛКСМ Украины 

самодеятельное общество «Рух»...»), тобто, товариство названо «самодіяльним» 

[18, арк. 20]. Згідно тогочасної політичної кон’юнктури – в обкомі КПУ 

підтримали ініціативу, керуючись розумінням необхідності тісного контакту з 

«неформалами», на що зверталася особлива увага на ХХ з’їзді ВЛКСМ. 

Постановою бюро обкому комсомолу були затверджені «Загальні положення», 

які стали основою Статуту Івано-Франківського обласного культурно-

наукового товариства «Рух».  

З цього часу Товариство отримало офіційний статус юридичної особи. 

Установчі збори Івано-Франківського обласного культурно-наукового 

товариства «Рух» відбулися 30 червня 1988 р. Протокол Установчих зборів 

Товариства від 30 червня 1988 р. (присутні на зборах – 10 осіб): Леонід Бондар 

– вчитель; Маркіян Чучук – асистент; Роман Левицький – вчитель; Володимир 

Гомза – студент; Володимир Ковальчук – інженер; Богдан Брянський – студент; 

Ярослав Шевчук – архітектор; Роман Багрій – вчитель; Зиновій Дума – історик; 

Олександр Семенюк – військовослужбовець, а також глядачі та гості. 

Приміщення обласного художнього музею. Таємним голосувань головою 

обрано Маркіяна Євгеновича Чучука (5 голосів), заступником – Ярослава 

Михайловича Шевчука (5 голосів), скарбником – Романа Васильовича 

Левицького (3 голоси) [19, арк. 25].  

У скорому часі в складі Товариства почали діяти секції: історико-

краєзнавча, фольклорно-етнографічна, екологічна, мовно-літературна, 

мистецька, суспільно-політична, єврейської культури, згодом організовано 

дослідницько-реставраційний центр по вивченню, консервації та реставрації 

пам’яток матеріальної культури. Чисельність Товариства різко збільшувалася. 

Кожен вівторок і четвер збори Товариства відвідувало 40–60 осіб. Незважаючи 

на це, Товариство не мало власного приміщення і змушене було проводити 

свою роботу в приміщеннях міськкому та обкому ЛКСМ України, краєзнавчого 

та художнього музеїв, чи просто неба, що аж ніяк не перешкоджало його 

роботі. В таких умовах виникала ціла низка проблем організаційного, 

фінансового порядку. Зокрема, відсутність місця для збереження архіву, 

бухгалтерських документів, каси Товариства, печатки та іншого. В пошуках 

приміщення керівництво Товариства неодноразово, але безрезультатно 

протягом півтора року зверталось до житло-експлуатаційного управління, 

житлово-експлуатаційних дільниць № 6, 8, 9, 11 м. Івано-Франківська.  

З пройденого історичного шляху виникає питання: який масовий захід, 

проведений Товариством, вважати першим? Мова ще не йде про явно виражені 

з політичним відтінком. В організації відбувалася закономірна еволюція 
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поглядів – від культурно-просвітницьких, екологічних до політичних. Частково 

відповіді на ці запитання дає уже згадувана публікація Михайла Паньківа та 

спогади першого керівника Товариства Маркіяна Чучука. Нами опрацьовано 10 

томів архіву Івано-Франківського обласного культурно-наукового товариства 

«Рух» («Малого Руху»). До числа перших, на нашу думку, слід віднести: 19 

грудня 1987 року концерт групи «Не журись» в приміщенні Івано-

Франківського педагогічного інститут імені В. Стефаника. Згодом – у травні 

1988 року відзначення шевченківських днів у міському будинку культури № 3 

(директор Степан Генза) у с. Микитинці; намір матеріально допомогти в будові 

гуртожитку для дітей української громади у ПНР – школярів єдиної в Польщі 

української початкової школи імені Т. Г. Шевченка у м. Білому Борі; 28 липня 

надіслано лист до осередку УСКТ в м. Краків; 27 серпня вечір-концерт, 

присвячений пам’яті І. Я. Франка, що відбувся в Івано-Франківську по вулиці 

імені Франка біля пам’ятника поетові; 3 вересня проведення робіт з консервації 

залишків фортифікаційних споруд (колишнього фортечного муру) Івано-

Франківська у Фортечному провулку; 8 вересня лист до «Спадщини»; жовтень 

– збір підписів «ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР» (лист 

адресований Президії Верховної Ради УРСР і Президії Верховної Ради СРСР 

проти розбудови нових підприємств Калуського виробничого об’єднання 

«Хлорвініл» спільно з компанією «Оксідентал Петролеум») – проти розбудови 

виступило 4003 громадян, оригінали підписів зберігаються в архіві; 11 жовтня 

лист у м. Самбір до Товариства імені В. Кобільника; 13 жовтня листи з 

пропозиціями про обмін газетами в міста Луцьк, Вінниця й Мінськ; 18 жовтня 

лист до самбірського та львівського Товариства шанувальників рідної мови 

імені Тараса Шевченка; 23 жовтня збір підписів на вулиці Шевченка стосовно 

надання українській мові статусу державного та участь у звітно-виборній 

конференції «Товариства Лева» (відряджені З. Дума, М. Чучук, І. Андрусів, Я. 

Шевчук, Р. Левицький, В. Кімакович); 19 листопада о 17 год. вечір «Свято 

коломийки», яке відбулося у міському Будинку культури № 1 по вул. 

Шевченка, 1; 26 листопада Естонський фонд культури запросив КНТ «Рух» на 

концерт «Українського земляцтва»; 20 грудня – вітання Товариству «Оберіг» у 

м. Чернівці та ін. Обмін газетами відбувався майже з усіма обласними центрами 

Української РСР, столицями Прибалтійських республік, а також Москви та 

Ленінграда.  

Микола Яковина у книзі «Хроніка Руху: від «третіх совєтів» до 

самостійної України» подає склад Івано-Франківської ініціативної групи по 

створенню НРУ за перебудову (12 осіб): Андрухович Юрій, Гладиш Роман, 

Говзман Леонід, Левицький Роман, Ленюк Василь, Каспрук Степан, Семанюк 

Ярослав, Путько Антін, Чучук Маркіян, Шатохін Володимир, Шевчук Ярослав, 

Яковина Микола [10, с. 15]. 

Установчі збори Івано-Франківської обласної організації НРУ за 

перебудову, які були заплановані на 12 серпня, через смерть побратима 

перенесено на 13 серпня 1989 р. У день проведення установчої конференції 

помер один із організаторів КНТ «Рух» Роман Левицький, на якого напередодні 

було вчинено напад і завдано смертельних травм. На установчій конференції 
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Івано-Франківської обласної організації НРУ було прийнято тимчасовий статут, 

обрано делегатів від області на Установчий з’їзд Руху. Згодом Координаційна 

рада обрала головою обласної організації НРУ художника Миколу Яковину, 

заступниками – Романа Лучицького та Івана Шовкового.  

Станом на 10 жовтня 1989 року Івано-Франківське обласне КНТ «Рух» 

нараховувало 156 членів. Із них із вищою і незакінченою вищою освітою – 75 

осіб (історики, інженери, економісти, архітектори, юристи, вчителі – 12, 

наукові працівники, лікарі – 8), робітників – 45. Середня, середня спеціальна 

освіта – 69 осіб. У графі дата вступу у Товариство (дата вказана лише тих осіб, 

які вступили останніми протягом червня–жовтня 1989 р.): червень – 3; липень – 

19; серпень – 46; вересень – 19; жовтень – 11 (разом 98 осіб). Тобто лави 

Товариства офіційно зросли більш як у три рази саме у цей період часу [20]. Як 

зазначив Ярослав Шевчук у статті «Якщо прав не дають – їх здобувають» 

(газета «Галичина» від 19 вересня 1991 р.): «Товариство було шмагано і 

в’їдливо шельмовано усіма тодішніми «правдивими газетами», бито ОМОНом і 

міліцією, і навіть вбито за правду, яку воно відстоювало тоді і за яку стоїть 

тепер».  

Таким чином, особливість суспільно-політичного життя Івано-

Франківської області полягала в тому, що тут сформувалися й активно діяли як 

Івано-Франківське обласне КНТ «Рух» з дочірніми організаціями (м. Коломия – 

«Поступ», м. Рогатин – «Дзвін», с. Олешків на Снятинщині – «Відродження», 

смт. Отинія, с. Ямниця), так і Українська Гельсінська спілка, Українська 

Республіканська партія, Демократична партія України. Івано-Франківське 

обласне КНТ «Рух» одночасно стало засновником Крайової організації 

Народного Руху України за перебудову і Товариства української мови імені Т. 

Шевченка, «Меморіалу», «Зеленого світу» та ін. Товариство «дало сили» й усім 

іншим політичним організаціям та партіям, які виникли в Івано-Франківській 

області. На великих промислових підприємствах, державних установах та 

організаціях масово виникали громадські політичні організації – страйкові 

комітети та об’єднання осередків Народного Руху України за перебудову 

зареєстровані відповідними рішеннями виконавчих комітетів міських та 

районних рад народних депутатів Івано-Франківської області.  

Чи такі безстрашні були ці хлопці? Так, безстрашні. За ними ніхто не 

стояв, а вони закривали всіх. Якби ГКЧП у серпні 1991 р. переміг, то всі вони 

були б закопані у ровах Дем’янових Лазів чи вивезені до Сибіру… 
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НАРОДНИЙ РОМАНС ФЕДЕРІКО ГАРСІА ЛОРКИ «МАРІАНА 

ПІНЕДА» НА СЦЕНІ І В МАС МЕДІА ПЕРШИХ РОКІВ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Усе, що нам подобається і відповідає 

нашим інтересам, здається нам правдою 

(Андре Моруа) 

 

Знай, що в світі найтяжче – це серце 

носити студене 

(Максим Рильський) 

 

Як відомо, перші свої тенденційні імпульси жанр драматичної поеми 

одержав ще від великих грецьких трагіків. Драматичні твори, написані 

віршами, найвище озразковились, оканонічнились у творчості Шекспіра, 

Шиллера, Гюго, Гете, Байрона, Пушкіна, Словацького. 

Що ж до української літератури, то саме означення жанру – «драматична 

поема» – напрочуд органічне для Лесі Українки, вона перша ввела його в 

українську літературу. 

Через те, що драматичне мистецтво належить літературним своїм 

дискурсом до мистецтва словесного, а другим – сценічним – до мистецтва 

театрального і мистецтва загалом, до нього зверталися як суто літературні, так і 

театральні критики, в їх ролі виступали самі поети і драматурги.  

До таких належать і досліджуваний нами Федеріко Гарсіа Лорка, який 

залишив досить солідну теоретичну спадщину, яка стосується його поглядів на 

поетичну драму і на театр взагалі. Одна із праць Лорки так і називається: 

«Бесіди про театр». Там він пише: «Театр, який витримав випробування часом, 

– це поетичний театр. Навіть якщо драматург не поет, а версифікатор, наша 

публіка все ж поважає його. Вона поважає поезію на сцені. Без поетичної 

атмосфери, без винахідливості театру нема» [18, 166]. 

Про теорію драми писали М.Г.Чернишевський («Естетичні відношення 

мистецтва до дійсності») [21], Еміль Золя («Природність театру») [1], Карпенко-

Карий І.К. [8], Кочерга І.А. [9], Бернард Шоу [4], Леся Українка [17], Олександр 

Блок [5], Лесь Курбас [10] та інші класики, вітчизняної та світової літератури, 

діячі мистецтва недавнього минулого. 

«Я ненавиджу оргảн, ліру і флейту. Люблю людський голос. Одинокий 

людський голос, бідний од любові і далекий від убивчих краєвидів» [18, 147], – 

сповідався Лорка Хорхе Гільєну в листі до нього у 1926 році. Цей голос він 

старався почути і крізь товщу супостатів-віків. Голос сучасника, голос далекого 

предка... нащадка. 

Отже, перш ніж знайомитись із героями його драматургії, варто заглянути 

в минуле Іспанії, тому що поет опоетизовував історію своєї країни. 

«Творчість цього художника має родовід, і образи Любові, Краси, Волі, 

Боротьби, Смерті, Долі, що наповнюють його поезію, з′явилися не відразу, не 

раптом, а були підготовлені життям. Все в його творчості основане на зіткненні 
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двох начал: народного фольклору з його своєрідним колоритом і традицією 

салонної поезії Луїса де Гонгори в єдності із впливом поетики модернізму» [15, 

13]. Не є винятком і драматургія, яка є симфонічним проявом поетичного лету 

душі Лорки. 

А вартість, значимість того чи іншого літературно-мистецького тексту 

визначається трьома властивостями: 

«1) змістом твору; 

2) зовнішньою красою, яка досягається технікою, що відповідає роду 

мистецтва. Так, у драматичному мистецтві технікою буде: правдива, відповідна 

характерам осіб мова, природна і разом зворушлива зав’язка, правильне 

ведення сцен, прояву і розвитку почуттів і почуття, міри в усьому 

зображуваному. 

З) Щирістю, тобто тим, щоби автор сам живо відчував зображуване ним... 

бо суть мистецтва полягає в тому, щоб заразити того, хто сприймає твори 

мистецтва, почуттям автора» [16, 330-331]. 

Деякі дослідники творчості поета-драматурга вважають, що «Лорка – 

поет ночі і смерті». Як і кожен справжній поет, Лорка вивчає і проникливо 

опоетизовує ці дві титанічні сили природи, не дивлячись на них лише як на 

щось однозначно негативне, адже ніч дає тілу Всесвіту динамічної рівноваги, а 

смерть когось/чогось одного дозволяє жити комусь/чомусь іншому. Тому і 

Смерть, і Ніч у поета набувають універсальних, космічних масштабів, адже 

лише на такому фоні митець має можливість уявити Любов знаковою зіркою... 

В поетичному осмисленні Лорки сильніша за Смерть лише Любов, яка також 

позачасова, овінчена, увіковічена в образах-архетипах основних природних 

стихій: землі, води, вогню, вітру, неба, самої Іспанії... 

Тому, знаючи лише зміст таких творів Федеріко Гарсіа Лорки, як 

«Криваве весілля», «Ієрма», «Дім Бернарди Альби», «Любов Дона 

Перлімпліна», ствердно констатуємо, що із названих вище образів творчої 

палітри поета «найулюбленішими» дійсно є Любов і Смерть.  

Не є винятком у цьому контексті і його «народний романс» «Маріана 

Пінеда» – рідкісний драматичний твір Лорки на історичну тему, де Любов 

персоніфікована власне у саму жінку – Маріану Пінеду, яка сюжетно 

розгорнута на фактологічному фоні подій народно-визвольної війни в Гранаді 

першої третини XIX століття: антироялістська змова іспанських повстанців 

проти Ферденанда VІІ Іспанського –монарха-диктатора в історії європейського 

абсолютизму. Але історизм Лорки виявився не лише в тонкому вмінні поета 

відтворити проблеми й атмосферу певного конкретного періоду історії. Він 

полягає насамперед у глибокому розумінні законів та динаміки розвитку 

національної історії [Див.: 19, 10]. 

Основа специфіки цієї драми в тому і є, vulgo, що реальні історичні факти 

настільки тісно перегукуються з народною легендою і охудожнення її Лоркою, 

що, знаючи історію, можна не переповідати зміст твору. Поет повністю зберіг і 

послідовність історичних подій, хоча є і авторські помилки, як-от, приміром: у 

драмі Маріана слухає романс про загибель генерала Торріхоса, а насправді ж 

генерала розстріляли через пів року після смерті Маріани. Майже не зазнали 
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змін реальні історичні імена головних героїв, а рушійною силою сюжету, 

центром драматичної композиції у цій драмі «Маріана Пінеда» є фатальний 

любовний трикутник : Маріану по-своєму любить двоє людей: дон Педро (її 

друг і обранець) та Педроса – її ворог і вбивця. Але це лише зовнішні вияви 

драматургії стосунків. А є ще й внутрішня: п’єса, що починається як драма про 

велику любов, закінчується як драма про велику зраду. У ніжній, беззахисній 

жінці Маріанні спочатку важко розгледіти народну героїню, котра достойно 

піде на страту за те, що «вишила прапор свободи». Дон Педро й Педроса – 

спершу антиподи: один мужній лицар, який чесно уособлює дух боротьби; 

інший – зловісна тінь лицемірства, пристосуванства. А в кінці драми виявилося, 

що і дон Педро, і Педроса – одна маска-лице. За благородним усміхом дона 

Педро – хижий вищир Педроси: дон Педро зраджує Маріану. Педроса теж 

любить Маріану і намагається змусити її саму до зради. «Це дві личини однієї 

суті – зради. Їй було вже не страшно вмирати на ешафоті. Маріана померла 

раніше – коли зрозуміла, що її зрадили. І це був поєдинок жертовної любові з 

тверезим розрахунком» [Див.: 19, 13]. 

Така основна ідея твору, вічна у духовній системі координат, яка 

зводиться до боротьби матеріального і духовного, правди і брехні... боротьба 

яких у драмі реалізовуються через особливі лексичні, мовно-стилістичні засоби, 

уже навіть у вибраній поетом формі – драма у віршах, яка апріорі передбачає 

високоемоційну напругу. Тим більше – це драма лірична, свідчення чого – 

щиросповідальна інтонація мови героїв, як-от відповідь Маріани на сумну 

іронію, яку Фернандо вклав у слова «коханий»: 

 

Правду про свою любов 

мовлю – і не червонію: 

світле полум′я яріє 

в моїм серці знов і знов. 

Він свободу полюбив, 

Я люблю її ще більше. 

Істина – у найгіркішій  

суті цих солодких слів. [2, 55] 

 

У таких лірично-драматичних координатах навіть ремарки в поемі –

поезія у прозі: «Маріана швидко проходить по кімнаті і дивиться на один з тих 

великих золотих годинників, де ніби спить уся вишукана поезія тієї епохи. 

Потім дивиться у вікно, за яким гаснуть останні промені надвечір′я» [19, 42]. 

«Маріана Пінеда» формально – білий вірш, лише в окремих її «естампах» 

Лорка використовує риму, як-от у процитованому вище фрагменті. 

 

Дон Педро 

Слід до найменших вивчити подробиць 

усе, що відбувається. Народ, 

без сумніву, повстане. Андалуські 

вітри несуть Свободу. 
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...На берег Малати ступають люди, 

готові до рішучих дій: рибалки 

і з Пало, й моряки... 

Підуть за нами села... [19, 75]  

 

Однією з характерних особливостей Лорки-митця – розуміння ним того, 

що народ сам творить свою історію. І хоч у поемі безпосередньо не 

продемонстрований «бунт мас», гарячий дух іспанського фольклору постійно 

присутній у творі, адже «... драматичний поет, якщо він хоче лишитися в 

людській пам′яті, не мусить забувати про поля троянд, зволожених ранковою 

росою, де страждають селяни...» [18, 163] – писав Федеріко Гарсіа Лорка в 

статті «Бесіда про театр». «Лорці не довелося збоку прокладати шлях до свого 

народу; він виріс в селі, подібно до Сергія Єсеніна, і відчував себе хвилею 

народного моря» [11, 7]. 

...Щодо гендерного контексту, то жінка-мати, жінка-Берегиня в усі часи в 

усіх народів є символом тілесної і душевної доброї і теплої краси І те, що у всіх 

його драматичних творах головний герой – особа жіночої статі, свідчить про 

певний психотип самого поета, який, пишуть, був нетрадиційної сексуальної 

орієнтації... Звідси й особливість його письма, адже митці такого рівня 

«природні, як природа», і художній твір для них не самоціль, а радше – засіб 

досягнення очищення свої душі і душ потенційних читачів, глядачів (катарсис). 

«Лорка... одновірець із творцями усної поезії, бо вірить у єдність 

внутрішнього і зовнішнього світу. Звичайно, поезія не релігія, але вона також 

вимагає віри (наприклад в душу тополі). Для цього потрібна особлива 

драматична напруга» [14, 22], – пише про цю особливість творчості поета один 

із її дослідників. – Із фольклору Федеріко Гарсіа Лорка перейняв не лише 

мудрість і совісність, органічний демократизм, направленість на соціальне 

дійство, але й саму манеру творення образів, кольорів, ритмів через 

посередництво слова. 

В чому тут його особливість? 

Напружений драматичний ритм п’єс Лорки створюється постійною грою 

контрастів: у музиці (то колискові пісні, народні романси, то сюрреалістичні 

ноти), у кольорі (чорні мури, місячне сяйво, світлий одяг монахинь)... чорний 

колір постійно наступає на білий, а вкінці твору... «дивне світло, яке буває 

тільки в сновидіннях, розливається по сцені...» [Див.: 19, 116]. 

Аналізуючи колір, звук, ритм, гармонію слова Лорки, ми відчуваємо, 

бачимо, що при всій цільності компонентів драми і її самої, у її вербальній 

канві можна знайти декілька мовних пластів: поряд із діалектами, 

специфічними наголосами, що притаманні давній андалузькій розмовній мові, 

зустрічаємо строфи, що пройняті духом класичної традиції. Ці дві органічні 

світоглядні моделі екзистенційно врівноважували його поетику і оберігали її 

від формотворчих крайностей ультраїзму, кресьонізму, герметизму та інших 

мистецьких хвороб, що охопили європейську модернову поезію на початку ХХ 

століття. 
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Але Федеріко Гарсіа Лорка і в драмі перш за все лірик. І жанр, в якому він 

виступав в останні роки свого життя, органічніше назвати драматичною 

лірикою, а не ліричною драмою. Останній уривок – монолог Маріани, у якому 

показано символічний конфлікт Смерті із Красою – яскраве свідчення цього: 

 

Я віддаю вам серце! Мені ви дайте квітів! 

В останню цю годину я заквітчатись хочу.  

І хочу відчувати ласкавий дотик персня, 

й накинуть на волосся мереживо мантильї.  

Для тебе найдорожча Свобода в цьому світі,  

та я – сама Свобода... 

__________________________________________ 

Я солов’їну мову й слова дерев збагнула.  

Людина – у неволі й звільнитися не може. 

Свобода високостей! Це істинна Свобода  

засвічує для мене свої далекі зорі.  

Прощайте! Витріть сльози! [19, 222]. 

 

«Найпатетичніша риса першого великого образу, створеного Лоркою – 

відчуття самотності, – писав брат поета Франціско Гарсіа Лорки. – Вона 

тривожить глядача; вже в перший момент з’яви Маріани на сцені не покидає до 

самого кінця» [20, 115] і, «як далекі зорі», до яких звертається героїня, так і 

вічні проблеми, поставлені іспанським поетом у своїй поетичній драматургії. 

«Світоч поета – протиборство» [18, 83], – писав сам поет, маючи на увазі 

насамперед протилежні енергетичні сили: добро і зло, любов і ненависть... 

брехня і правда. 

Стан сучасної критичної думки про поетичну драму, можна сказати, 

тотожний зі станом самого критикованого матеріалу: поетична драма у 

пошуках героїв, критика переформатовується. Якщо й трапляються більш-менш 

професійні рецензії, огляди, то вони, як правило, дотичні: поряд із лірикою, 

епосом того чи іншого автора подано й ідейно-художній аналіз драматичної 

лірики. Це однозначно стосується «Маріани Пінеди» Федеріко Гарсіа Лорки. 

До значної драматичної спадщини першого лише зараз починають звертати свої 

погляди критики, літературо- і театрознавці, хоч саме ліриці присвячено багато 

досліджень. Серед досліджень же, що стосуються поетичної драми Федеріко 

Гарсіа Лорки, виданих в Україні протягом перших років незалежності, в 

каталогах наукових бібліотек знаходимо наступні: Стрельцева Є. «Я люблю 

людський голос» [7, 5-28], Степанов Г. В. – «Два рядки вірша» [2, 5-43], 

Пахльовська О. Є.-Я. – «Любов, мужність і жертва» [19, 3-27], Франсіско Гарсіа 

Лорка – «Федеріко і його світ» [20], Маліновська Н.Р. – «Передмова» [7, 5-20], 

«Методичні матеріали до вечора, присвяченого 70-річчю з дня народження 

Гарсіа Лорки» [12]. 
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Як вже було сказано вище, жодне із цих більш чи менш компетентних 

досліджень не вузькоспеціальне, тобто воно торкається поетичної драми лише 

постільки, поскільки вони у Лорки знаходяться у книгах поряд із лірикою. 

Ось, приміром, пасаж про «Маріану Пінеду» іспанського поета: «...боязнь 

німоти друкованої сторінки, віра в усне слово, в енергію хвилинного впливу 

невідворотно вели Лорку до драматичного жанру» [13, 100]. 

І далі в такому ж дусі, – про драматургію мовиться лише як про 

особливість взагалі поетичного письма митця і рідко як про особливий окремий 

жанр. Пластичний матеріал діалектичної мови героїв поетичної драми 

знаходимо у контексті саме філософської лірики. 

Характерною особливістю критичних праць про поетичну драму Гарсіа 

Лорки є їх наскрізна позитивність, де нема жодного зауваження щодо образної, 

філософської, ідейної палітри митців. 

Добре, коли це об’єктивно. Але іноді через тенденційне поклоніння перед 

незаперечним талантом цих митців, критики вихлюпують на папір цілі «цукрові 

ріки з кисільними берегами». 

І – занадто солодкі слова про «Маріану Пінеду», власне, – штамп, який 

можна було б використати для характеристики будь-якого іншого мистецького 

твору, так нічого конкретного, посутнього і не сказавши про нього: «Розвиток 

поетичної майстерності Лорки весь час іде по висхідній лінії. Його вірші 

близькі і зрозумілі кожному. Він ставить в них вічні, загальнолюдські теми... В 

той же час ліриці Лорки чужа пасивність, споглядальність» [12], – написано в 

«Методичних матеріалах вечора, присвяченого 70-річчю з дня народження» 

поета світового класу. І таких («ювілейних») більше, ніж достатньо. 

Усе це дозволяє зробити наступний висновок: критика поетичної драми 

не достатньо глибоко висвітлювала стан її прогресу і анабіозного регресу як 

жанру, адже перше правило мистецької критики, як відомо, – об'єктивність, а не 

побудова теоретичних парадигм та дискурсів виключно зі світла, або виключно 

із темряви. Тому ще раз згадуємо ще раз пушкінське: «Драматичного 

письменника слід судити за законами, ним самим над собою визнаними...» 

Про незвичайну вимогливість до своїх творів і самокритичність Федеріко 

Гарсіа Лорки написано, врешті, чимало. Критикам потрібно лише перейняти у 

них цю важливу рису творчого характеру і характеру творчості, адже «треба на 

мить забути поезію, щоб вона сама впала до наших обіймів. Прислухатися 

мусять поет і народ. Поезії протипоказана тільки байдужість» [18, 79]. 

Тобто критика – посередник між дискурсом поета й народу. Так завжди 

було у всіх часопросторах, є і буде, доки існуватиме література і загалом 

мистецтво. Стан такого її жанру як поетична драма хочеться бачити 

висвітленими повніше і об′єктивніше, критичніше.  

Отже, можна твердити, що естетична свобода, відкритість творчості 

Лорки дозволила йому, одному з найбільших новаторів XX століття, 

гармонійно, репродуктивно поєднати великі традиції різних культурних епох і 

поєднати духовні потужності історії із духовно-душевними проблемами 

сучасності. Тому Маріана Пінеда відносно вічна, адже вона уособлює одну із 

найбільших сил Логосу – Любов, тобто Бога. 



 212 

І не випадково 15 лютого 1935 року, коли над Європою уже розкрила 

чорні крила чума фашизму, Гарсіа Лорка проспівав практично словами 

Маріани, уже вище наведеними нами: «Бачачи, що відбувається на землі, часом 

питаєш себе: «Навіщо я пишу?» Але треба працювати, треба працювати. Треба 

працювати і підтримувати гідних людей... Тому що немає такого дня, коли б ти, 

прокинувшись, не хотів би кинути в обличчя цьому світові, сповненому 

всілякої несправедливості: «Я протестую, протестую, протестую!» [3, 978]. І 

якщо детально аналізувати лінгвістичні особливості мови іспанського поета ми 

не можемо через недосконале нею володіння як іноземною, то остання 

процитована нами фраза, що виявляє порухи душі Федеріко Гарсіа Лорки, 

близька і знайома всім землянам, адже «... театр, який витримав випробування 

часом, – це і є театр поетичний. Театр завжди належав поетам. І що більший 

був поет, то кращий був театр» [19, 448], – писав він. І тому творчість Лорки 

варто розглядати у контексті не лише іспанської літератури, а й світової. 
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МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ:  

ВІД НАРОДНИЦТВА – ДО МОДЕРНІЗМУ 

 

Люби свій край. Всю душу солов’їну і 

серця жар йому віддай… 

(Володимир Сосюра) 

 

Хіба земний володар дозволяє орлові 

степовому літати аж під хмари?.. 

(Олег Гринів) 

 

Творча спадщина класика української новели Михайла Коцюбинського 

(1864–1913), поза сумнівом, належить до базових текстів української культури. 

Зрівноважувати біографію і творчість непросто, та у цьому випадку необхідно. 

Дарма що письменник нарікав на невиразність і сірість власної біографії, його 

життя може правити за приклад гармонії індивідуально-творчих схильностей. 

Коцюбинському вдалося, попри значущі виклики й ризики, біографії, зберегти 

цільність творчої натури, уникнути радикальних світоглядних блукань, на 

відміну від багатьох сучасників.    

Із сучасних позицій важливо осмислити феномен Коцюбинського, причому 

не тільки в хрестоматійно відомих проекціях, а й нових, незвичних ракурсах, 

які відкриваються уважному дослідницькому поглядові в наш час. Нема чого 

гріха таїти, нинішні обставини певною мірою спонукають до марґіналізації 

творчого спадку Михайла Коцюбинського (як, зрештою, української класичної 

літератури в цілому). Адже живемо в добу, коли нам стратегічно залежить на 

модернізації у всіх смислах: слід наздоганяти цивілізований світ після виходу із 

колоніального загумінка – і нерідко здається, що акцентування на класиці 

шкодить заанґажованості в сучасне життя та його модні тренди, що швидко 

змінюються й потребують уміння справно балансувати на межі різних ідеологій 

та філософських учень.  

Справді, з модернізацією суспільного життя й національної культури 

зокрема сучасна Україна має поважний клопіт. З одного боку, сприйняття 

Коцюбинського в сучасному українському суспільстві надто традиційне. Так 

сталося, що і в концепції українського модернізму він не вельми бажаний 

(через дослідницьку інерцію 90-х років минулого століття), і в модній нині течії 

мультикультуралізму недооцінений. З іншого боку, надто виразно тяжіють над 

свідомістю сучасників стереотипи радянського минулого, далеко не завжди 

впізнавані. Вони стійко апелюють до матриці письменника як співця революції 

й трудящих мас, друга Максима Горького тощо – словом, такої, яка добре 

вкладається в канон митця-громадянина, борця проти суспільної неправди, 

проте не відображає іншої, у цьому випадку принципової, властивості 

літератури – культивувати й акумулювати красу, відтворювати властивими їй 

засобами, популяризувати в суспільстві.  

Для українського читача Михайло Коцюбинський – добре знайомий 

незнайомець. Мільйонні тиражі його книжок, представлення у шкільній 
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практиці, присутність у публічному дискурсі – усе це свідчення того, що автор 

не потребує зайвої реклами. Не бракує наукових студій різного штибу – як 

інформативних, популярних, так і аналітичних. Так, бібліографічний покажчик 

М. Мороза, що був виданий у 2-х томах, фіксує 3930 матеріалів, присвячених 

життю і творчості Михайла Коцюбинського [МК. Бібліографічний покажчик 

1964; МК. Бібліографічний покажчик 1989]. Проте чимало з написаного й 

публікованого в радянські часи викликає недовіру, бо зраджує відверто 

кон’юнктурні позиції, а це нівелює цінність багатьох джерел.  

 

І. Народник 

 

Михайло Коцюбинський – один із найбільш упізнаваних українських 

письменників. Його видатний внесок у національну культуру безумовний. Саме 

тому постать письменника ставлять у ряд найвидатніших українських діячів 

помежів’я сторіч – поруч із постатями Івана Франка, Лесі Українки, Михайла 

Грушевського. Однак, як це нерідко траплялося з українськими діячами в добу 

бездержавності, за життя він не був широко знаним і визнаним авторитетом. До 

1905 року твори М. Коцюбинського публікували головно у Львові, тобто в 

Австро-Угорщині, за кордоном, і лише поодинокі примірники доходили до 

наддніпрянських читачів. Ситуація дещо змінилася після першої революції, 

коли заборони української мови та друкування нею книг було відмінено. Однак 

тоді гостро виявилася інша спокуса: щоб мати високі гонорари та славу, слід 

було публікуватись у російських видавництвах. Українські ж, хоч існували, 

ледве зводили кінці з кінцями й не могли дати талановитому авторові 

належного авторитету. Недаремно вибір на користь російських видань став 

істотним показником витривалості й патріотизму. Скажімо, Володимир 

Винниченко легко його прийняв і почав писати російською, а опубліковані в 

цей час його романи мали широку публіку й похвальні відгуки в критиці. 

Коцюбинський, одначе, не прийняв такої перспективи. Хоча в побуті (як уся 

інтелігенція тих часів) послуговувався російською, він упродовж життя 

послідовно розвивав українську мову, шліфуючи її у своїх творах, надаючи їй 

особливого шарму й забезпечуючи тим самим велику перспективу розвитку.  

Смерть Михайла Коцюбинського в 1913 році припала на нелегкі часи, коли 

суспільство переживало тривалу кризу: спочатку в горнилі Першої світової 

війни, яка накрила лихом усю Україну, а потім – революційного збурення, яке 

виявилося не менш трагічним і радикальним досвідом. Справжня слава 

прийшла до письменника значно пізніше, коли роль і значення його постаті в 

національній культурі наочно відкрилися землякам – у контексті подій, що 

радикально змінили Україну і її культурну ідентичність: революційних змагань 

за незалежність та спроби національного відродження 1920-х років. Академік 

Сергій Єфремов, що був, до речі, одним із глибоких дослідників та знавців 

творчості Коцюбинського, передбачав, що об’єктивна оцінка письменника буде 

можливою допіру за 20–30 років по його смерті. Він обґрунтовував свій 

прогноз тим, що творча спадщина автора «Тіней забутих предків» більше 

промовляє до підготовленого, а не масового читача: відтак «оцінити 
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Коцюбинського по заслузі могла хіба невеличка купка більш розвинених і на 

європейській літературі вихованих читачів» [Єфремов 2002, 214].  

Словом, це творчість, заповіджена нащадкам, символічне послання в 

майбутнє. Тепер, з поважної часової дистанції, яка складає цілу епоху, можна з 

певністю говорити про те, що багато актуальних проблем двадцятого століття 

письменник таки передбачив. Також він своєрідно запрограмував тонку 

психологічну матерію людини як такої, делікатно аналізуючи її у талановитих 

новелах та оповіданнях. Хвилі визнання видатного письменника межі ХІХ–ХХ 

ст.  накочуються разом із переломними моментами історії бурхливого сторіччя: 

спершу відродженські 20-і роки, потім бунтарські 60-і, пізніше – незалежницькі 

90-і. Прикметно, що кожне покоління відкриває Коцюбинського по-своєму.  

Народився Михайло Михайлович Коцюбинський 17 вересня 1864 року у 

Вінниці в сім’ї службовця. За свідченням самого письменника, його рід мав 

давнє походження. Не до кінця з’ясовано соціальний статус родини: в 

офіційних паперах М. Коцюбинський зазначав себе як дворянин, хоча 

формального підтвердження дворянського титулу не мав. Імовірно, через 

хворобливу вдачу хлопчика вирішено було дати йому початкову освіту через 

приватні уроки. У віці одинадцяти років Михайлик вступає до третього класу 

Барської школи на Поділлі, а в 1876–1880 роках він продовжує навчання в 

Шаргородському духовному училищі, про яку згадував з неохотою. Прикметно, 

що в цей час – під впливом родинного, шкільного та містечкового оточення – 

виробляється його толерантне ставлення до різних мов та культур, а також – 

симпатія до українського слова, яка згодом перейшла у життєве покликання. 

Адже подільські містечка, в яких довелося мешкати Коцюбинським, були 

світом багатокультурним: там поруч жили українці, євреї, поляки, росіяни 

тощо, лунали різні мови, які юний талант сприймав зі щирим зацікавленням. 

Згодом цей живий інтерес до вивчення мов він підтвердить також у творчості, 

вдаючись до колоритної лексики молдаван, кримських татар чи італійців, серед 

яких проводив певний час.  

1881–1882 роки Коцюбинський провів у Кам’янці-Подільському – центрі 

Подільської губернії, де він мав можливість готуватися до вступу в університет. 

Відвідував бібліотеку, спілкувався з друзями, які після Шаргородської бурси 

навчалися в тутешній духовній семінарії. Як видно, духовна освіта не 

приваблювала Михайла Коцюбинського, тому він не затримався в Кам’янці 

надовго. Пізніше він соромився того, що довелося набувати духовну освіту, хоч 

прагнув до світської й переймався сучасними тенденціями, симпатизував ідеям 

поступу й оскажував церкву як реакційну інституцію Російської імперії. Так 

виходило, що від дитинства життя переконувало Михайла Коцюбинського в 

потребі багато займатися самоосвітою – і таким способом надолужувати брак 

знань та вмінь, які неможливо було набути в тогочасній школі. Це, зрештою, 

дало подиву гідний результат: письменник став видатною особистістю, попри 

скромні можливості вчитися, які були йому доступні свого часу. Та навіть 

багато років потому залишалося відчуття незручності, коли заходила мова про 

освіту й походження. 
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Юний Коцюбинський перейняв народницькі ідеї, популярні серед 

поступової молоді його часу. І це значною мірою визначило його світогляд та 

життєвий уклад. Виглядав типовим народником, за оцінкою А. Шамрая, 

[Шамрай 1928, 57], причому його народництво не було лише короткотривалою 

модою, як у багатьох молодих сучасників із середніх та вищих суспільних 

верств. Розуміння життя простих людей, прихильність до традиційного 

українського побуту, живий інтерес до народної культури – ті риси, які юний 

Коцюбинський виніс із родинного оточення. Атмосферу такої відкритості до 

традиційної української культури добре відображено у спогадах товаришів 

молодого інтелігента, а також у його ранніх оповіданнях, які позначені 

виразним автобіографізмом. Її також зміцнювали улюблені лектури 

українського письменства, зокрема творів Тараса Шевченка, Марка Вовчка та 

Івана Нечуя-Левицького, дуже важливі для утвердження культу народу у 

свідомості молодого інтелігента. Безумовно, його симпатії до простолюду 

супроводжувало гостре відчуття суспільної кривди, що спричинила злиденне й 

упосліджене становище того ж народу. У колі молодих ровесників 

Коцюбинський роздумував над тим, як можна змінити на краще соціальні 

відносини в тогочасній Російській імперії. І саме в народницькій ідеології він 

знаходив модель ненасильницької зміни суспільного ладу – через поширення 

просвітницьких ідей, зміцнення культурної свідомості простих земляків, 

упровадження поступових реформ у галузі господарства, а також модернізації 

морально-етичних устоїв суспільного життя.  

Формування світогляду, зокрема через спілкування з подібними молодими 

інтелігентами, можна порівняти з вишумовуванням молодого вина: вільні 

дискусії про життєво важливі справи, зокрема й політичні, поєднувалися з 

юначим максималізмом, палкими мріями та пристрасними промовами. І звісно, 

все це органічно поєднувалося з приватними симпатіями, почуттями дружби, 

приязні й закоханості. У вінницькому товаристві, в якому обертався юний 

Коцюбинський, були як юнаки, так і дівчата: Марія Міхневич, Олександра й 

Марія Недороборовські (перша стала об’єктом його палкої закоханості, інші 

виразно симпатизували молодикові з Вінниці) . Це також знак часу – початки 

жіночої емансипації, коли ідея рівноправності стає реальністю, принаймні в 

освіченому товаристві, у приватних стосунках однодумців. Ось яку колоритну 

характеристику молодого колеги наводять сестри Недоборовські: «… Був вище 

середнього зросту, худий, блідий, з матовим обличчям. Був у ті роки вже зовсім 

лисим, але на слабість здоров’я ніколи не скаржився; бороди не брив. Взимку 

носив покритий синім сукном кожух із сивим смушевим коміром і сиву 

смушеву шапку…, а літом носив бриля. Задумливий, неговіркий, на перший 

погляд навіть суворий, М[ихайло] [Михайлович] не любив ділитися з іншими 

своїми думками, він любив більше слухати, ніж говорити … Але в своєму 

близькому товаристві бував дуже веселим: багато говорив, жартував, смішив 

публіку» [Спогади, 1989, 25].  

Характерний зовнішній вигляд – кожух із сивим коміром та сива смушева 

шапка – зафіксований на відомому фотопортреті молодого Михайла 

Коцюбинського. Цей вигляд правив за виразний маркер національної 
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свідомості інтелігенції тієї пори, що такими чином демонструвала свою 

світоглядну орієнтацію. Водночас уся рання творчість Коцюбинського (аж до 

початку ХХ ст.) є послідовним утіленням народницької програми перебудови 

суспільства на засадах його просвіти та національно-культурної емансипації: це 

прозові твори «Андрій Соловійко…», «Дядько та тітка», «Хо», «Для загального 

добра» тощо. Герої письменника – молоді люди поступових переконань, що 

відважно «йдуть у народ», прагнуть поширювати в соціумі ідеї свободи, 

рівності, добра, справедливості, милосердя. Коцюбинський безпосередньо 

причетний до знакового процесу народження нової людини, інтелігента-

народника, що ознаменувало перелом в історії української культури. Ця 

причетність подвійна, тобто зазначена як у біографії, так і в творчості 

письменника. Зі спогадів дізнаємося, що він сам не цурався корисної праці для 

народу: організовував та вів лекції з популярних тем (у селі Лопатинці на 

Поділлі чи пізніше у Придністров’ї), допомагав улаштовувати громадські 

бібліотечки тощо. У творах автора «Для загального добра» народницька 

тенденція набула цілком органічного вияву, причому зазнала логічної еволюції 

– від палкої заанґажованості до критичної переоцінки позицій, що сталася вже 

на початку ХХ століття. У всякому разі, щирі зусилля Михайла Коцюбинського 

варто сприймати в ширшому контексті, що означує народження нового типу 

людини – свідомого українця, який утверджує інтерес власного народу та 

прагне набуття політично-культурної суб’єктності цього народу. Про 

важливість появи цієї нової людини, що символізує новий етап національно-

визвольного руху, пізніше влучно скаже Юрій Липа: «Їх – багато, і то вже не 

тільки селян. В цілій Україні, в духовости українців ідуть постаті, немов у 

велетенськім колонізаційнім русі. Творять, немов похід, повний динамізму. Бо 

в них є певний розмах, широкі синтези, потужність пригод, - це все дає їм силу 

провадження. Це – новий роман українців. З домів і хат, з-під тихих верб і з 

міських бруків усе більше виходить постатей. Виходять у вимірі здобування 

для своєї раси» [Липа 2004, 231].  

Тип програмового героя, що споріднений з подібними персонажами з 

творів Івана Нечуя-Левицького («Хмари»), Бориса Грінченка («Сонячний 

промінь», «Під тихими вербами»), Івана Франка («Перехресні стежки») та 

інших письменників-народолюбів, зображений в оповіданні «Андрій 

Соловійко, або Вченіє світ, а невченіє тьма» (1884). Цей твір прикметний у 

багатьох сенсах. Він був першим оповіданням молодого автора, призначеним 

для друку, тобто заповідався на його свідомий дебют у художній літературі. 

Автор виразно означив адресата свого оповідання, зробивши на титулі припис 

«Для народу», тобто вказував, що твір має послужити поширенню поступових 

ідей серед простолюду. «Андрій Соловійко» цілком відповідає форматові 

народницької літератури: 1) головний герой з народу, його шлях із низів, із 

«тьми» до світла знання й громадського служіння; 2) зображення життя та 

побуту простих селян; 3) повчальний зміст, ідеї просвіти, добра, самопосвяти в 

ім’я високих ідеалів. Звернімо увагу на назву твору з двох частин: вона також 

виразно засвідчує дидактичний характер оповіді, адже, крім імені основного 

персонажа, містить прислів’я, що вказує на вищість освіти над невіглаством, 
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сірістю та безпросвітністю селянського побуту. Зайве наголошувати, що 

молодий автор щиро вірив у слушність програми, яку накреслив на прикладі 

свого героя. До речі сказати, Андрій Соловійко (як стверджував у спогадах брат 

письменника Хома) мав свого реального протитипа. Життєвий шлях персонажа 

ілюструє ідею суспільного добра: хлопець-сирота, зазнавши поневірянь та 

зневаги на селі, вигнаний громадою, їде до міста, де стає іншою людиною – 

здобуває освіту, переймається ідеями суспільного поступу та загального блага. 

З часом Андрій повертається, але не злочинцем, як остерігалися його земляки, а 

свідомим громадянином, що присвячує зусилля просвіті селянських дітей і стає 

речником типових народницьких ідей.  

Художні якості цього твору М. Коцюбинського свідчать про органічний 

зв’язок молодого автора з традицією національного письменства ХІХ століття, 

причому найвиразніші перегуки з творчістю Тараса Шевченка (епіграфи з 

поезій Кобзаря подано в кожному розділі), Марка Вовчка, Івана Нечуя-

Левицького. Цей ефект підтверджує і манера безпосередньої оповіді, що 

передбачає розважливого оповідача з простолюду, і колоритна народна мова з 

типовими її зворотами та образними фігурами. У Шевченковому дусі 

зображене сільське середовище – через протиставлення зовнішнього вигляду, 

пейзажного опису («раю») та злиденного побуту й буденного зла, що роз’їдає 

це середовище зсередини. 

 «Невеличкі біленькі хатки його, окутані садками та левадами, розбігались 

по пригорку, мов білі ягнята по зеленому полю. Внизу, під пригорком, невелика 

чиста річка з маленьким, також чистим ставком, млином та греблею. Усе як 

слід, як бува в наших убогих селах. Здалеку веселий вид має сельце. Чимсь 

свіжим, тихим віддає від нього. Не один проїжджий 

гладкий пан, котрому проїлись і його розкішні будинки, і його тлусте життя, з 

заздрістю дивиться на таке сельце, любується їм, думає: «оттут-то рай! оттут-то 

спокій!»  А не знає, що ті зелені розкішні садки, ті низенькі біленькі стіни 

закривають собою багато гірких сліз, тяжкої нужди, багато безпросвітної 

темноти людської» [1, 288]. 

Своєрідність таланту, яку явив Михайло Коцюбинський уже в ранній 

творчості, значною мірою пов’язана зі своєрідністю історичного регіону, який 

був його батьківщиною. Це подільська земля, що славилася винятково 

красивою природою, м’яким кліматом, здавна була землею хліборобської праці. 

Водночас історична доля цього краю складна й драматична: перебував він у 

складі різних держав – то Речі Посполитої, то Османської, а пізніше Російської 

імперії. Зазнавав кривавих воєн, що залишили по собі виразні сліди – замки, 

палаци, монастирі різних конфесій чи просто руїни. Не без впливу історичних 

обставин сформувався багатоетнічний склад населення Поділля. Молодий 

Коцюбинський, з одного боку, набув тут свідомості свого питомого українства: 

це можна трактувати як своєрідний виклик асиміляційній практиці Росії, що 

була досить сильною та значною мірою визначила долю його оточення, зокрема 

батька. З іншого боку, інтерес і знання мов та культур, притаманне 

письменникові, не раз надавало колоритності його художнім текстам. Більше 

того, ранній Коцюбинський не без успіху пробував свої сили в перекладах – із 
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польської та російської мов, а також з української на російську. Він не 

обмежував коло своїх зацікавлень винятково національно-етнічним загумінком, 

а сприймав культуру в її широкому сенсі: умів бачити й відчувати красу 

природи, а також красу людської творчості – силу народної пісні, легенди, 

казки, стихію живої мови. Михайло Коцюбинський дуже любив свій край, що 

йому так багато завдячував, - це «багате природою, тепле, прекрасне Поділля». 

І в його творчості так само багато подільського колориту: як природного, так і 

людського, культуротворчого.  

Не випадково входження молодого Михайла Коцюбинського в українську 

літературу також відбулося завдяки Галичині й галичанам. Безумовно, у 

Вінниці він активно читав галицьку періодику, був добре обізнаний із її 

літературними новинками й навіть сам устиг дещо опублікувати. Ключовим 

епізодом у прилученні молодого автора до літературного процесу стала його 

поїздка до Львова влітку 1890 року. Вона дала можливість не тільки особисто 

зазнайомитися з провідними діячами українського відродження – редакторами, 

видавцями, письменниками, а й намацати шанси для застосування власних 

творчих сил у співпраці з цими діячами. Так, Коцюбинський зустрівся з 

редакторами Василем Левицьким-Лукичем («Зоря»), Олександром Барвінським 

(«Правда»), Володимиром Шухевичем («Дзвінок»), а його знайомство з 

харизматичним Іваном Франком перейшло в тісну співпрацю та особисту 

приязнь. Позитивний результат цієї поїздки підтверджений фактом творчої 

активності Михайла Коцюбинського: уже 1891 року він пише дитячі 

оповідання «Харитя» та «Ялинка» для дитячого журналу «Дзвінок» (вони 

небавом були опубліковані й принесли авторові заслужене визнання), 

оповідання «П’ятизлотник», повість «На віру», а також кілька нарисів та поезій. 

Серед ранніх творів Коцюбинського варто виділити перший досвід 

більшого за обсягом та задумом твору, а саме повісті «На віру». Твір було 

написано в 1891 році, а наступного року її було опубліковано у львівському 

журналі «Правда». Повість виразно вказує як на вірність літературній традиції 

попередників, реалістів-побутописців ХІХ століття, так і на непересічний 

талант автора, його спроби вийти поза тісні рамці традиційного зображення  

селянського життя. Ув авторові неважко впізнати здібного учня І. Нечуя-

Левицького: ті ж виразно окреслені типи, ретельно виписаний побут села, 

добротна народна мова. І звісно ж, постать головного героя – непересічного 

селянина Гната (аналога Миколи Джері), здатного не лише до вправного 

господарювання, а й перейнятого постійними рефлексіями про мужицьку долю, 

природу злиднів і суспільної кривди, неможливість щастя й под. У цьому сенсі 

неприхованою є народницька тенденційність, що проявляється у співчутті до 

простолюду та заанґажованості в його проблемах, пошуку виходу з суспільної 

темряви й загальної неволі. Проте у проблемному полі твору молодий 

Коцюбинський сміливо порушує заповіді канону: він зображує нетипову 

ситуацію, що заперечує патріархальну мораль селянського життя. Це практика 

вільного (себто, нецерковного, неофіційного) шлюбу, яку на селі називали 

життям «на віру». Вона не лише збурювала традиційний общинний уклад, але й 

не подобалася владі (світській і духовній), бо свідчила, хай і непрямо, про 
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стихійне впровадження реформ у життя найбільш консервативного та 

відсталого середовища, яким було село в тогочасній Російській імперії. Варто 

завважити, що повість М. Коцюбинського наразилася на гостру критику як на 

Галичині, так і в Києві, причому негативну реакцію критиків викликало 

ліберальне розв’язання письменником питання про шлюб та морально-етичну 

сторону подружніх стосунків. Отже, молодий письменник зумів намацати 

суспільно актуальну тему, що викликала потребу ширшої дискусії. У 

характеристиці села він не обмежився зображенням пасивних типів, що мають 

на меті викликати співчуття читача своїми стражданнями, а змоделював тип 

нового героя, здатного до активного чину, готового відстоювати свою рацію за 

ціну переслідувань та нагінок.     

Пошуки праці, що була б гідно оплачувана, приводять молодого 

інтелігента до Бесарабії, де він дістає сезонну роботу в 1892 році. За 

посередництва бібліографа Михайла Комарова, що симпатизував 

Коцюбинському як українському літераторові, йому вдається потрапити до 

Одеської філоксерної комісії, яка займалася боротьбою зі шкідниками на 

виноградних плантаціях Новоросійської і Таврійської губерній, тобто 

Причорномор’я та Криму. Нова робота мала свої переваги, проте виявилась 

також обтяжливою та клопітною. Михайло Коцюбинський здобув новий досвід, 

мав нагоду багато спілкуватися з людьми, зокрема з місцевим населенням. Його 

надихало пізнання культурної ідентичності населення Бессарабії (молдаван), а  

пізніше також Криму (киримли, тобто кримських татар) – фольклору, мов та 

діалектів, вірувань і побуту. Також здружився з багатьма колегами-

інтелігентами, з якими ділив не тільки хліб, а й поступові переконання. Так 

склалося, що до роботи в комісії зголошувалися молоді люди без сталої роботи 

та стабільних заробітків. Саме завдяки експедиції Коцюбинський вступив до 

Братства тарасівців – таємної організації молодих радикалів-народників, що 

заснували свою філію в Одесі. Тарасівці декларували вірність ідеям Тараса 

Шевченка – звідси назва й програмні засади товариства (симптоматично, що 

присягу приймали в Каневі, на могилі українського пророка). Ідея української 

незалежності, яку вони відважно відстоювали, була небезпечна для царської 

влади, що небавом підтвердилося фактом переслідувань учасників братства. Не 

випадково в товаристві опинилися письменники молодої генерації, як-от Іван 

Липа, Борис Грінченко, Микола Вороний, Володимир Самійленко. 

Коцюбинський утримував дружні контакти з Віталієм Боровиком, також 

поетом і публіцистом, що на той час перебував в Одесі.  

Тематична новизна художніх творів М. Коцюбинського, написаних у ці 

роки, була яскравою ознакою, яка одразу впала в очі критикам та читачам. 

Справді, вони виглядали привабливою екзотикою на тлі традиційної продукції 

тогочасних літераторів, зосереджених на тематиці українського села. Однак за 

оригінальністю тем і мотивів не завжди могли розгледіти новизну манери й 

стилю письменника, його сміливі пошуки нової художньої форми, які 

відобразили загальний запит на модернізацію в тогочасній культурі. Уважне і 

спостережливе око Коцюбинського вихоплювало яскраві зорові образи 

природи, а також нові аспекти соціальних та економічних відносин, моральних 
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дилем. І звісно, письменник уникає категоричності в оцінках: він виробляє 

манеру незаангажованої оповіді, в якій непросто пізнати симпатії та антипатії 

автора. Прозаїк не схильний ідеалізувати село, селян і традиційну культуру, як 

це траплялося в його ранніх оповіданнях. І навпаки, він не осуджує 

безапеляційно те, що не варте схвалення, - раде прагне зрозуміти істоту 

кожного персонажа, кожного явища, за змалювання якого береться. Узагалі, у 

зрілій творчості Михайла Коцюбинського, тобто на початку ХХ ст., 

простонародна стихія поступово втрачає пріоритет, поступаючись місцем 

проблематиці інтелігенції. Цей перехід не випадковий, а цілком осмислений. 

Він намічається вже у 1890-і роки: герої оповідань «Хо», «Для загального 

добра», «На крилах пісні» представляють тогочасну інтелігенцію і задають 

ширший, ніж до тих пір, масштаб розуміння суспільних проблем. Вони 

ставлять питання універсального значення, мислять не на рівні певної 

соціальної групи, а у вимірі всього суспільства.  

Поворот в естетичній орієнтації Михайла Коцюбинського хронологічно 

припадає на помежів’я сторіч. Він проявляється в кількох аспектах: а) 

розчарування в народницькій програмі корисної праці та відповідному форматі 

художньої белетристики; б) ширше масштабування актуальної проблематики, 

зображення складних та суперечливих явищ – соціальних, етнічних, релігійних, 

ментальних конфліктів поміж людьми; в) розчарування в реалістичній манері та 

пошук нових виражальних засобів, схильність до адаптації зарубіжного досвіду 

та різноманітних експериментів. Маємо немало свідчень зміни естетичної 

оптики. Так, у листі до колеги й видавця Бориса Грінченка від 4 липня 1985 

року Коцюбинський вибачливо пояснює, що його твори не призначені для 

сільського читання [5, 56]. Розходження з Грінченком мають не лише 

індивідуальні причини (хоча їх не можна також ігнорувати), а й принциповий 

момент, що виявляє відмінність у критеріях літературної творчості. Якщо 

Борис Грінченко залишається послідовним народником, реалістом та 

просвітянином, то його візаві орієнтується на оригінальність, творчий пошук, 

свіжість мовного матеріалу. Їхні розбіжності дуже виразно проявилися під час 

укладання альманаху «Дубове листя» (1902), коли обом довелося відбирати та 

опрацьовувати тексти різних авторів. У спогаді Миколи Чернявського, що був 

свідком творчих дебатів двох письменників, чітко акцентовано ці відмінності: 

«Коцюбинського принаджувала в творах їх, так би мовити, екзотичність, часом 

штучність, взагалі те, що здавалось йому новим і оригінальним. Грінченкові 

більше подобались твори, вільні від штучности, він любив писання реальне, 

правдиве й доступне широким масам. Щодо мови Коцюбинський був 

прихильником мови західноукраїнської й частково галицької, а Грінченко 

навпаки… Але деякі з галицьких рукописів і Грінченко, і я зрікались читати 

через їх мову. Тоді читав Коцюбинський і читав часом з замилуванням і 

захопленням, з ліричним навіть підйомом» [Чернявський, 1920, 22-23]. 

Істотну зміну, яка відбулася у творчому асмплуа письменника, доречно 

проілюструвати на прикладі двох оповідань цього періоду – «Для загального 

добра» (1895) та «Лялечка» (1902). У першому творі пізнаємо інтелігента-

народника Тиховича, який ангажується до роботи в філоксерній комісії, 
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прагнучи в такий спосіб реалізувати програму корисної діяльності. Очевидно, 

цей образ виразно автобіографічний: і у м’якій вдачі героя, і в його мрійливості, 

і в захопленні народною культурою можна пізнати ознаки самого автора. Ще 

виразніше проявляється його власний досвід у колізії розчарування героя, який 

поступово втрачає ілюзії народницького світогляду, коли наражається на 

конфлікт із мешканцями Бессарабії, «молдуванами». Адже Тихович, 

незважаючи на благі наміри, стає ворогом селян, тому що, виконуючи 

розпорядження керівництва, наказує нищити виноградники, тобто призводить 

до зубожіння селян і руйнування їхніх родин. Таким чином, праця «для 

загального добра»10 наражається на спротив і агресію та, зрештою, обертається 

конкретним злом. Іншу сторону конфлікту колоритно представляє селянин 

Замфір Нерон, устами якого письменник оприлюднює гірку кривду місцевого 

населення: влада позбавляє його хліба насущного, ставить перед загрозою 

розорення родин. У роздумах Тиховича ідея суспільно корисної праці втрачає 

сенс, водночас герой стає в опозицію до офіційної практики насильницького 

втручання в життя консервативного села: 

«Підсумовуючи результати діяльності комісії за кілька літ, Тихович 

побачив, що комісія не змогла локалізувати філоксеру, не пустити її за межі 

звісних уже комісії філоксерних огнищ. Мало на тому, комісії не вдалося навіть 

викоренити цілком філоксеру на тих огнищах. Правда, не легка то боротьба, 

особливо при ворогуванні та темноті людності, при недостачі грошви. 

Обдивившись, наприклад, виноградники у якомусь селі, де не знайдено 

філоксери, Тихович часом не радів, а опускав в несилі руки, бо не був певним, 

що виноградники, які лежать від нього на десять верстов на північ, південь, схід 

або захід, вільні від філоксери. А дізнатися про це не було змоги. Уряд 

шкодував гроші на боротьбу, їх ледве ставало на роботи по огнищах та на 

розвідування садків у деяких селах. Ходилося, значить, як у темній хаті, 

напомацки. В одному місці на боротьбу видавались усі гроші, в другому 

філоксера спокійно жерла виноградники. Одною рукою здержувано її в межах, 

другою – пускано на всі чотири сторони. Зрозуміло, що такий стан речей не міг 

не похитнути Тиховичевої віри в корисність такої боротьби» [1, 243]. 

Якщо в рефлексіях героя «Для загального добра» домінує сумнів та 

розчарування, то героїня новели «Лялечка» Раїса Левицька втілює у своїй 

постаті глибоку деградацію народницької ідеї. В образі Раїси зображено 

типовий шлях молодого народника – від ідеалістичної юнацької мрії до 

болючого зіштовхування з реальністю, що веде до поступової втрати ілюзій та, 

зрештою, обертається цілком несподіваними наслідками. Сіра й безпросвітна 

дійсність села цілком розчаровує Левицьку, показує абсолютну відмінність 

конкретних селян-мужиків від ідеалізованого образу наївного та вдячного 

народу, витвореного в уяві героїні, що під впливом популярного молодіжного 

руху вирішила стати вчителькою й нести місію служіння простим людям. 

Попри зовнішню форму героя-народника, Левицька втілює послідовну і 

 
10 Народницький слоган суспільно корисної роботи, у суті, є різновидом традиційного гасла європейського 

просвітництва ХІХ ст. pro bono publico, що означував безкорисливу культурницьку місію в різних країнах та 

галузях. 
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фатальну в своїй суті профанацію програми культурницької місії, що можна 

розцінювати як непряме свідчення кризи та перелому самого Коцюбинського, 

який відтак відмовляється від молодечих ілюзій на користь більш гнучких, 

привабливих та сучасних ідей пограниччя ХІХ–ХХ століть. 

Підсумком першого періоду творчої активності Михайла Коцюбинського, 

що обіймав 1884–1897 роки і його умовно можна назвати вінницьким, є 

передусім становлення свідомого українського письменника. Було досконало 

опановано реалістичну манеру оповіді, набуто цінного життєвого і творчого 

досвіду. Не менш важливо й те, що прозаїк засвідчив гнучкість і еволюцію 

таланту. Перші успіхи та визнання не засліпили молодого автора, не заспокоїли 

його творчих амбіцій, не приспали вимогливість та самодисципліну, що були 

істотною ознакою цього обдарування. Саме тому на грані ХІХ–ХХ століть 

Михайло Коцюбинський зумів вийти поза межі традиційного письма, критично 

переосмислити набутий досвід і, що більше, зважитися на пошуки нового 

стилю. Це був мудрий і далекоглядний вибір, який пізніше приніс 

Коцюбинському славу іншого штибу – письменника-модерніста, що прокладає 

нові шляхи в національному письменстві.   

 

ІІ. Модерніст  

Другий період у житті та творчості М. Коцюбинського починається в 1897 

році з переїзду до Чернігова й триває, власне кажучи, до його смерті в 1913 

році. Його логічно назвати чернігівським, адже в цьому губернському місті 

письменник проводив левову частку свого часу: жив повноцінним родинним 

життям, працював у статистичному бюро. Із початком нового сторіччя 

український рух потроху набирав обертів, утілюючись у різних формах – від 

сільських кооперативів до захоплення народною вишивкою та розписом, від 

видання тонких книжечок («метеликів») для народного читання до публічного 

читання української літератури в гуртках тогочасної інтелігенції, що поставали 

в більших містах України. Зміни на краще відбувалися і в губернському 

Чернігові, особливо на хвилі революційних подій 1905 року.  

Михайло Коцюбинський, який, мабуть, слушно – з погляду його 

письменницького покликання та високих запитів – нарікав на брак 

інтелігентної публіки, все-таки здобув визнання в цьому місті. Принаймні в 

колі прихильних осіб, що цінували його авторитет, зокрема з числа поступової 

молоді. Пізніше Михайло Могилянський, чернігівець з походження, політик, 

літератор та перекладач Коцюбинського, так оцінював цей період у житті і 

творчості автора «Fata morgana»: «Аналізуючи й оцінюючи факти не 

абстрактно з високости птичого льоту, а конкретно в зв’язку з усім комплексом 

тодішніх громадських і політичних умов та й матеріальних обставин і 

можливостей, моральних і художніх прагнень М[ихайла] М[ихайлови]ча, мушу 

визнати і шлюб, і умови життя, як вони склалися для нього в Чернігові, за в 

цілому сприятливі й матеріальному, і душевному добробуту письменника, 

сприятливі й для його художньої літературної праці, хоч і добре знаю усі 

прикрости, увесь важкий тягар, що довелось письменникові нести на своїх 
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плечах і що не вичерпувалось слабким його здоров’ям й такими недугами, як 

органічна хвороба серця й сухоти» [Могилянський 1990, 50]. 

Винятки (переважно щасливі) із чернігівського побуту становили виїзди за 

кордон, що траплялися від 1905 року. Хоча вони були мотивовані потребою 

лікування підірваного здоров’я, проте давали письменникові важливу поживу 

свіжих вражень, яка була така бажана для його творчості. Якщо в осінньо-

зимовий період Михайло Коцюбинський зазвичай вів «осілий» побут: був 

відданий рутинній роботі в статистичному бюро, літературним та громадським 

справам, родинним обов’язкам, то навесні й улітку вибирався за кордон. 

Завдяки подорожам він збагатив українську літературу черговою порцією 

культурної екзотики – італійської та гуцульської. Це дуже імпонувало читачам. 

Адже на початку ХХ ст., після публікації оповідань кримського циклу, вони 

оцінили унікальність прози цього письменника, зокрема на рівні тематики, 

мотивів, стильової довершеності – і сподівалися подальшого занурення в 

екзотичний матеріал, яким уміло оперував новеліст. У цьому сенсі Михайло 

Коцюбинський їх не розчарував.  

У ранній період Коцюбинський успішно освоює традицію українського 

письменства народницького спрямування. Трохи згодом, відчуваючи її затісні 

рамці, намагається розвинути цю традицію на ґрунті сучасності, але не коштом 

радикального заперечення, а коштом доповнення та поправок. Аж тепер, у 

період життя в Чернігові, Михайло Коцюбинський виявляє потяг до сучасності 

на повну силу. На поверховому рівні це означає переорієнтацію в тематиці – 

звернення до актуальних тем із соціального та побутового життя початку ХХ 

століття, зокрема пов’язаних зі зростанням поступових сил суспільства, 

формуванням опозиції до царського самодержавства, зростанням свідомості 

інтелігенції та селян тощо. Проте йшлося не тільки про тематичну 

переорієнтацію – найважливіше, що український прозаїк змів високо поставити 

естетичний критерій власної творчості, яку він адресував читачеві 

вимогливому, культурному. У цьому проявилася його прозірливість, бо 

вирішив почасти дистанціюватися від рутинних поточних потреб та працювати 

«на виріст». Перше йому мали за зле видавці та редактори, що домагалися 

швидкої реакції на поточні події, зате друге окупилося з більшої історичної 

відстані, коли мудра настанова нашого письменника виявилася його 

стратегічним виграшем перед обставинами, в яких свого часу жив і творив. 

Нова школа української прози на той час саме пробивала собі дорогу та 

шукала підтримки в публіки. Характерно, що Михайло Коцюбинський, завдяки 

опублікованим на межі сторіч художнім текстам, став безумовним авторитетом 

та визнаним лідером цієї нової школи, що не могло не тішити амбіцій 

письменника. Зіставляючи два формати літературної творчості – традиційний 

та новий, щойно народжуваний, Іван Франко вказував на виразні відмінності, 

що ставлять їх у контрпозицію. Якщо старші письменники, твердив він, 

зосереджувались на змалюванні соціально-економічних порядків, то для 

молодих «головна річ людська душа, її стан, її рухи в таких чи таких 

обставинах, усі ті світла й тіні, які вона кидає на ціле своє окруження залежно 

від того, чи вона весела, чи сумна [Франко: 35, 108]. Нову генерацію в 
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літературі не так цікавлять обставини, як «рефлексії душі». Та найвище Франко 

цінував виняткове мистецтво перевтілення, засвідчене молодими літераторами. 

Воно проявлялося у своєрідній «розчиненості» оповідача, який ставав одним із 

героїв. У старій белетристиці автор апелював до об’єктивності на рації, а в 

новій, навпаки, не приховував суб’єктивності, а доводив її до вершин 

майстерності. Тому молоді, на думку Івана Франка, «за своїми героями 

щезають зовсім, а властиво, переносять себе в їх душу, заставляють нас бачити 

світ і людей їх очима. Се найвищий тріумф поетичної техніки, а властиво, ні, се 

вже не техніка, се спеціальна душевна організація тих авторів, виплід високої 

культури людської душі» [Франко: 35, 108]. Найближчим та 

найпереконливішим прикладом нової школи в українській белетристиці Франко 

вважав художню прозу Михайла Коцюбинського, що цілком виразно втілювала 

вказану ним новизну.   

Бути сучасним – це означало не тільки слідувати новітнім напрямкам та 

модам у літературі та мистецтві. Це передбачало й загальну налаштованість 

особистості на ритми й камертони свого часу. Для письменника – дуже вартісна 

риса, бо вказує на його прагнення відчувати поточні настрої людей та 

намагатися їх відобразити якнайадекватніше у художньому слові. Образ 

залюбленого в сучасність Михайла Коцюбинського зберегти спогади. Так, 

Микола Чернявський свідчив: 

«Філософія, історія, взагалі давня минувшина – він мало цікавився ними. 

Весь інтерес його скупчувався на моментах сучасности, на найновіших 

придбаннях науки й умілости.  

Соціальні науки – їх він не міг обминути. Бо в сучасному громадянстві без 

них не можна обійтись, як без повітря [...].  

Коцюбинський повинен був стояти в центрі життя. Повинен був бути на 

передній позиції інтелігенції, бо інакше він мучився б, страждав… Життя 

втратило б для нього якусь частку принадности» [Чернявський, 1920, 12].  

Поклик сучасності відбився на характері творчості, але також – на колі 

творчого спілкування майстра та на широті його зацікавлень. Переїзд до 

Чернігова був викликаний потребою влаштування молодої сім’ї. У січні 1896 

року Михайло Коцюбинський одружився, і молодята шукали місця, де могли би 

осісти на постійне життя. Обраницею стала Віра Дейша, з якою письменник 

познайомився під час перших відвідин Чернігова, на запрошення свого 

товариша з бессарабської філоксерної експедиції В. Андрієвського. Пізніше в 

Чернігові склалося коло спілкування Коцюбинських. Мабуть, воно було не 

найкраще, оскільки провінційний характер губернського центру давався взнаки. 

Та все ж достатнє для того, щоб почуватися затребуваним – як у роботі, так і в 

громадському житті та щоденному побуті. У різні роки в Чернігові мешкали 

літератори Борис Грінченко, Володимир Самійленко, Микола Вороний, Євген 

Тимченко, Микола Чернявський, Михайло Жук, Григорій Коваленко, Михайло 

Могилянський, Софія Русова та ін. [Могилянський 1990, 54]. У їхньому 

середовищі автор «Лялечки» мав почуватися запотребуваним і солідарним, 

адже кожен зі згаданих добре розумів жертовну працю на ниві українського 

письменства, яка – попри несприятливі обставини – наділяла почуттям 
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особливої місії. Слід визнати, що зміцнення українського чинника, який займав 

маргінальне місце в тогочасному ординарному місті Російської імперії, мало 

істотне значення для майбутнього. Появу в Чернігові Коцюбинських слід 

належно оцінювати в цьому контексті. «В загальному культурному просторі 

українського міста другої половини ХІХ – початку ХХ ст. україномовна міська 

культура залишається набутком нечисленного прошарку населення: мовою 

української наукової, технічної, гуманітарної культури через політичні 

обставини залишається російська. Українці, навіть національно дуже 

самовизначені, часто не вміли вести розмови на «високі» теми українською 

мовою [Попович 2001, 426].  

Активна співпраця з колегами-письменниками утверджувала переконання 

М. Коцюбинського в місії служіння рідному народові та його культурі. Це 

можна простежити на прикладі приватної кореспонденції, яку він веде досить-

таки жваво. Народжується нова літературна хвиля, що не може не радувати 

письменника: він вітає яскраві таланти Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, 

Миколи Вороного, поетів львівської «Молодої Музи», Володимира 

Винниченка. Істотною подією цього періоду стало відкриття пам’ятника Іванові 

Котляревському в Полтаві. Михайло Коцюбинський був учасником цього 

знаменного дійства 30–31 серпня 1903 року й навіть виступив на ньому. 

Відкриття пам’ятника «батькові» нової української літератури стало 

неофіційною маніфестацією зростаючого на силі українства. Збереглася 

пам’ятна світлина, де Коцюбинського зафіксовано разом з іншими 

українськими діячами, що становили цвіт тогочасної творчої інтелігенції  - 

Лесею Українкою, Оленою Пчілкою, Михайлом Старицьким, Василем 

Стефаником, Гнатом Хоткевичем, Володимиром Самійленком. Потішила також 

зустріч із колоритними полтавцями – Панасом Мирним та Володимиром 

Короленком, творчість яких віддавна знав та цінував автор «Цвіту яблуні». 

Візит до Полтави сприяв утвердженню віри в рідне слово та його велике 

майбутнє: опри утиски шовіністичної царської влади українство таки зростало 

та зрілішало. Тим самим зміцнювалося й почуття культурної місії в колі 

подібних обраних осіб. Адже «письменницьке покликання – це утвердження 

особи письменника, утвердження його в душах живих сучасників, міцний 

зв'язок із минулим і цілою його духовою расою. Письменницьке покликання – 

це найбільш статичний елемент у письменнику» [Липа 2004, 208–209].  

Атмосфера початку ХХ століття в українському літературному русі 

виявила загострення конфронтації поміж прибічниками традиції та 

модерністами. Це можна спостерігати на прикладі статті Сергія Єфремова «В 

поисках новой красоты» (1902), що була оприлюднена на сторінках журналу 

«Киевская старина» та викликала гостру полеміку. Як видно, конфронтація 

поглядів щодо сучасного мистецтва уже набула граничної гостроти, тому цей 

виступ був сприйнятий як привід до назрілої дискусії. Автор з упередженням 

поставився до творчих новацій, викрикаючи їх – як шкідливий прояв 

«декаденщини». Сергій Єфремов з недовірою сприймав нову мистецьку хвилю, 

що йшла із Заходу: так, він різко критикує творчість тогочасних французьких 

письменників – від Золя до Малларме (а саме на них значною мірою 
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орієнтувалися у своїх творчих пошуках тогочасні молоді літератори). 

Українських авторів, які потрапили під приціл його критики, звинувачує саме в 

тому, що вони бездумно наслідують приклад зарубіжних майстрів, не 

усвідомлюючи в цьому шкоди для національного руху. Основні тези статті 

С. Єфремова ґрунтуються на аналізі творчості Ольги Кобилянської, хоча окремі 

закиди стосуються також творів Наталії Кобринської, Катрі Гриневичевої та 

Гната Хоткевича. Полемічні відгуки на статтю С. Єфремова публікував 

львівський «Літературно-науковий вісник» (1903): це дописи Катрі 

Гриневичевої, В. Коцовського, І. Копача. Категорично заперечувала тези 

С. Єфремова й Леся Українка (щоправда, її лист не був своєчасно 

опублікований). Ці автори переконували, що оцінки, висловлені у статті Сергія 

Єфремова, надто упереджені й несправедливі супроти молодої хвилі в нашій 

літературі. Виступаючи від імені колективного «ми» як виразника національної 

ідентичності, критик не враховував поступу ідей, що вели до розшарування 

українського руху. Традиційна тенденція служіння народові вже не мала 

колишньої сили впливу, та й поняття «народу» - в розумінні селянства, нижчої 

й неосвіченої верстви – молодші сучасники сприймали без однозначного 

пієтету, як переконуємося на прикладі світоглядної еволюції Михайла 

Коцюбинського.  

Молодші автори орієнтувалися на європейські літературні стандарти, що 

дозволяли письменникові свободу творчості й не обмежували його колом 

примітивних обов’язків супроти загалу. Вони були переконані, що рідна 

література має неодмінно вийти з культурного загумінка, стати врівень з 

розвиненими культурами континенту. Так вважав і Михайло Коцюбинський: 

принаймні, досвід його попередніх публікацій, критика їх та спроби перекладів 

іншими мовами – все це переконувало письменника, що слід ставити художньо-

естетичну планку високо, працювати на перспективу, а не обмежуватися 

сюхвилинними потребами земляків у елементарній просвіті. Тому позиція 

автора «Цвіту яблуні» щодо модернізації рідного письменства зважена. 

Водночас звертаємо увагу на прагнення висловити цю позицію не від себе, а від 

імені ймовірного читача, що на той час було очевидним перебільшенням і 

видаванням бажане за дійсне, бо освічений український читач тільки-но 

формувався. Декларація дещо втрачає на силі, оскільки висловлена в такий 

делікатний спосіб, а її гострота злегка закамуфльована, коли замість вимоги 

авторів постулюється побажання читачів: «Вихований на кращих зразках 

європейської літератури, такої багатої не лиш на теми, а й на способи 

оброблювання сюжетів, наш інтелігентний читач має право сподіватися й од 

рідної літератури ширшого поля обсервації, вірного малюнку різних сторін 

життя усіх, а не одної якої верстви суспільности, бажав би зустрітись в творах 

красного письменства нашого з обробкою тем філософічних, соціальних, 

психологічних, історичних і т. ін.» [5, 280–281]. 

Інтрига щодо читача української літератури відбиває живий дух епохи, в 

рамцях якої нелегко відділити об’єктивну реальність від вольового акту, що 

покликаний цю реальність змінювати. Погляди Михайла Коцюбинського тут не 

виняток. В оцінці сучасного читача письменник не мав рожевих ілюзій, 
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оскільки добре розумів, що такого читача ще довго треба виховувати. Водночас 

у спілкуванні з галичанами він пояснює власне перестрахування щодо апробації 

мистецьких новацій у Наддніпрянській Україні, де рідне слово тільки-но 

виходить із тіні загумінкового існування. Так, у листі до Ольги Кобилянської 

від 25 жовтня 1902 року, написаному з приводу запропонованого до друку її 

рукопису, Коцюбинський розважає: «Знаючи наші широкі круги читателів, що 

ще знаходяться під впливом реалізму і сливе вороже відносяться до модерних 

напрямків літературних, ми не зважуємося давати такі речі, як Ваше «Тут 

повинні рожі стояти», яке нам дуже сподобалося. Наших читачів ще треба 

виховувати, і доводиться робити це обережно» [5, 273].  

Славі Михайла Коцюбинського в перше десятиріччя ХХ ст. сприяли 

публікації в періодиці, зокрема в «Літературно-науковому віснику» (Львів) та 

«Киевской старине» (Київ). Так, у відомому київському журналі він видрукував 

повісті «Дорогою ціною» (1902), «Fata morgana» (1904, ще як оповідання, тобто 

першу частину твору), а також оповідання «Під мінаретами» (1905). Ще 

важливіше, що твори знаного прозаїка почали виходити окремими книжками 

власне в Україні. У 1903 році в київському видавництві «Вік» за ініціативою 

С. Єфремова побачила світ авторська збірка під назвою «Оповідання, т.1». 

Щоправда, варто зазначити, що пожвавлення українського видавничого ринку 

письменник сприймав суб’єктивно, вбачаючи в цьому не тільки позитив, а й 

певну загрозу. Принаймні – для себе, адже йому непросто було відмовляти у 

співпраці тим колегам та редакторам, які про це просили. З іншого боку, 

письменник не міг зраджувати власним принципам. Як уже знаємо, він 

старанно обдумував та готував кожну публікацію, не вмів працювати в умовах 

поспіху. У листах М. Коцюбинського немало місць, в яких він просить 

вибачення або пояснює відмову від друку. Незважаючи на обставини, не 

зраджує власним правилам письменницької етики, тобто спершу ретельно 

обдумує задум, згодом його записує, а вже потім складає до друку. При цьому 

неодмінно витримується певна часова пауза, яка дозволяє подивитися на твір 

свіжим оком, неупереджено, без емоцій авторської причетності. 

Весь 1905-й рік був для Михайла Коцюбинського бурхливим, гарячим, 

сповненим інтриги. Письменник по-своєму пережив кожну фазу революційного 

піднесення – від «кривавої неділі» 9 січня, коли було розстріляно першу мирну 

демонстрацію в Санкт-Петербурзі, до Маніфесту 17 жовтня, яким 

впроваджувались демократичні свободи в монархічній Росії. Відомо, що 9 січня 

він брав участь у зборах Чернігівської громадської бібліотеки, де домагалися 

відміни царської цензури. Після двомісячної перерви, під час якої письменник 

виїздить до Європи, восени та взимку 1905 року він знову – свідок та учасник 

надзвичайних подій. Мабуть, слід наголосити саме на першому (свідок!), адже 

пізніше ці події будуть своєрідно відображені в художніх творах Михайла 

Коцюбинського – як на загальному рівні бродіння ідей та настроїв серед 

населення, так і в численних деталях, які неможливо було б вигадати. Пильне 

око письменника все фіксувало: і дискусії та розкол у середовищі інтелігенції, і 

наївність молодих адептів революції, що сподівалися на раптові зміни та чудове 

майбутнє, і наростання протестних хвиль у селянських колах, і ескалацію 
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анархістських настроїв, що каналізували революційний ентузіазм. Недаремно ж 

тема революції виявиться однією з найгостріших у його творчості наступних 

років – і засвідчить уміння цього автора бути своєрідним камертоном різних 

суспільних настроїв, причому не лише ейфорійного піднесення, а й страху, 

непевності, втоми, самобичування, депресії.  

Суспільні настрої наступних років окреслюють глибину деморалізації 

російського суспільства. Не вільний від цих настроїв і Коцюбинський, що, як 

відомо, вмів уловлювати дух історичного моменту та виражати його в художній 

прозі. Власне кажучи, в 1905–1908 роках його муза переживає тривалу кризу. 

Суспільне оточення – одна з причин цієї кризи. Були й інші, як-от: погіршення 

стану здоров’я, родинні негаразди, нудна статистична робота тощо. 

Загострюються душевні переживання новеліста, переслідує відчуття близької 

смерті та нереалізованості. Психічний надлом гостро відчутний у листах, в яких 

Коцюбинський скаржиться то на брак часу, то на брак натхнення до творчої 

праці. Так само – у творах. Читач звик сприймати його твори як згустки 

оптимістичного світовідчуття: чудові сонячні пейзажі, переливи світла, буяння 

природних стихій. Тепер до цих образів додано щось зовсім інше: нотки 

смутку, туги й трагізму, що з часом стають усе сильнішими та глибшими. 

Порушується внутрішня гармонія творчості Коцюбинського. 

Тим часом громадська активність письменника свідчить про наміри 

боротьби й самоствердження. У грудні 1906 року він стає головою чернігівської 

«Просвіти», якою керував до1908 року, коли влада фактично змусила згорнути 

діяльність товариства. На цій посаді Михайло Коцюбинський проявив себе 

якнайкраще: організовував відчити та концерти, пропагував українську 

культуру серед місцевої публіки, залучав багатьох активістів – як із міста, так і 

з губернії. Незважаючи на скромні можливості товариства, його енергійна 

робота привернула увагу багатьох земляків, дарма що викликала також 

посилений тиск із боку місцевої влади. Сам М. Коцюбинський згадував про 

масштаби розгорнутої «Просвітою» культурницької діяльності: у 1907 році 

гурток налічував понад двісті членів, у ньому було організовано бібліотеку 

(близько 400 томів), налагоджено передплату української періодики, зокрема з 

Австро-Угорщини та Америки, проведено цикл лекцій з українознавства, а 

також народні читання, відкрито філію в Ніжині (близько 40 членів) тощо [6, 

80]. Письменник успішно співпрацює з багатьма громадськими організаціями 

того часу, спілкується з широким колом провідних українських діячів. Він 

виїздить до Києва та інших міст у надії зміцнити контакти з осередками та 

діячами української культури. І багато що вдається зробити за ці роки, хоч уже 

в 1907–1908 роках свободи, задекларовані царизмом у декреті 17 жовтня, 

починають стрімко згортатися під тиском реакції. Блокування роботи 

«Просвіти» було переконливим свідченням того, як російська влада 

намагається загасити всяку ініціативу, що розхитувала б її авторитет та ставила 

б під сумнів імперську асиміляційну політику.  

Художні твори, що постають з-під його пера, характерні глибоким 

проникненням у настрої перехідної доби, філігранною психологічною 

інтерпретацією персонажів. Це твори найвищої мистецької якості, що свідчать 
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про осягнення їхнім автором вершин досконалості та віртуозне володіння 

рідним словом. Враження революційного зриву – найяскравіша інспірація 

нових оповідань та новел. Як і раніше, Коцюбинський пише небагато, однак 

реалізує свої задуми з подиву гідною вимогливістю, шліфуючи кожну деталь 

твору. Український читач, який уже «полює» за його художніми текстами, 

знаходить їх на шпальтах тогочасної періодики. Водночас слава письменника 

переходить на закордонні терени: його твори з’являються в перекладах 

(польською, німецькою, російською, чеською мовами).  

Поява нових періодичних видань («Рада», «Нова громада», «Дзвін» та ін.) 

сприяла консолідації творчих сил та давали ширші можливості для публікацій. 

Щоправда, М. Коцюбинського це не надихало оптимізмом: вірний собі, він не 

схильний був прискорювати творчий процес на догоду редакторам та публіці. З 

іншого боку, не можемо закинути письменникові байдужість до щойно 

народжуваного ринку національної преси: як інтелігент-патріот він щиро 

підтримував таку пресу й усіляко сприяв її поширенню. Письменник мріяв про 

вихід української періодики на широку, універсальну проблематику. Він 

розчарований загумінковою політикою окремих редакцій, переконує в 

необхідності «європейського органу» [6, 65]. Відгукуючись на патріотичний 

заклик до співпраці Є. Чикаленка, водночас критикує щойно створену «Раду» за 

млявість та сірість матеріалів, які там публікуються. Не відмовляється від 

участі в радикальних виданнях на зразок Винниченкових журнальних проектів 

«Дзвін» та «Сяйво». А  в Галичині публікує збірку новел «З глибини» (1909), 

причому у видавничій серії молодих адептів модернізму «Молода Муза». 

Настанова психологічної студії спонукає до змалювання персонажа 

зблизька й безпосередньо. Це обумовлює його обмежену присутність і в часі, і у 

просторі, тобто фабульна акція фокусується на підставі одного епізоду з життя, 

а також малого, локального антуражу. Такою є прикметна особливість зрілих 

творів Михайла Коцюбинського. Якщо раніше письменник любив будувати 

великі просторові сцени, а рух героїв указував на визволення від тісного й 

невільного місця («Для загального добра», «Дорогою ціною», «На камені», і, 

зрештою, «Цвіт яблуні»), то тепер він моделює сцену дії цілком інакше: 

концентрує її в малому й закритому приміщенні, як-от у будинку («Сміх», «Він 

іде!», «В дорозі»), у в’язниці («Невідомий», «Persona grata»). Це дає змогу 

осягнути властиво театральний ефект: так само, як у драмі автор має відкинути 

всі необов’язкові деталі, так і новеліст – зосередити увагу на основному, 

вихоплюючи, ніби прожектор із темряви, специфічні відчуття персонажа, 

викликані конкретним подразником із зовнішнього світу.    

 

ІІ. Грані досконалості  

На прикладі творів початку ХХ ст. можна простежити унікальне вміння 

Коцюбинського засвоювати уроки чужих літератур та розвивати із цим 

стимулом власний стиль. Він уже не задовольняється поетикою імпресіонізму, 

яка видається самодостатньою, прагне розширити її коштом інших течій і 

стилів. Критики слушно фіксують у його прозі ознаки символізму та 
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неоромантизму, наголошуючи на важливості сприйняття нових естетичних 

течій та їхнього впливу на модернізацію індивідуальної манери новеліста. 

Ельжбєта Вісьнєвська вбачає у стилі творів, написаних після 1905 року, 

спорідненість із символістськими драмами Метерлінка, Стріндберга, Ібсена, з 

музичною поезією італійського естета Д’Анунціо [Wiśniewska 1973, 117]. 

Поєднання в імпресіоністичній манері елементів символізму та романтики 

завважує також Віра Агеєва [Агеєва 1989, 29–30]. Про кореляцію мотивів 

Михайла Коцюбинського з творами його провідних європейських сучасників 

можна говорити широко й розлого – ґрунтовні праці на цю тему ще будуть 

написані.  

Останні роки життя і творчості Михайла Коцюбинського (1910–1913) – то 

впевнений шлях до найвищих вершин творчої майстерності. Визнаний 

сучасниками, причому не тільки в рідній культурі, а й поза межами України, 

письменник уповні  відчуває відповідальність за вагомість власного 

художнього слова. Нарешті практика філігранного шліфування стилю, 

помножена на досвід пізнання найновіших трендів світової прози, дає 

результат, який приємно вражає поцінувачів Коцюбинського. І вони з 

нетерпінням чекають кожного наступного твору, підтверджуючи тим самим 

довіру до його незрадливого художнього смаку.  

Твори письменника сприймають як своєрідний еталон новітньої 

української літератури: на них орієнтуються, їх радять чужинцям як приклад 

вишуканого стилю, вони правлять за переконливий аргумент у відстоюванні 

великих потенційних можливостей українського письменства. Досить навести 

хоча б деякі оцінки молодших колег Михайла Коцюбинського, принагідно 

висловлені в листах до нього. Володимир Винниченко з нагоди публікації 

російських перекладів майстра писав: «Так мало щиро художніх книжок у нас. 

Але полегкість якусь чуєш, коли може якому росіянину чи малоросові дат 

Вашу книжку або показати на Вас як на літературну силу» [Листи, І, 129]. Поет-

символіст Микола Вороний зізнавався: «До Ваших писань у мене спеціальна 

‘mania’, я люблю їх за легкість стилю, прозорість колориту, гарну мову – за їх 

поетичність» [Листи, І, 169].  

Існують особливі прикмети творчості Михайла Коцюбинського, завдяки 

яким  його образи легко сприймаються. Якщо згрупувати різні відгуки, то 

можна відзначити три типові ознаки, які часто наголошуються. По-перше, це 

краса й гармонія, якої досягає письменник – вона особливо виділяється на тлі 

песимістично-декадентської моди, що затопила тогочасну популярну 

літературу. Саме тому читання Коцюбинського стає «естетичним святом», як 

писав перекладач Іполит Бочковський з Праги [Листи, 3, 94]. Людмила 

Старицька-Черняхівська також завважує: «Мене радує тонка краса і гармонія 

Ваших легких образів, мене радує теплота і ніжність Вашої чулої душі» [Листи, 

4, 131].  

По-друге, твори автора «Intermezzo» є текстами, відкритими для адресата, 

тобто вони можуть сприйматися на різних рівнях розуміння – залежно від 

запиту читача. Цю рису відзначив Гнат Хоткевич: «Ваша річ однаково 

підходить і в ту струйку, і в ту, у Вас є якась осібна щаслива прикмета, як-от, 
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знаєте, буває у деяких письменників для дітей: їх речі з однаковою цікавістю 

читаються і дітьми, і дорослими…» [Листи, 4, 211]. Письменникові вдається 

знайти такі образи і прийоми, які однакого захоплюють і наївного читача, і 

рафінованого естета.  

По-третє, написане видатним новелістом зачаровує своєю 

безпосередністю. Незвичайний сплав епічного й ліричного елементів створює 

враження живої оповіді, повсякчас емоційно наснаженої. Це особливо 

проникливо характеризують ті, хто знав М. Коцюбинського особисто й 

зіставляв його манеру говорити з літературними текстами. Наведемо рядки з 

відгуку гімназійного вчителя з Петербурга, поляка з походження Євгена 

Галдзевича, який потрапив під вплив Коцюбинського, коли запізнався з ним 

безпосередньо на Капрі. Після знайомства з творами новеліста він писав: «Если 

бы Вы знали, как много дала мне эта книга, как много глубокого 

наслаждения… Читая какое-нибудь Ваше ‘оповідання’, мне кажется, что это 

Вы рассказываете мне, что мы сидим где-нибудь на скале над безбрежным 

морем – слышу Ваш голос, вижу выражение Вашего лица, почти каждая 

страничка напоминает мне о Вас, воскрешает в памяти какой-нибудь из наших, 

вернее Ваших, рассказов. Мне кажется, что если бы после нашей встречи с 

Вами попалась мне в руки книга «З глибини», то, не зная, что автор её Вы, я бы 

непременно сказал, что автором её могли быть только Вы и никто другой. [...] 

Ведь этот чудесный гимн мог создать только такой солнце- и огнепоклонник, 

как Вы; я сейчас вижу Вас, слышу Вас, говорящим на эту тему и помню даже, 

где, в каком месте на Капри Вы приблизительно это говорили. А Ваше 

описание природы! Ваши „монографии” о облаках и тенях!» [Листи, 1, 185–

186].  

Але напружений драматизм моменту полягає в тому, що водночас із 

заслуженим визнанням Михайло Коцюбинський відчуває також поступове 

згасання таланту, який вичерпує свій фізичний ресурс. Цілком зрозуміло, що 

емоційною домінантою цього періоду будуть драматичні й трагічні тональності 

– і в самосвідомості автора, і в його літературних текстах. Логічним є також той 

чинник, що, попри велику прихильність до малих прозових форм, 

Коцюбинский прагне опанувати й велику форму – задумує епічні полотна та 

пише повісті «Fata morgana» і «Тіні забутих предків».  

У розмовах та листах Михайло Коцюбинський нерідко нарікав на 

виснаженість та втому. Вони пригнічують палке життєлюбство письменника. 

Адже він завжди любив товариство, прагнув спілкування з людьми – і в цьому 

спілкуванні черпав натхнення для літературної праці. Цим моментом 

мимовільної насолоди, яку неможливо запрограмувати, але яка є достойною 

нагородою за вміння цінувати у світі красу й гармонію, дуже дорожив. У кращі 

чернігівські роки «щастям життя була насолода самим життям, його красою, 

його реальними принадами» [Чернявський 1920, 17]. Проте на межі першого й 

другого десятиліття двадцятого віку самопочуття письменника змінюється на 

гірше. Він констатує в собі знеохочення до того, що раніше приносило втіху. 

Фіксує дивний і контроверсійний стан, коли галаслива компанія шкодить і 

дратує, коли хочеться усамітнення.  
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Мабуть, саме ця «надлюдська втома» (С. Єфремов), підсилена хворобою й 

тривожними передчуттями близької загибелі, викликала упадок 

життєствердних настроїв. Вона відбилася і в тоні особистої кореспонденції, і в 

настроях творів останніх літ життя. У листі до М. Мочульського письменник 

трохи знічено пише: «Хоч мені й соромно, але мушу признатись, що більше 

люблю природу, аніж людей» [6, 43]. Відвертіше про те ж саме – в листі до 

дружини: «… Мені найбільше шкодять люди і нервове напруження» [6, 144]. 

Власне кажучи, невдоволеність життям – почуття, яке стійко наростало у 

свідомості М. Коцюбинського упродовж багатьох років. Коментувати це 

почуття непросто, бо доводиться зважити різні чинники та аргументи – як 

об’єктивного, так і суб’єктивного порядку. Якщо представити проблему 

коротко, варто передусім її показати у двох цілком відмінних проекціях – 

самопочуття письменника та його тогочасного статусу. Як стверджує 

М. Могилянський, його умови не можна визнати найгіршими: принаймні вони 

кращі, ніж умови проживання та праці багатьох інтелігентів того часу, що 

терпіли як матеріальні нестатки, так і переслідування за вільнодумні погляди, 

особливо після 1905 року. Заявляти про його «матеріальні злидні», як це 

роблять окремі біографи, некоректно: були труднощі, але не злидні 

[Могилянський 1990, 53]. Інша справа, що Михайло Коцюбинський був 

людиною винятково вразливою. Він гостро переживав той тягар 

відповідальності, який ліг на його плечі. Був свідомий своєї місії українського 

письменника. А в його листах не раз звучать докори сумління, що фізично не в 

силі реалізувати ті задуми, які хотів би та які сприймає як моральний борг 

перед читачами. «Але в цілому не перевтома від роботи, а нервова втома від 

противної вдачі письменника одноманітності життєвих буднів позначилася на 

його настроях негативно і одбивалась зле на його творчій потенції» 

[Могилянський 1990, 53]. 

Культ природи належить до цілком органічних ознак творчості Михайла 

Коцюбинського – либонь, ще від ранніх вінницьких оповідань, де він уже 

виразно позначився. У ньому культі поєдналися і світоглядно-релігійні, й 

естетичні настанови майстра пера. Коцюбинський був ненаситним у сприйнятті 

природи: кожна його поїздка супроводжувалася спраглим вивченням 

природного терену та його особливостей, не кажучи вже про засвоєння 

наукових істин з галузі природознавства, які сприяло поглибленню вражень від 

конкретного місця. Культове трактування природи багато що пояснює в 

поведінці письменника і розгрішує в його своєрідному бунті проти суворих 

обмежень, які були продиктовані хворобами серця і грудної клітини. Адже 

природа – це «чаша, з якої мільйони людей пили і п’ють красу і випити не 

можуть»  [4, 291]. Вона дарує М. Коцюбинському стільки радості й творчого 

натхнення, скільки не може подарувати спілкування з людьми – тим більше, в 

часи душевного сум’яття та упадку духа. Це спонукає до ризикованих кінних 

прогулянок у карпатські гори під час відвідин Криворівні чи піших походів на 

острові Капрі. У Чернігові ж знайомі Коцюбинських добре знали улюблені 

місця письменника, де він любив гуляти й куди нерідко запрошував для 
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дружньої розмови. Це околиці міста, звідки відкриваються чудові краєвиди на 

довколишні села [Спогади 1989, 150].  

Про властиве сонцепоклонництво Михайла Коцюбинського написано так 

багато, що ця формула стала вже трафаретною – вона переходить із одного 

видання в інше [Сонцепоклонник 2016], а нерідко виноситься також у назви 

статей, нарисів чи музейно-бібліотечних виставок. Варто сприймати згадане 

явище у двох вимірах – власне релігійному та художньо-естетичному. З легкої 

руки дослідників радянської пори письменникове культивування сонця 

трактують спекулятивно – як прояв своєрідного язичництва чи атеїстичного 

протиставлення християнським культам, що в корені неправильно. З 

естетичним аспектом трохи краще, хоча й він зазнав певної поняттєвої 

деформації. У творах М. Коцюбинського закладено потужну символіку світла, 

оперту на культурну традицію (від українського фольклору до світової 

літератури), а краса органічно асоціюється з добром, милосердям, приязню. У 

художній палітрі майстра української новели образ сонця належить до 

пріоритетним, і то цілком закономірно. Він також відіграє важливу роль у 

бінарних опозиціях, відтінюючи темні й похмурі сторони життя, утверджуючи 

оптимістичне начало в житті людини. Художниця й піаністка Вікторія 

Чикаленко, яка близько пізнала автора «Intermezzo» під час перебування на 

Капрі, відзначала «Та яскравість, та колоритність, свіжість в описах могла бути 

тільки в людини, яка відчуває тони, відтінки кольорів, яку особливо вражає 

природа. Він повинен особливо любити сонце, бо воно позолочує, оживляє 

часом буденні, сумні картини в його творах» [Спогади 1989, 165].  

Чарівно-перетворюючу силу мистецтва М. Коцюбинський не випадково 

асоціює з сонячним світлом. Адже мистецтво має не тільки виражати 

квінтесенцію людського життя, воно повсякчас надихає, дарує враження втіхи 

та гармонії. Принаймні, таку формулу обстоював автор «Intermezzo»: він не 

визнавав мистецтва, що ґлорифікує хворобу, смерть, бруд, підлість. Тому-то в 

символіці сонця як утілення мистецтва й гармонії неодмінно присутній 

моральний первень: сонце – це світла сила, добро, благо. «Сонце бродить серед 

інкрустації тіней – чорне по золотому, а я чую тихе шемрання голого 

винограду, одвітні зітхання землі і бачу жилаві руки, подібні до лоз, бронзові 

обличчя, що вихиляються раз у раз, аби кинуть мені щире золото привітання… 

Ах, як добре збирати усмішки і оддавать їх другим!..» [3, 282]. На прикладі 

цього образу можна наочно переконатися в єдності етичного й есетичного 

елементів, яка є провідною характеристикою творчості прозаїка.  

Таким чином, уважніше ставлення до культу сонця і світла, притаманного 

творчості М. Коцюбинського, мало би привести до висновку про глибоку 

релігійність письменника, якого переважно вважають вільним від впливу 

релігії. Справді, православного християнства в тому архіконсервативному та 

догматичному вигляді, якого воно набуло в Російській імперії ХІХ століття, 

письменник рішуче не любив. Маємо немало свідчень його радикально-

критичного ставлення до такого розуміння релігії, починаючи, либонь, від 

дитячих вражень, винесених з духовної школи, відрази від нудної семінарійної 

науки, з якої свідомо знехтував свого часу в Кам’янці. Проте у світогляді 
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Михайла Коцюбинського засади християнської доброчинності займають чільне 

місце. Раннє релігійне виховання залишило на його вдачі міцний слід, що 

обернувся культом любові, добра, моральної рівноваги, а заодно – відразою до 

темних, лихих сторін людського єства, до всього ницого, злого, потворного, що 

чигає на людину в житті. Найвище цінував Коцюбинський заповідь любові: над 

усе люблячи життя, сонячне й людське тепло, він залюбки ділився цим своїм 

даром з іншими – і в безпосередньому спілкуванні, і в літературних  текстах. 

При цьому тримався переконання, що дар життя лишається невичерпним: 

«Людина в собі має так багато цікавого, що вистачило б не на одне, а на кілька 

життів…» [7, 47]. А багатократно повторюваний і варійований у його художній 

прозі образ сонця випадає вважати радше не ознакою язичества, а свідченням 

християнської всеприсутності Бога. Сонце, як твердив К. Г. Юнґ, є одним із  

архетипних символів, що часто фігурує в давніх сакральних текстах і, отже, 

лежить в основі традиційних культур [Юнґ 2010, 42–44]. Присутність 

солярного символу в новелах Михайла Коцюбинського також дуже виразна й 

колоритна, проте свідчить вона не про антихристиянський бунт письменника, а 

навпаки, про пошук гармонійної форми релігійності. У новелах «Intermezzo», 

«Сон», «На острові» образ сонця стає ключовою метафорою, що слугує 

утвердженню вітальної енергії життя. Він цілком логічно корелює із 

християнською символікою, позаяк сонце – то «асимільована форма 

центральної християнської ідеї» [Юнґ 2010, 44].  

Образ Михайла Коцюбинського, який запав у пам'ять його сучасників, 

являв собою органічний сплав двох іпостасей – людини і художника. Звичайно, 

спочатку захоплювала його людська вдача, а твори тільки підсилювали й 

увиразнювали враження незвичайної людини – принаймні таке враження 

фіксують спогади Михайла Жука, Богдана Лепкого, Михайла Могилянського, 

Миколи Чернявського та ін. Цікаво, що сфера знайомств і приязней з роками 

розходилася концентричними колами, причому особливо інтенсивно – в 

останній період, коли письменникові доводилося багато подорожувати й бувати 

поза домом. Але значно потужнішими хвилями розходилася його літературна 

слава. Утім, смерть, яка завжди невчасна, в цьому випадку була особливо 

несправедливою: вона забрала М. Коцюбинського на 49-му році життя, коли він 

переживав стрімке піднесення своїх творчих можливостей та амбіцій, крок за 

кроком здобував міжнародну славу, яку сприймав скромно, але з утіхою, 

офіруючи її як промінчик хвали рідної України в широкому світі.  

Михайлові Коцюбинському вдалося приховати перед світом нелегкі 

сумніви та вагання, які, цілком зрозуміло, були присутні в його поглядах. На 

відміну від багатьох популярних авторів того часу, він не писав наспіх, 

фіксуючи безпосередні, скороминущі емоційні реакції, а старанно обдумував 

кожне слово, кожен образ у своїх текстах. Художні твори, які публікував, 

були позначені гуманістичною позицією автора, його палким сонцелюбством 

та оптимізмом, незважаючи на всі трагічні тіні, що нависали над людиною в 

тогочасний період революцій та воєн. Зрозуміло, сам він як людина й 

громадянин, переживав події свого часу не менш глибоко, ніж інші, і про це 

свідчать хоча б листи М. Коцюбинського та спогади близьких йому людей. 
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Однак у художніх творах новеліста домінують світлі барви життя над 

похмурими візіями смерті. Прагнучи до вираження сутності людини, автор 

«Цвіту яблуні» симпатизував неоромантичному погляду, що трактував 

загрожену дійсність як виклик, який спровокує найвищі вияви гуманізму. І це 

значною мірою «запрограмувало» своєрідну рецепцію творчості майстра 

української новели: його твори привертали не тільки точністю й 

колоритністю описів, влучністю психологічних характеристик, а й тим, що 

додавали духу, вселяли оптимізм, зміцнювали вітальні сили читачів. Як 

твердив М. Євшан, цей письменник став утіленням мистецької гармонії, яку 

було досягнуто через подолання внутрішніх суперечностей, завдяки високій 

духовній самоорганізації. М. Коцюбинський «переборов у собі хаос, виховав 

у собі вищого, гармонійного чоловіка, силою волі придавив всяку нервовість, 

мелодраматичні зітхання та афекти, одним словом, поборов неситу природу, 

а отворив нарозстіж двері, впустив багато простору, сонця, природи, і дав 

людині в своїх творах свобідно віддихнути, натішитися гармонією слова, 

красок, рівновагою духа» [Євшан 1998, 168]. Саме цими прикметними 

ознаками автор «Intermezzo» відрізняється від багатьох сучасних йому 

культурних діячів, які такої гармонії не змогли досягти, тим більше, не 

змогли її втілити у творчості.   

Принципова позиція Михайла Коцюбинського як письменника, що 

жив і діяв в умовах Російської імперії, але виявляв опозиційні настрої до її 

політики, показова. Це відмова писати російською та переходити в 

загальноросійський культурний ринок (особливо – після 1905 року, коли такі 

можливості видавалися і фінансово вигідними, і перспективними). Тим 

самим письменник утверджував право на окремішню тотожність, що не 

розчиняється в загальноімперській та не зміцнює її. Його творчий шлях 

ілюструє тенденцію до зближення української ідеї з європейською, що 

виразно проявилася в рамцях цієї епохи. «Із перспективи української історії, - 

пише Роман Шпорлюк, - російська «європеїзація» сприяла акультурації та 

асиміляції «Малоросії» з єдиною імперською культурою та державною 

структурою. […]. Однак процеси, що перетворювали росіян на європейців і 

навпаки – перетворювали «малоросів» на європейських росіян – так само 

створювали умови, які сприяли появі модерної ідеї окремої української нації. 

Інакше кажучи, ті, хто сприйняв українську ідею, хотіли йти до «Європи» не 

російським, а власним шляхом. Зрештою їм удалося намалювати власну 

мапу-дороговказ…» [Шпорлюк 2016, 348]. 

У непростих суспільно-культурних умовах М. Коцюбинському 

вдалося піднести національну ідею й національну культуру на новий щабель 

розуміння, наповнивши ці поняття гармонійним змістом. Письменник 

органічно поєднав національну ментальність, яка так виразно проявилася в 

його новелах та повістях кінця ХІХ та початку ХХ століття, з європейською 

ідеєю, яка спонукала ширше й універсальніше трактувати національну 

ідентичність, а також надавала нового змісту національно-культурному 

рухові. Європейськість його творчої постави мала значний вплив на 

самоідентифікацію творців української культури наступних поколінь – від 
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Миколи Хвильового та Валер’яна Підмогильного до письменників-

шістдесятників.  
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ДМИТРО БАРАННИК – УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ЛЮДИНА 

 

Споконвіку було Слово, а Слово в Бога 

було, і Бог було Слово. Воно в Бога було 

споконвіку. Усе через Нього повстало, і 

ніщо, що повстало, не повстало без Нього 

(Бог Слово, Євангелія від св. Івана) 

 

Істинне щастя за природою своєю любить 

самотність; воно – ворог шуму і розкоші і 

народжується головним чином з любові 

до самого себе 

(Езоп) 

 

Моє перше знайомство з Дмитром Харитоновичем Баранником відбулося 

майже піввіку тому. Правда, слід уточнити, заочне знайомство. Будучи 

студентом філологічного факультету Сімферопольського держуніверситету 

(нині Кримського федерального університету ім. В. І. Вернадського), довелося 

не раз звертатися до п’ятитомного академічного видання курсу “Сучасної 

української літературної мови”, що побачив світ у видавництві “Наукова 

думка” протягом 1969 – 1973 рр. Так от, прочитав я в передмові до книги 

“Морфологія”, що розділи “Прикметник” і “Числівник” написав доктор 

філологічних наук професор Дніпропетровського держуніверситету (нині 

Дніпропетровського національного університету) Д.Х. Баранник. Цей факт 

зруйнував мій стереотип – книжки пишуть тільки в Києві, бо лише там живуть і 

працюють відомі вчені. 

Моє ж перше очне знайомство з Дмитром Харитоновичем Баранником 

відбулося тільки через десять років, у квітні 1986 р., у Дніпропетровську. Цій 

першій зустрічі з Дмитром Харитоновичем, яка запам’яталася мені на все 

життя, завдячую професорові Миколі Пилиповичу Коломійцю.  

Що найбільше запало в душу і водночас найбільше вразило тоді? Мабуть, 

те, що цей високий худорлявий чоловік розмовляв зі мною як з рівним, тихо й 

інтелігентно. Чого гріха таїти, до того та й згодом не раз доводилося зустрічати 

на посадах такого рівня чиновників, до яких так просто й не знайдеш підходу. 

Дмитро Харитонович виявився зовсім не таким. Його посада, авторитет у 

науковому світі – він і декан факультету, і завідувач кафедри, і відомий в 

Україні, та, власне, і в слов’янському світі, вчений, – аж ніяк ззовні не 

підкреслювали його положення.  

Та от, приїхав тоді до Дніпропетровська, щоб домовитися з професором 

Д.Х. Баранником про вступ до аспірантури. Дмитро Харитонович уважно 

вислухав мене, а потім каже, що, на превеликий жаль, замовлення на місця в 

аспірантурі на поточний рік Дніпропетровський державний університет уже 

зробив, але ще не всі двері зачинено, вихід із ситуації, що склалася, є. Він 

порадив мені негайно звернутися в Москву, в Міністерство вищої і середньої 

спеціальної освіти СРСР (саме так, бо Дніпропетровський університет був у ті 
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часи підпорядкований союзному міністерству).  

...І ось через півтора місяці таке жадане рішення – додаткове місце в 

аспірантурі виділене. Але це ще півсправи, попереду – вступні випробування. 

Так трапилося, що коли я складав їх, Дмитро Харитонович знаходився в 

закордонному відрядженні – він брав участь у роботі з’їзду славістів. На 

вступному іспиті з німецької мови я отримав оцінку “задовільно”. Дуже 

хвилювався, бо розумів, що саме ця трійка може закрити мені двері в 

аспірантуру. Добре пам’ятаю, як після повернення з відрядження Дмитро 

Харитонович по-батьківськи заспокоював мене у телефонній розмові, що все 

буде гаразд, а що стосується оцінки з німецької мови, то в мене ще буде 

можливість краще скласти кандидатський іспит.  

Як виявилося через роки, поїздка в Дніпропетровськ весною вісімдесят 

шостого, корінним чином змінила моє життя.  

У листопаді 1986 р. я став аспірантом кафедри української мови 

Дніпропетровського державного університету, а професор Д.Х. Баранник – 

моїм науковим керівником. Потім була напружена робота протягом трьох років 

і, накінець, захист кандидатської. Пам’ятаю тодішні настанови свого Вчителя: 

на досягнутому не можна зупинятися. Можу стверджувати, що саме завдяки 

всілякій підтримці Дмитра Харитоновича Баранника я досить швидко подолав 

ще одну вершину в науці – захистив докторську дисертацію. Згодом за його ж 

таки рекомендацією був обраний академіком Академії наук вищої школи 

України.  

З осені 1997 р. і до останніх днів його життя я мав честь працювати разом з 

Дмитром Харитоновичем Баранником у спеціалізованій ученій раді при 

Дніпропетровському національному університеті, створеної, до речі, за його 

ініціативою майже  півстоліття тому, де понад десять років він головував, а з 

1986 р. був беззмінним заступником голови.  

Щораз із нетерпінням чекаю чергових засідань ради в Дніпропетровську, а, 

отже, зустрічей зі своїм Учителем. Нещодавно, під час однієї з таких зустрічей, 

Дмитро Харитонович Баранник розповідав мені про один із своїх снів, що 

нагадав йому роки деканської молодості.  

Теплий сонячний ранок... Проводжає він студентів допомогти колгоспникам 

сусіднього з Дніпропетровськом району в збиранні врожаю. На просторому 

березі ріки багато молоді, шум і пісні. Біля берега причалені три баржі. 

Клопоти пов’язані з відправленням великої кількості людей. 

І ось берег поступово пустіє. Баржі відпливають. Чому приснилося, що їх 

саме три? Може, це три відділення – українське, російське і романо-германське, 

– які складали тоді філологічний факультет, деканом якого він був? І чому 

відправляли студентів рікою, а не автобусами чи електричкою, як це було 

звичайно? Може, й тут щось символічне? 

...Рух потяга можна зупинити. Ріка тече вічно. ЇЇ не зупиниш. Ріка життя... І 

яка вона швидкоплинна! 

У біографії Дмитра Харитоновича Баранника була й фронтова сторінка. Як 

спогад про воєнні роки – знайдена мною в його сімейному архіві світлина з 

написом: “На пам’ять татові, мамі і сестричці Каті від Дмитра”, а трохи нижче – 
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поетичні рядки:  

”Не забув він про рідну оселю  

І про Вас, про Вкраїну й Дніпро –  

Він у сірій армійській шинелі,  

Він Ваш син, Ваш єдиний Дмитро” 

і дата: “24 лютого 1945 р.”   

До сказаного вище слід додати, що Дмитро Харитонович Баранник виховав 

цілу плеяду українських мовознавців. Їх понад двадцять. Вони працюють у 

різних куточках нашої держави – в Дніпропетровську і Тернополі, в Кривому 

Розі, Полтаві, Сімферополі. У Дніпропетровську й Кривому Розі їх стільки, що 

вже можна створювати Спілки учнів професора Д.Х. Баранника. Дуже 

горджуся тим і я, що маю право називатися його учнем.  

І наостанок ще про одне. Про цифру тридцять три в житті моєму і житті 

мого Учителя. Коли я народився на світ божий, він досягав віку Ісуса – йому 

йшов тридцять третій. Я і Він захистили кандидатську дисертацію в тридцять 

три роки, причому він на тридцять три роки раніше за мене. Через тридцять три 

роки після присвоєння Йому ученого звання доцента, його отримав і я. 

Хочеться вірити, що в майбутньому цифра тридцять три ще не раз 

фігуруватиме в моїй біографії і біографії мого Учителя. 

Не віриться, що час спливає так швидко і мого Вчителя немає серед нас уже 

понад десять років, але пам’ять про нього житиме допоки битиметься моє 

серце. 

Юрій Прадід,  

доктор філологічних наук, професор, 

м. Сімферполь 

 

Дмитро Харитонович Баранник згадує... 

 

Про Велику Малу свою Батьківщину  

Пушкарівка – колись велике красиве село – лежить на правому березі 

Дніпра, зі сходу і заходу (відповідно) його омивають ріки Самоткань і 

Домоткань – притоки Дніпра. Пушкарівка є ніби продовженням м. 

Верхньодніпровська в західному напрямку. Через Пушкарівку проходив 

поштовий тракт Катеринослав – Київ (зараз – автомагістраль державного 

значення).  

Є певні свідчення про Пушкарівку в історіографічній літературі. У праці 

“Россия. Полное географическое описание нашого Отечества”, виданій за 

редакцією В. Семенова-Тян-Шанського 1910 р. в С.-Петербурзі, зазначається: 

“Почти в смежности с городом [Верхнеднепровском] на р. Домоткани лежит 

многолюдное волостное село Пушкаревка, известное с ХVІІ в. как 

собственность знаменитого полтавского полковника Мартына Пушкаря. 

Прежде в Пушкаревке находился женский монастырь, который был упразднен 

в 1786 году. Нынешняя церковь села была монастырской; она построена в 1762 

году. На бывшем еще монастырском кладбище похоронена Матрена 
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Васильевна Кочубей, дочь генерального судьи Василия Кочубея и крестница 

гетмана Мазепы. Как известно, Мазепа, овдовев, сделал предложение своей 

крестнице, но родители ее отказали ему на основании церковного запрета, 

несмотря на согласие Матрены. Отсюда-то и разгорелась непримиримая вражда 

между Мазепой и Кочубеем, приведшая к доносу от последнего на Мазепу. Эта 

тема и послужила Пушкину для его поемы “Полтава”, причем дочь Кочубея 

получила у него имя Марии”. 

Я ще застав церкву. Пам’ятаю, що вона була дерев’яна і вже 

напівзруйнована. Одним із трьох приміщень Пушкарівської семирічної школи 

була сторожка біля церкви (в ній тоді навчалися початкові класи). Зараз важко 

сказати певно, де саме знаходилось колишнє монастирське кладовище. У 

Нарисах, уривок з яких наведено вище, вміщено копію давнього малюнка 

могили Матрони Кочубей. 

Пригадується такий епізод із шкільної юності. Це було у 1936 р. Під 

керівництвом вчительки мови й літератури учні 6-7 класів підготували й 

показали в Пушкарівському сільському клубі інсценівку за поемою О.С. 

Пушкіна “Полтава”. Мені випало грати роль генерального писаря Орлика, який 

допитує Василя Кочубея, батька Марії:  

“Я указую  

Тебе последний долг: открой, 

Где клады, скрытые тобой?..” 

Що це? Випадковість чи, може, вчительці, яка організувала наш виступ, 

було відомо, що з Пушкарівкою пов’язані останні дні життя героїні поеми  

О.С. Пушкіна? Більше того, сцена клубу, на якій виступали учні, зображаючи 

героїв поеми, у тому числі Марію та Мазепу, знаходилась у якійсь сотні-другій 

метрів від здогадного місця поховання Мотрони Кочубей. 

Немає сумніву, що через Пушкарівку пролягав і шлях Т.Г. Шевченка, коли в 

1843 р. Київсько-Катеринославським поштовим трактом мандрував він до місць 

колишньої Запорізької Січі.  

Новостворене Дніпродзержинське море підступило дуже близько до тих 

місць, де колись була церква і монастир. Більша частина Пушкарівки 

переселена на півтора-два кілометри південніше, на узвишшя. Там же 

побудовано нову школу, будинки сільської ради та правління колгоспу. Туди ж, 

на нову, верхню Пушкарівку з історичного центру села була перенесена 

братська могила – останки бійців Радянської Армії, які загинули під час 

форсування Дніпра і визволення Пушкарівки у вересні-жовтні 1943 р. (був 

такий – Домоткансько-Пушкарівський плацдарм, бої на якому тривали понад 

місяць і який відіграв важливу роль у битві за звільнення правобережної 

України). 

Так у Пушкарівці перехрещуються шляхи історії – історії реальної і 

літературно-мистецької, важкі випробування і події з романтичним ореолом 

(романтичним – якщо, звичайно, оцінювати їх з дистанції часу). 

2003 р. 

Про студентські роки 

Це були перші післявоєнні роки. Роки дуже складні в матеріальному 
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відношенні, але осяяні радістю Перемоги і реальними ознаками зрушень на 

краще, які ставали все виразнішими. 

Чоловіча половина студентського і викладацького складу факультету була 

зодягнена у військову форму (у чому демобілізувався, у тому й прийшов до 

вузу). Якби можна було нас тоді сфотографувати, то на фото ми б побачили 

своєрідний військовий підрозділ, лише з однією відмінністю: на гімнастерках і 

кітелях не було погонів (хоч, знаю, кожний зберігав як реліквію десь на дні 

студентської валізи в гуртожитку чи в шафі батьківської хати солдатські, 

сержантські або офіцерські погони, які носив в останні дні війни і в яких 

зустрів вікопомний день Перемоги). 

Студенти 50-60-х років у своїй більшості мали вже певний життєвий досвід, 

і це визначало їхню активну позицію, відповідальне ставлення до всього, до 

обов'язків, а образи і враження від подій тільки-но скінченої війни так і 

просилися в рядки літературних спроб. Чимало випускників факультету тих 

років стали письменниками, науковцями, відповідальними працівниками 

системи народної освіти. Назву лише окремих. Письменники: О. Гончар, П. 

Загребельний, В. Анчишкін, Ю. Пономаренко, І. Пуппо; вчені: академік АН 

Росії О.М. Трубачов, доктори філологічних наук професори Є.С. Отін, І.П. 

Березовський, І.О. Дяченко, П.С. Дудик, В.О. Горпинич, В.Л. Микитась, В.М. 

Туркін, О.М. Шиловський, Ю.К. Стехін, В.Л. Силін, Ф.М. Білецький, кандидати 

філологічних наук доценти А.С. Бровко, М.Т. Чемерисов, В.П. Токар, А.Я. 

Солоха, І.О. Варченко, І.К. Марковський, працівники органів народної освіти: 

А.Р. Гречин, В.Ф. Шрамко та багато інших. 

З теплом у серці і щирою вдячністю згадую наших викладачів і наставників, 

які щедро допомагали нам оволодівати основами науки і творчості і яких зараз 

немає серед нас: професора Г.М. Гая – людину неспокійної творчої вдачі, 

ентузіаста, незмінного керівника літературної студії факультету, доцента В.Т. 

Плахотишину — декана факультету, професора І.К. Чаплю – тоді доцента, 

завідувача кафедри української літератури, доцентів С.Е. Дмуховського, А.Т. 

Сизька, Я.О. Спринчака. 

Спливають літа. Дніпропетровському університету – 75. Одне покоління 

студентів і викладачів змінюється іншим, і кожне з поколінь робить свій, 

визначений йому історичною долею, крок уперед у науці, творчості, освіті, 

виробництві. І хочеться повторити слідом за Гіпократом мудре і вічне: Ars 

longa, vita brevis. 

1993 р. 

 

Про Нього писали 

 

Незавидною склалася доля випускників середніх шкіл 1941 р.: на обраних 

ними шляхах у велике життя вибухнули бомби... 

В одному з червневих номерів районної газети “Придніпровський комунар” 

з‘явився вірш, рядки якого дихали ненавистю до підступного ворога – 

німецького фашизму. Написаний він був юнаком з села Пушкарівки Дмитром 
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Баранником, якому кілька днів перед цим у Верхньодніпровській середній 

школі № 1 було вручено атестат. 

Потім були фронтові дороги, тяжке поранення, робота помічником 

землевпорядника після одужання. І ще було велике бажання вчитися. 

У 1947 р. Дмитро, нарешті, поступає до університету. Закінчує його з 

відзнакою. В аспірантурі розвиває свій нахил до наукової роботи, готує і 

захищає кандидатську дисертацію. А в 1970 р. Дмитро Харитонович Баранник 

блискуче захищає докторську дисертацію. 

Понад 60 наукових праць, кілька книг написано Д.Х. Баранником, доктором 

філологічних наук, професором, завідуючим кафедрою української мови, 

деканом філологічного факультету Дніпропетровського держуніверситету. 

Нещодавно відбулося його вшанування з нагоди 50-річчя та 25-річчя 

наукової і педагогічної діяльності. На засіданні вченої ради ми почули багато 

теплих слів, сказаних про ювіляра та його роботу. Це приємно було слухати і 

його однокласникам, які були присутні. 

У нашій школі, де до сьомого класу вчився Д.Х. Баранник, є два томи 

академічної граматики “Сучасна українська літературна мова”. Співавтором 

цієї капітальної праці є наш земляк. 

З величезним інтересом гортала ці книги Дарія Андріївна Саржан – перша 

вчителька Дмитра Харитоновича. 

Уривок зі статті І. Краснощока“Доктор філології”,  

що опублікована в газеті “Придніпровський комунар”  

12 січня 1974 р. 

*** 

Говоря о Дмитрии Харитоновиче Бараннике как ученом, считаю своим 

долгом добавить и несколько слов о нем как о человеке, с которым я имею 

честь быть знакомым с университетской скамьи, т. е. уже более 20 лет, Как 

тогда, так и сейчас я редко встречал человека более скромного, чем Дмитрий 

Харитонович Баранник, не говоря  о других его ценных личных качествах.  

Із відзиву про наукову діяльність професора Д.Х. Баранника  

завідувача відділу Інституту російської мови АН СРСР  

члена-кореспондента АН СРСР О.М. Трубачова,  

26 листопада 1975 р. 

*** 

Дорогой Дмитрий Харитонович! Прежде всего большое спасибо за 

поддержку той идеи, которой мы занимаемся. Мне кажется, чем бы не 

занимались исследователи связной речи, Ваше исследование всегда будет 

маяком.  

Із листа  

професора Мінського державного педагогічного інституту іноземних мов  

доктора філологічних наук професора Ю.О. Дубовського,                         

1 березня 1977 р.  

*** 

<...> Непохитним авторитетом у нас був староста курсу Дмитро 

Баранник. Усі ми його любили не лише за доброзичливість, товариськість, 
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лагідну вдачу, а передусім за його працьовитість та глибокі знання. Особливо 

добре давалася Миті латинська мова, яка була для багатьох з нас “мудрістю 

за сімома замками”. До нього частенько звертались навіть старшокурсники – 

за консультаціями, порадами. Своїми знаннями Дмитро охоче і щедро 

ділився з усіма своїми друзями. Тепер Дмитро Харитонович Баранник – 

широко знаний у нашій республіці мовознавець. Він – декан філологічного 

факультету нашого університету <...>. 

Уривок із статті І. Березовського “Чолом тобі, наш рідний ДДУ!”,  

що опублікована в газеті “За передову науку”  

20 листопада 1978 р. 
*** 

15 грудня виповнюється 60 років із дня народження й 40 років науково-

педагогічної та громадської діяльності завідуючого кафедрою української мови, 

декана філологічного факультету, доктора філологічних наук професора Д.Х. 

Баранника. 

Були в його житті фронтові дороги, тяжке поранення. Бажання вчитися 

привело Д.Х. Баранника на філологічний факультет Дніпропетровського 

державного університету. Тут він виявив завидну цілеспрямованість і 

наполегливість в оволодінні знаннями, з відзнакою закінчив університет, 

продовжив навчання в аспірантурі, 1956 року захистив кандидатську, а 1970 – 

докторську дисертації. 

<...> Значення праць Д.Х. Баранника важко переоцінити. Вони є вагомим 

внеском у науку про українську мову. А такі питання, як систематизація 

функціонально-стильових різновидів монологічного мовлення, визначення 

типологічних особливостей мовної структури та інтонації ряду функціональних 

різновидів усного монолога, вперше знайшли своє висвітлення саме в праці 

ювіляра. 

Про високий авторитет Д.Х. Баранника в українській мовознавчій науці 

говорить хоч би той факт, що його обрано членом бюро Українського комітету 

славістів, членом республіканської Наукової проблемної ради, членом 

редколегії міжвідомчого збірника “Українське мовознавство” (м. Київ) та ін. 

Будучи деканом філологічного факультету, Д.Х. Баранник веде велику 

роботу по організації навчально-виховного процесу, удосконаленню 

педагогічної майстерності викладачів. 

Дмитра Харитоновича Баранника знають в університеті як чудового 

педагога і лектора. Студенти й викладачі факультету цінують його 

викладацький досвід, велику ерудицію. 

Крім шести медалей за участь у Великій Вітчизняній війні Дмитро 

Харитонович Баранник удостоєний трудових відзнак – Почесної грамоти 

Президії Верховної Ради Української РСР, грамот і почесного знака “За 

відмінні успіхи в роботі” Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 

Союзу РСР. 

Уривок із статті І. Шашкіна“ Учений, педагог, вихователь”,  

що опублікована під рубрикою “Ювілярам на згадку” 
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 в  газеті “За передову науку”  

12 грудня 1983 р. 
*** 

На юбилеях не принято вспоминать о грустном, но, вопреки традициям, 

снова и снова, с фотографической четкостью память воспроизводит тот, почти 

что тридцатичетырехлетней давности, дождливый весенний день моей 

университетской юности… 

В университет мы приходили в шинелях. В те трудные послевоенные годы 

сшить пальто или купить его в магазине было делом отнюдь непростым. 

Шинель – оно и практичнее, и теплее и, главное, дешевле. Лично я свою 

приобрел на «толчке» – так и проходил в ней до 4-го курса включительно. 

Многие мои сверстники донашивали обмундирование братьев и отцов-

фронтовиков. Ребята постарше – Митя Баранник, Павло Загребельный, Владлен 

Анчишкин, Юрий Пономаренко, Василий Юбкин, Иван Шашкин, Володя 

Бескровный и многие другие – пришли в аудитории в своих, кровных серых 

шинелках и черных бушлатах, накрепко впитавших запахи пороха, пота и 

махры. О, как они вгрызались в науку, эти ребята!... 

Весной 1950 г., блестяще сдав государственные экзамены и на «отлично», 

защитив диплом… умер от недавних ран Володя Бескровный – наш славный 

староста литкружка, редактор факультетской стенгазеты «Огонек» и 

немножечко – поэт. Весь факультет, да, пожалуй, – весь университет провожал 

солдата в последний путь. За своей строгой, но справедливой «мамой» – 

деканом Верой Тимофеевной Плахотишиной – шли мы, первокурсники-

литкружковцы, несли венки и крышку гроба. Студенты-фронтовики несли 

своего товарища. Впереди, в паре с бывшим майором Михаилом Чемерисовым, 

– Дмитрий Баранник, высокий, худой, в выгоревшем кительке. Словно 

высеченное из гранитной глыбы, было каменно-суровым его лицо, лишь справа 

на скуле от гранита этого железом отколото малость... 

И когда теперь, по прошествии многих лет, я думаю о 100 научных трудах 

известного на Украине лингвиста, доктора филологических наук, профессора 

Дмитрия Харитоновича Баранника, мне кажется, что бесконечной вереницей 

бессонных ночей он писал их и за Володю Бескровного, и за до срока ушедшего 

из жизни Героя Советского Союза Василия Юбкина, и за все те батальоны, 

полки, дивизии его одногодков-фронтовиков, сквозь ад кромешный 

пробивавшихся к своим студенческим аудиториям, но так и не пробившихся к 

ним, за тех, кто остался лежать у Волги и Днепра, под Вислой и Одером. Да, и 

за них, чей последний, крик был оборван пулей, пишут свои книги Павло 

Загребельный, Владлен Анчишкин и другие из поколения отважных, 

поборовших смерть... 

А Дмитрий Харитонович Баранник, нынче отметивший свое 60-летие, вот 

уже более 30 лет учит будущих педагогов, журналистов, поэтов родному языку 

– языку Шевченко и Коцюбинского, Сосюры и Рыльского, Гончара, 

Загребельного, Драча. Он учит их языку – величайшему средству общения 

людей, перед которым жалкими и ничтожными выглядят всякие там 

«першинги» и «крылатки», потому что когда говорят музы, замолкают пушки, 
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и слово, по выражению Юрия Гагарина, всегда было сильнее кулака. 

Я не стану в этой короткой статье рассуждать о научной ценности работ 

Дмитрия Баранника. Во-первых, это дело узких специалистов, а во-вторых, 

работы днепропетровского ученого давно уже оценили по достоинству: часть 

из них входит в пятитомник академического издания «Сучасна українська 

літературна мова» под редакцией академика И. К. Белодеда, а автор их 

удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного Совета УССР. Я хочу 

сказать о другом: среди питомцев Дмитрия Харитоновича есть уже немало 

кандидатов и докторов наук, есть известные в нашем городе, республике и 

далеко за ее пределами писатели и поэты, и целые отряды педагогов с его, 

Баранника, учительского и деканского благословения несущие подрастающим 

поколениям живительное и звонкое, исцеляющее и разящее родное слово, о 

котором великий Маяковский говорил: «Разнесите эту мову на знаменах – 

лексиконах алых. Эта мова величава и проста»... 

Быть деканом филологического факультета – это значит быть бойцом 

идеологического фронта. Бывший воин, ученый, коммунист и сегодня остается 

солдатом. Солдатом добрым, отзывчивым и чутким. И как когда-то 

литераторы-филологи первых послевоенных лет с гордостью говорили: «Мы – 

ученики Плахотишиной», так сегодняшние выпускники не преминут 

подчеркнуть: «Мы – из школы Дмитрия Харитоновича». Да, сегодня можно 

уже с уверенностью сказать: есть такая школа – школа добра и разума. 

Будь здоров, солдат! 

Уривок із статті І. Пуппо “Уча добру и разуму”,  

що опублікована під рубрикою “Юбиляру на память” 

 у газеті “Днепр вечерний”  

24 грудня 1983 р. 

 з нагоди 60-річчя від дня народження Д.Х. Баранника 

 

*** 

Здається більш виховану і демократичну людину, ніж професор Д.Х.  

Баранник, важко знайти. У нього по-справжньому енциклопедичні знання в 

галузі гуманітарних наук. Якої б теми з питань світової лінгвістики ви не 

торкнулися, академік АН вищої школи України Д.Х.  Баранник завжди дасть 

грунтовну відповідь своїм тихим, приємним голосом.  

Д.Х.  Баранник протягом 17 років був деканом філологічного факультету, 22 

роки завідував кафедрою української мови. Цей старійшина національної 

філологічної науки є уособленням істинної інтелегентності, наукової 

виваженості, енциклопедичного кругозору. І не лише в сучасній українській 

літературній мові, а й у всіх сферах гуманітарних знань. 

Академіку Д.Х. Бараннику притаманна надзвичайна коректність, вміння 

вислухати співрозмовника й урахувати його думку. 

Дмитро Харитонович Баранник: Викладач очима колег  

// Непогасна зоря українства. –  

Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – С. 30-31. 
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*** 

Дмитро Харитонович Баранник – фахівець найвищого рівня. Це 

інтелегентна, чуйна та добра людина. Студенти поважають його не лише як 

викладача й науковця, а й схиляються перед його людяністю та справедливим 

ставленням до людей. 

Професор Д.Х. Баранник – чудовий лектор, методист., керівник наукових 

робіт. Це розумна, добра людина, користується шаленою популярністю у 

студентів. Як і Зевс на олімпі, так і наш Дмитро Харитонович знаходиться на 

вершині нашого факультету. 

Дмитро Харитонович Баранник: Викладач очима студентів // 

Непогасна зоря українства. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – С. 31. 

 

*** 

Виключна шляхетність Дмитра Харитоновича Баранника помічається 

одразу. Скільки б наукових титулів і державних відзнак не мала людина – 

природжена скромність, чесність стоять на першому плані. Цей шанований у 

наукових колах професор, академік АН вищої школи України має досить тихий 

голос і приємну усмішку. Ніякого напливу зверхності, всезнайства не 

відчувається, коли Дмитро Харитонович говорить зі студентом, викладачем чи 

сивочолим професором. 

<...> Ця непересічна людина досягла в житті найвищих наукових, творчих, 

життєвих висот. Людина-легенда, яка є уособленням науковості, дивовижної 

людяності, вміння відкривати глибини життя і вивчати їх у рідній мові. 

Уривок із нарису В. Галацької  

“Шляхетна науковість професора Баранника”,  

що опублікований у книзі  

 “Ми з класичного університету  

Дніпропетровський національний: час, події, люди!” 

(Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – С. 10-11). 

 

*** 

Создавать науку – почетная и ответственная миссия, а филология – наука 

тонкая. Кто он, волшебник, способный наблюдать и анализировать неуловимую 

магию слова? Как его зовут? Имя профессора Баранника – украшение и 

гордость филологического факультета Днепропетровского национального 

университета. Известный в мире языкознания ученый, академик Академии наук 

высшей школы Украины, почетный академик Крымской академии наук, член 

Украинской национальной комиссии по вопросам правописания при Кабинете 

Министров Украины, отличник образования Украины, профессор Дмитрий 

Харитонович Баранник посвятил работе в родном университете 48 лет. Из них 

более 20 лет он заведовал кафедрой украинского языка. 

Сама кафедра – ровесница вуза-юбиляра – была основана в 1918 году в 

Екатеринославском университете и стала частью историко-филологического 

факультета. После создания в 1971 году на базе историко-филологического 

двух отдельных факультетов, первым деканом филологического стал Дмитрий 
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Харитонович Баранник. На этой должности он проработал 17 лет. Под его 

руководством факультет стал одним из самых больших не только в ДГУ, но и в 

Украине. В его состав входило три отделения – украинское, российское и 

романо-германское, на которых одновременно обучалось 1700 студентов. 

Тогда, в 70-80-е годы, особое внимание уделялось подготовке научных кадров 

высшей квалификации. При факультете организовывается специализированный 

ученый совет для защиты докторских диссертаций по языковедению. 

Деятельность ученого совета, на протяжении 10 лет возглавляемого 

профессором Д.Х. Баранником, способствовала подготовке хороших 

специалистов не только для родного факультета, а и для всего юго-восточного 

региона Украины. 

Но одного лишь изучения слова недостаточно. Нужно, чтобы добытые 

знания использовались на практике. Поэтому в 1977 году на филологическом 

факультете открывается специализация «Журналистика». У ее истоков стояли 

Д.Х. Баранник и доцент кафедры украинского языка журналист И.Е. Шашкин. 

Чтобы наладить процесс обучения по новой специальности, провели солидную 

работу: разработка учебных планов, поиски специалистов. Ведь кроме 

работников факультета, читать лекции приглашались опытные журналисты, 

редакторы областных и городских газет Днепропетровщины. 

И результат не заставил себя ждать. Выпускники филологического 

факультета достойно пополнили ряды журналистов, и не только в нашей 

области. Вот далеко не все из них: Валерий Никоненко – работает в пресс-

центре при Президенте Украины; Никита Потураев – до 2002 года был первым 

заместителем председателя Национального совета по делам телевидения и 

радио; Владимир Демченко – декан факультета систем и средств массовой 

коммуникации, заслуженный журналист Украины. 

Студенты-выпускники запомнили Дмитрия Харитоновича Баранника как 

замечательного специалиста, который может дать основательный комментарий 

по любой лингвистической проблеме. Как внимательного научного 

руководителя и чуткого человека, умеющего выслушать и учесть мнение 

собеседника. Присущие профессору Бараннику интеллигентность, 

демократичность, доброта и сегодня восхищают его учеников и студентов. В 

центре научных интересов профессора Д.Х. Баранника – современная 

украинская речь в средствах массовой информации и других сферах 

общественной жизни. Им опубликованы более 150 научных работ, среди 

которых две монографии. «Дмитрий Харитонович любит свой предмет до 

самозабвения», – говорят о нем. 

Победы Д.Х. Баранника не ограничиваются одной только сферой 

украинской науки. Когда он еще не был даже студентом, в его жизнь ворвалась 

война. С октября 1943 года Дмитрий Харитонович воевал в составе 3-го 

Белорусского фронта. Был награжден орденом Отечественной войны ІІ 

степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью А.С. Макаренко и 

другими наградами. В 1947 году демобилизован, поступил в университет и… 

буквально прожил жизнь в его стенах. 
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Канцерова Г. Войну прошел, закончил вуз, чтобы принять науки груз //  

Днепр вечерний. – 2003. – 24 октября.  

 

Нариси про життя і діяльність Дмитра Харитоновича Баранника, 

опубліковані з нагоди 80-річчя від дня народження11 

 

Покликаний творити добро... 

Своїм рішенням Президія Академії наук вищої школи України присудила 

найвищу академічну нагороду – Нагороду Святого Володимира – Дмитру 

Бараннику за визначний внесок у розвиток науки та освіти в Україні. Вручення 

нагороди співпало з визначною датою у житті вченого – 80-річчям від дня його 

народження. 

Доктор філологічних наук, професор, він – один з видатних представників 

учених-лінгвістів в Україні. Його науковий набуток – вагомий внесок в історії 

національної науки, а створена ним школа дослідників-мовознавців багато в 

чому визначила шляхи мовних досліджень в Україні загалом. 

Ім’я Дмитра Баранника добре відоме й далеко за межами нашої держави. В 

ряді країн (Канаді, США, Росії, Болгарії, Польщі, Чехії, Словакії та ін.) відомі 

його праці, ними користуються фахівці, на них вчаться молоді дослідники й 

студенти: інтерес до них не випадковий, бо відзначаються вони якістю, яка дана 

лише великим ученим, зосередженістю на значних, вузлових проблемах, 

магістральних напрямках лінгвістичної науки, вияснення яких особливо 

важливе для розуміння специфіки розвитку певної мови. 

Дмитро Баранник зробив істотний внесок у дослідження проблем граматики 

та граматичної стилістики  української мови, термінології та термінологічної 

лексикографії, мови засобів масової комунікації, виробив нові методи й 

прийоми навчання мови. При цьому використав як досягнення світової науки, 

так і власні оригінальні розробки, що мають в основі своїй великий фактичний 

матеріал. Його наукові праці – завжди нове слово в науці, чи йде мова про 

відносно добре вивчені речі, чи про явища, які нагадують недосліджені 

континенти, коли лінгвіст гідний називатися першовідкривачем. Такими, 

наприклад, стали його монографії “Драматичний діалог” (1961), “Усний 

монолог” (1969) та розділи у шести колективних монографіях Інституту 

мовознавства НАН України, в 5-томній праці цього ж інституту “Сучасна 

українська літературна мова”. Теоретичне осмислення граматики та 

граматичної стилістики дало автору можливість зробити широкі узагальнення 

стосовно не лише явищ національної мови, а й розробити структурні схеми, 

придатні для дослідження однорідних явищ слов’янських та романо-

германських мов. 

Науковий набуток Дмитра Баранника багатогранний і різноманітний. Книги 

й статті (а їх понад 150), написані за півстоліття самовідданої праці, які 

 
11 Дмитро Харитонович Баранник: Короткі нариси про життя і діяльність Дмитра Харитоновича Баранника 

з нагоди 80-річчя від дня народження / Упорядник д-р філол. наук, проф., акад. АН ВШ України Прадід Ю.Ф. – 

Сімферополь: Доля, 2003. – 76 с. 
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систематично друкувалися в таких престижних виданнях, як “Мовознавство”, 

“Наукова думка”, “Науковий вісник АН ВШУ”, видавництвах “Вища школа”, 

Дніпропетровського та інших університетів приваблювали і приваблюють 

читача широкою ерудицією, глибоким проникненням у досліджувані проблеми, 

відзначаються точністю думки, сміливістю в постановці й розв’язанні багатьох 

важливих проблем лінгвістики. Чіткість методологічних принципів і цільових 

настанов та сучасний погляд на досліджуваний предмет – все це створює в його 

працях ту особливу цілісність, струнку співмірність, які визначають обличчя 

справжньої науки про мову. 

Життєвий шлях Дмитра Харитоновича Баранника не позначений якимись 

незвичайними подіями його приватного життя, але кожна подія, що відбувалася 

в тодішній і нинішній державі, накладала печатку на його власну долю і 

водночас на творчість дослідника, бо ніщо не залишало його безучасним чи 

байдужливим. 

Народився він у 1923 р. в селі Пушкарівка на Дніпропетровщині, в 

селянській родині. Рано пізнав ціну шматка черствого хліба – і гіркоту тяжкої 

праці. Десятирічка у рідному селі, а далі… війна, страшні фронтові будні, 

поранення, а по закінченні війни – навчання в Дніпропетровському 

університеті, який закінчив у 1952 р. І з того часу працює тут спочатку 

викладачем, старшим викладачем, доцентом, а згодом – по захисті докторської 

дисертації – професором, завідувачем кафедри української мови. З 1971 р. по 

1988 р. він – декан філологічного факультету. Зарекомендував себе як 

талановитий лектор, вмілий організатор освіти й науки на Дніпропетровщині. З 

1993 р. Дмитро Баранник – академік, керівник Південного регіонального 

відділення Академії наук вищої школи України, навколо якого групуються 

гуманітарні наукові сили Півдня України. 

Важко підрахувати кому допоміг вчений, всіх учнів Д. Баранника, які в різні 

роки і в різних навчальних закладах слухали його предмет, під його 

керівництвом прилучалися до дослідницької роботи, а нині – вже кандидати і 

доктори наук, успішно трудяться в різних куточках України. Своїх учнів 

привчав (і привчає) він до високої культури філологічної праці, наукової 

точності й добросовісності, вчить поважати попередників, не боятися 

авторитетів, критично ставитися до, здавалося б, уже усталених уявлень. 

Своїми вчителями вважає він Б. Грінченка, О. Потебню, І. Срезневського, Л. 

Булаховського, А. Лободу, з повагою згадує А. Білецького, Ю. Жлуктенка, П. 

Тимошенка, В. Масальського, П. Плюща, а взагалі як дослідник і педагог Д. 

Баранник уважно й водночас критично засвоює все краще, що втілює у себе 

досвід національного мовознавства, при цьому не цурається й зарубіжного. 

Дмитро Баранник – постійний учасник Міжнародних і Всеукраїнських 

наукових конференцій, симпозіумів, семінарів. Він – член Української 

національної комісії з питань правопису при Кабінеті Міністрів України, 

постійний учасник виїзних засідань Президії АН ВШ України, член бюро 

Відділення філології та мистецтвознавства.  

Поряд з дослідницькою діяльністю вчений багато зусиль приділяє науково-

методичній праці. Він автор багатьох програм, методрозробок, порад, а ще 
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більше підручників з української мови, словників. Схвалення науковою 

громадськістю одержали, наприклад, “Російсько-український словник з 

авіаційної та ракетно-космічної техніки” (один з укладачів та науковий 

редактор), “Навчальний правописний словник української мови” та ін. 

Вся науково-педагогічна діяльність Дмитра Баранника, як бачимо, 

спрямована на вирішення актуальних теоретичних проблем лінгвістики та 

практичного застосування результатів наукових пошуків. Створені ним чи за 

його безпосередньою участю посібники і підручники нині в активі вищих 

навчальних закладів. 

*** 

Високий на зріст, худорлявий, підтягнутий, високе пооране зморшками 

чоло, некваплива, розважна хода, проникливий погляд, лагідний, ледь помітний 

усміх, сповнений мудрої задуми і не завжди до кінця розгаданий, а ще 

закоханість у красу – в красу природи, музики й людських взаємин – в образі 

такому постає перед нами Дмитро Баранник – орденоносець, лауреат Почесної 

грамоти ВР України, Нагороди Ярослава Мудрого, Медалі А. Макаренка. 

У цей урочистий день 80-річчя свого великого Вчителя численні учні і 

вихованці, вся наукова й освітня громадськість України схиляють голови перед 

глибокими знаннями, незрівнянною працездатністю й наполегливістю, по-

дружньому заздрять його чіпкій пам’яті, людяності, скромності і чуйності до 

друзів, товаришів по праці. Захоплюються ним – делікатним і водночас суворо 

принциповим, доброзичливим й вимогливим. Ніколи не мав він для відпочинку 

вільної хвилини, зате готовий завжди відкласти всі справи, якщо хтось 

звертається до нього по допомогу чи пораду. 

Такий він і є – селянський Син, що піднявся до вершин науки, що щоденно 

творить добро, дарує свої здібності, знання, багатий досвід  рідному народові.  

Микола Дубина,  

доктор філологічних наук, професор  

 

 

Слово про Вчителя 

Мені не довелося бути ні студентом, ні аспірантом чи докторантом Дмитра 

Харитоновича Баранника, але для мене він став Учителем і мудрим 

наставником не тільки в науково-педагогічній діяльності, а й у житті. 

Познайомилися ми три десятиріччя тому: 22 червня 1973 р. відбувся захист 

моєї кандидатської дисертації, де професор Баранник виступав першим 

офіційним опонентом. В один день зі мною захищався мій друг і колега Віктор 

Дмитрович Ужченко, який сьогодні є завідувачем кафедри української мови 

Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 

Пригадується, як наступного ранку, за сніданком, Степан Пилипович 

Cамійленко, перший опонент на захисті Віктора Дмитровича, із властивим 

йому гумором порадив нам: “Хлопці, випроваджуйте пошвидше оцих корифеїв, 

бо ви стомилися дуже. Вам треба добре відпочити”. Та висока оцінка, але без 

тодішнього конотативного супроводу, видається мені цілком правомірною 
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щодо обох видатних українських мовознавців, наших офіційних опонентів, 

котрі вводили нас, неофітів, у таємничий світ науки. 

Важливий урок доброзичливості, уважності, людяності я одержав від 

Дмитра Харитоновича вже при першій зустрічі, коли приїхав до 

Дніпропетровська забрати дисертацію та відгук на неї. Виявилося, що текст 

відгуку знаходиться ще в друкарки і його можна буде завірити лише в другій 

половині дня. Я налаштувався чекати, але Дмитро Харитонович, зважаючи на 

мій стомлений вигляд, запропонував використати цей час для відпочинку й 

нагадав адресу своєї нової квартири. Жодної відмови професор не приймав, і 

невдовзі я вже знайомився з його дружиною Марією Григорівною. Після 

безсонної ночі та кількагодинної дороги найкращими ліками від утоми був 

звичайний душ. А потім господиня частувала мене смачним обідом, знайомила 

з домашньою бібліотекою. Я з нетерпінням чекав Дмитра Харитоновича, 

оскільки хотів якомога швидше дізнатися про зміст відгуку зокрема про 

зауваження до мого дисертаційного дослідження. Розмова про дисертацію 

відбулася відразу після вечері, і вона досить швидко вселила у мене добрі надії. 

Дмитро Харитонович позитивно оцінив мою спробу зосередитися на 

індивідуально-авторському стилі (робота була присвячена російсько-

українському перекладові й торкалася відповідно питань зіставної стилістики), 

схвалив загальну концепцію дисертації, висловив кілька побажань. Так, саме 

побажань, бо критичні зауваження опонента подавались як можливі інші 

підходи, здебільшого продуктивніші, проте такі, що ніяк не відкидали поданого 

дисертантом. До Харкова я повертався наступного дня вранці, – на нічний поїзд 

господарі не відпустили, – повертався відпочилим, підбадьореним, окриленим. 

Протягом 30 років триває наша творча співпраця. Дмитро Харитонович 

неодноразово виступав опонентом у харківських аспірантів, у тому числі моїх. 

Не так давно, минулого року, успішно захистила дисертацію про термінологію 

комп’ютерної галузі Алла Ніколаєва. Опанував на її захисті професор Д.Х. 

Баранник. Важко навіть порахувати кількість рецензій, підготовлених Дмитром 

Харитоновичем при визначенні його кафедри як провідної установи. А скільки 

відгуків авторитетного вченого на автореферати дисертацій одержує лише 

спеціалізована рада Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна! Випадало й мені рецензувати дисертації, автореферати дисертацій, 

збірники праць дніпропетровських колег, і я робив це охоче, бо мене надихала 

причетність до тих досліджень Дмитра Харитоновича Баранника. 

До сказаного можна додати наші численні зустрічі під час наукових 

конференцій, роботу в складі Національної правописної комісії. Виступи 

Дмитра Харитоновича завжди привертали увагу аудиторії, а його позиція при 

обговоренні проекту нового правопису відзначалася поміркованістю й 

виваженістю суджень. Досить активною і плідною є діяльність професора Д.Х. 

Баранника як академіка АН вищої школи України. Авторитет ученого в 

сучасному українському мовознавстві і вищій школі останніх десятиліть 

незаперечний. 

Завжди при спілкуванні – листовному чи телефоном – Дмитро Харитонович 

між словами про справи знаходить місце для запитання про дружину, дітей, 
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онуків і ніколи не забуває передати їм вітання. Людиною не тільки світлого 

розуму, але й щедрої душі є мій Учитель. 

Хай нові щасливі літа кують Вам зозулі на ясні зорі і тихі води, дорогий 

Дмитре Харитоновичу! Нових творчих вершин Вам, Маестро! 

Володимир Калашник,  

доктор філологічних наук, професор, 

академік Академії наук вищої школи України,  

завідувач кафедри української мови  

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

 

 

Слово про людину, яку безмежно поважаю 

До ювілеїв ставляться по-різному. Дмитро Харитонович Баранник 

сприймає ювілей як факт підкорення ще однієї життєвої вершини, але, я 

глибоко в цьому переконана, не сумує. Бо роки, без усякого сумніву, не владні 

над людиною, яка постійно в клопотах, у пошуках, у роботі, у дорозі. 

Його знають. Його люблять. Його шанують.  

Особисто з Дмитром Харитоновичем я познайомилася в 1980 р., хоча до 

цього з наукових праць знала про дніпропетровську школу мовознавчих 

досліджень, яка асоціювалася в першу чергу з іменем професора Д.Х. 

Баранника. Вдячна долі за можливість спілкуватися з прекрасною людиною, 

справжнім науковцем, філологом від Бога. Він, як мовознавець, завжди 

залишається вірний своїм науковим поглядам, переконанням, незважаючи на 

інколи не зовсім виправдані новації в житті української мови, модні течії, 

ніколи не пристосовується до сучасного мовознавчого процесу. Але це не 

означає, що він іде не в ногу з часом. Навпаки. Академік Дмитро Харитонович 

Баранник – людина енциклопедичних знань, людина настільки залюблена в 

українське слово, що знає – без перебільшення – про його таїни все. І на 

першому плані при цьому – переконлива власна арrументованість думки.  

У його науковому доробку більше 150 праць, серед них – словники, 

монографії, академічні підручники з української мови, за якими навчаються 

сьогодні студенти-філологи вищих навчальних закладів України. 

І все ж переконана, що Дмитро Харитонович здобув авторитет не лише 

визначного науковця, але й правдивої, благородної й доброзичливої людини. 

Досягши вершин у тій великій справі, якій присвятив своє життя, залишається 

людяним, безкорисливим, скромним, доброзичливим, чесним, добрим. Це 

вдається не кожному. Дмитру Харитоновичу вдалося, і за це низький уклін 

йому від усіх його учнів. 

Вважаю великим життєвим везінням, що була аспіранткою Дмитра 

Харитоновича, під його керівництвом захистила кандидатську дисертацію, 

працювала на кафедрі, яку він очолював, що маю змогу й тепер працювати 

пліч-о-пліч, розраховуючи на добру пораду, увагу й підтримку. Спілкування з 

Дмитром Харитоновичем є й залишається для мене назавжди доброю школою 

справжніх людських взаємин. Маю за честь, що він зарахував мене до кола 

своїх учнів. 
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Щиро хочу, щоб кожний новий день усміхався Дмитру Харитоновичу 

новими перспективами й завданнями. У нього ще так багато незробленої 

праці... Просто безмежжя праці, що її, окрім Дмитра Харитоновича, так 

сумлінно, високопрофесійно й rрунтовно не зробить ніхто. 
У ювілейні Ваші дні, дорогий Дмитре Харитоновичу, бажаю Вам і Вашій славній родині 

щастя, тепла й добра. Працюйте щоденно, відносьтеся і надалі з живим інтересом до 

заповіданої Вам долею справи! Хай на все у Вас вистачить часу й сил! 

 Ірина Попова,  

кандидатка (нині докторка – доповнення Ю.П.) філологічних наук, 

професорка, декан факультету української філології та мистецтвознавства  

Дніпропетровського національного університету 

                                                                 

Слово про Людину 

Історію нашого факультету складають люди – визначні особистості, 

справжні учені й ентузіасти великої науки – філології. 

Дмитро Харитонович Баранник належить до тих рідкісних натур, які 

уособлюють у собі таку творчу енергію, таку відданість загальній справі – 

розвитку науки та організації підготовки молодих фахівців, – що знаходячись 

поряд, мимоволі проймаєшся цим настроєм наснаги і наполегливої 

цілеспрямованої праці. А до того ж – приємна зовнішність, елегантність, 

коректність, інтелігентність, що створюють надійну основу для спілкування, 

пошуку оптимальних варіантів вирішення тих чи інших питань.  

Мабуть, інші колеги, вихованці Дмитра Харитоновича, детально розкажуть і 

про селянське походження ювіляра, і про його тривожну юність, обпалену 

війною, і про бойові нагороди, і про етапи наукової та адміністративної 

діяльності – шлях від асистента до декана факультету, від студента до 

кандидата, доктора, професора, академіка, про вченого, визнаного не лише у 

нашій державі... Але ж все це, власне, може бути досить типовою біографією 

цілого покоління людей, які з учнівської випускної парти вступили у воєнне 

полум’я  незабутнього, трагічного та героїчного сорок першого... 

А ще дорогий мені Дмитро Харитонович особистим болем: воєнні дороги 

Дмитра Харитоновича перетнулися з воєнними шляхами мого батька, який 

також воював у складі 3-го Білоруського фронту, потрапив у страшний 

кривавий котлован колишньої Східної Пруссії, що належала Німеччині, 

укріпленої напередодні війни за останнім словом техніки.  

Мені довелося не раз побувати там, де проходив фронт. Рівнинна місцевість 

з багатьма укріпленнями, дотами по горизонту вражає своєю незахищеністю. 

Практично були приречені на загибель всі ті, хто опинився на цьому плацдармі: 

надії на порятунок ні від кого чекати не доводилось. Я уявила собі це страшне 

пекло, коли під шаленим кулеметним вогнем, артилерійськими снарядами, 

бомбуванням з фашистських літаків, приплюснуті до землі, як комашки, 

піднімались в атаку бійці на команду “Вперед!”, бігли доти, доки не збила їх 

ворожа куля.  

Скільки їх  в сірих шинелях тоді полягло там, скільки впало, щоб ніколи не 

підвестися, навічно війти в землю, скільки юних українців залишилось в тій 
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прусській землі! У скількох матерів здригнулося серце в ту мить від розпуки і 

страшного передчуття, скільки пекучих вдовиних сліз вилилося за незабутніми 

чоловіками!  

Доля була милосердною до Дмитра Харитоновича, хоч був він там тяжко 

поранений, ледь вижив. Може, тоді і з’явилось у нього якесь інтуітивне 

відчуття сили слова, того, як багато важить мова в спілкуванні, налагодженні 

контактів з іншими людьми, країнами, як можуть порозумітися всі люди між 

собою, аби ніколи не повторилося воєнне лихоліття, аби не нищився цвіт націй. 

Адже матері народжують синів не для війни, а для добра, для кохання, для 

праці. 

Думається про те, що стійкість характеру і людяність, витримка і душевна 

цільність ювіляра народились на страшних дорогах війни, риси, що стали 

провідними в його житті вже потім, по війні. 

Є у біографії Дмитра Харитоновича, його життєвому і творчому шляху те, 

що притаманне лише йому, те особисте, що вирізняє його з-поміж інших. Про 

це і хочеться сьогодні говорити. Осмисливши якісь риси характеру Дмитра 

Харитоновича, мотиви його поведінки, стиль життя, починаєш розуміти 

серцевинну сутність Людини. 

 Дмитро Харитонович розкрився як Людина у повній мірі тоді, коли він став 

деканом, коли нам довелося працювати разом. Впродовж складних, 

напружених 17-ти років Дмитро Харитонович самовіддано трудився над 

подальшим розвитком факультету, над поліпшенням якості підготовки 

фахівців, над розширенням науково-виробничої бази, над налагодженням 

наукових контактів з Академією наук України, з іншими вузами. За ці роки 

помітно зріс авторитет і філологічного факультету, і самого декана, який після 

успішного захисту докторської дисертації в 1970 р. виріс до академіка Академії 

наук вищої школи України, став провідним науковцем в Україні. Будучи 

неймовірно завантаженим суто адміністративною, викладацькою, 

організаційно-науковою та методичною роботою, Дмитро Харитонович 

успішно займався наукою, йшов до визнання. 

Про кожну з цих граней можна було б говорити окремо, але є те спільне, що 

накладається на кожну з них – це сумлінна, особиста працьовитість, витримка, 

доброзичливе ставлення до людей, може, інколи наївна віра в те, що й інші 

мають так працювати. Можна говорити про особливий, людяний стиль 

керівництва Дмитра Харитоновича: він ніколи не дозволяв собі говорити будь з 

ким підвищеним голосом, хоч виробничі ситуації на факультеті ой які були не 

прості, спокійно, без зайвих емоцій, коректно завжди спілкувався і з 

завідувачами кафедр, і з викладачами, і з студентами. У відповідь на це у всіх 

була велика повага до свого декана як визнаного лідера і не було страху. А це, 

мабуть, головне: викладачі і студенти рівнялися на свого керівника, шукали 

постійно щось нове у роботі, не боялися помилитися. 

Дмитро Харитонович підготував достойну собі заміну на посаді декана 

(проф. Попову Ірину Степанівну) та зав. кафедри (доц. Ковальчука Миколу 

Савелійовича), учнів, гідних свого Вчителя. Треба віддати належне Дмитру 

Харитоновичу в тому, що він ніколи не був формалістом, а спокійно робив  
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своє діло, не поступаючись своїми принципами гуманізму, довіри до людей, 

професіоналізму – з одного боку, і вимогливості, дисциплінованості – з іншого. 

Можна сказати, що в особі дорогого ювіляра щасливо зустрілися зрілість і 

молодість. Тому він і сьогодні такий же мудрий, зосереджений на серйозних 

дослідженнях, підготовці аспірантів, докторантів. Виважене слово академіка у 

студентській аудиторії звучить натхненно і заклично до справжньої науки, до 

творення. 

Привітний до студентів та викладачів, елегантний, завжди по-військовому 

підтягнутий і стрункий, усміхнений і стриманий, Дмитро Харитонович і нині є 

інтелектуальним центром факультету, Людиною, з якою хочеться спілкуватися, 

перекинутися просто словом, почути від нього добру пораду, засвідчити свою  

любов і повагу. Мабуть, вічна загадка любові Дмитра Харитоновича до людей і 

молоді, про яку так точно сказав класик літератури, в його сталості і 

незмінюваності ставлення до колег, студентів. Формула любові, мабуть, в тому, 

що віддаючи тепло і щедрість своєї душі іншим, Дмитро Харитонович постійно 

сам вбирає в себе, оновлюється в добрих почуттях, гарних намірах. 

А ще можна сказати про Дмитра Харитоновича і словами Великого 

Каменяра. Вихований працею простих селянських рук, загартований у горнилі 

Вітчизняної війни, він справді зумів сягнути таких вершин науки і пізнання 

сутності Буття, що відкрили йому мудру сутність життя як самовідданої праці, 

як нескінченної творчості, як радості відчуття своєї потрібності людям.  

Нинішній ювілей Дмитра Харитоновича – це не підсумок його славного 

життєвого шляху, а лише етап, за яким наступлять нові десятиліття і нові 

здобутки, як на стезі науки, так і педагогіки. Хай Ваша нива душі і серця 

засівається добротним насінням любові і натхнення, хай родить щедрий врожай 

добра, людяності, краси і відданості великій справі розбудови нашої держави.   

Надія Мисливець,  

кандидатка філологічних наук, доцентка  

 кафедри української літератури  

Дніпропетровського національного університету 

 

Мой научный руководитель, декан и Человек с большой буквы 

Вот уже 30 лет, как я знаю Дмитрия Харитоновича Баранника. В истории 

человечества 30 лет – это мгновение, но в жизни отдельного человека – целая 

эпоха. И я счастлива, что судьба свела меня с такой неординарной, 

необыкновенной личностью. 

А начиналось все так. Закончив с отличием романо-германское отделение 

Днепропетровского университета, я стала работать на кафедре английского 

языка, которую возглавляла доцент Савич Надежда Григорьевна, легендарная 

женщина и прекрасный человек. Я мечтала поступить в аспирантуру и работать 

над кандидатской диссертацией. Но все упиралось в научного руководителя. В 

то время в стране даже кандидатов наук в области англистики было очень мало. 

Когда я обратилась к Надежде Григорьевне с просьбой помочь мне в этом, она, 

подумав неделю, сказала: «Такой человек есть. У него большой авторитет в 

научном мире. Я познакомлю Вас с ним». И я безмерно благодарна Надежде 
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Григорьевне за ее мудрость и правильный выбор. 

Вскоре я стала аспиранткой Дмитрия Харитоновича. Никогда не забуду 

свою первую научную статью. Ее нужно было писать почти сразу же после 

поступления в аспирантуру, когда я еще мало представляла себе, как это 

делается. Но готовился к опубликованию сборник научных работ и как 

дальновидный и мудрый наставник Дмитрий Харитонович считал, что такой 

шанс упускать нельзя. И я принялась писать. Не помню уже, сколько раз я ее 

переписывала после очередной тщательной правки моего руководителя, но 

статья была готова вовремя. Сейчас я прекрасно понимаю, Дмитрию 

Харитоновичу было бы в десять раз легче написать эту статью самому, чем 

неустанно править ее вновь и вновь, причем делая это очень тактично и 

благожелательно, но он добивался главного – научить свою аспирантку 

мыслить четко и ясно и так же четко и ясно выражать свои мысли на бумаге. В 

то время не было компьютеров, даже иметь свою собственную пишущую 

машинку было большой роскошью, несбыточной мечтой, поэтому все писалось 

от руки, и Дмитрий Харитонович при всей своей занятости постоянно читал 

мои рукописные варианты. 

А занят он был с утра до ночи. Декан филологического факультета, 

заведующий кафедрой украинского языка, председатель специализированного 

совета по защите кандидатских и докторских диссертаций в Днепропетровском 

университете, член специализированных советов в Киеве, он не только 

руководил учебно-воспитательным процессом и научной работой, но 

возглавлял и общественную работу на факультете, которая в те годы имела 

определенное значение и забирала уйму времени и сил. 

Так получилось, что учась в аспирантуре, я не только занималась научной и 

общественной работой, но и успешно сочетала ее с жизнью личной. Думаю, что 

рождение моего сына Олега хотя и обрадовало Дмитрия Харитоновича как 

человека, но в какой-то мере и огорчило его как научного руководителя. Как 

всякий нормальный человек он понимал, что маленький ребенок и диссертация 

– вещи трудно совместимые. Но я не могла подвести ни себя, ни своего 

научного руководителя, который верил в меня. Работала, не покладая рук. 

Дмитрий Харитонович видел, как тяжело мне приходилось, и помогал мне во 

всем.  

Когда моему сыну исполнилось три года, я вышла на защиту диссертации. Я 

до сих пор помню, как Дмитрий Харитонович гордился этим так, как я всю 

жизнь горжусь тем, что он – мой наставник. За годы учебы в аспирантуре 

между нами не возникло ни одного недоразумения, ни одного конфликта, 

ничего такого, что могло бы хоть слегка омрачить мои воспоминания сейчас. 

Дмитрий Харитонович всегда мудро и тактично направлял меня, помогал мне 

во всем, способствовал моему научному росту. 

Поскольку диссертация была на стыке двух языков, – украинского и 

английского – защита должна была быть разовой, то есть в 

специализированный совет по украинскому языку нужно было ввести еще двух 

членов совета по английскому языку. Ими должны были быть непременно 

профессора. Задача невероятной сложности. И здесь мне вновь помог высокий 
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авторитет Дмитрия Харитоновича в научном мире. Он написал письма к 

известным ученым Жлуктенко Юрию Алексеевичу и Почепцову Георгию 

Георгиевичу. Когда Элеонора Львовна Носенко, которая заведовала кафедрой 

английского языка в то время, узнала, что у меня на защите диссертации 

предположительно будет Георгий Георгиевич Почепцов, она решительно 

заявила: «Не может быть. Он практически никуда и ни к кому не ездит». Я 

сразу же мысленно представила себе пожилого и очень больного человека и 

страшно перепугалась. Но, когда я приехала в Киев, меня принял у себя в 

кабинете привлекательный мужчина в полном расцвете сил (хотя ездить он 

действительно не любил). Он долго читал письмо Дмитрия Харитоновича, 

кряхтел, переминался с ноги на ногу, а потом с большой неохотой и даже, как 

мне показалось, неприязнью ко мне сказал: «Хорошо, я приеду к Вам на 

защиту, но только ради Дмитрия Харитоновича». И повторил последние слова 

еще два раза. А потом долго говорил мне о том, как он высоко ценит и уважает 

Дмитрия Харитоновича, какой это великий ученый и прекрасный человек. Я 

была на седьмом небе от счастья. 

Никогда и нигде Дмитрий Харитонович не показывал, что его огромная 

заслуга в том, что я стала кандидатом наук. Скромность – отличительная черта 

Дмитрия Харитоновича, как и врожденное чувство такта, благородство и 

выдержка.  

Приблизительно через год после защиты диссертации меня избрали 

секретарем совета филологического факультета, работая в котором, я ближе 

узнала Дмитрия Харитоновича как декана и руководителя большого 

структурного подразделения  университета. Работать с людьми – всегда 

непросто, но Дмитрий Харитонович отличался тактом, выдержкой и 

дипломатичностью. Он много сделал для расширения и укрепления факультета, 

очень бережно относился к кадрам, ставил кадровые вопросы превыше всего. И 

хотя на факультете, как и в любой другой организации, существовали 

подводные течения и рифы, он умело справлялся с ними, старался направить 

всех в нужное русло. Нередко на совете факультета вспыхивали настоящие 

баталии между его членами. Дмитрий Харитонович никого никогда не 

перебивал, не делал замечаний, давал всем возможность «выпустить порох из 

пороховницы», а потом ненавязчиво, очень мудро и тактично сводил баталии 

на нет и приводил всех к мирному урегулированию того или иного вопроса. 

Но самой удивительной и самой уважаемой мною чертой характера 

Дмитрия Харитоновича я бы назвала джентльменство. К огромному 

сожалению, мне мало довелось встретить подобных людей на своем жизненном 

пути, хотя путь мой как бы был и есть и правильный, и праведный. 

Джентльменство ныне не в почете. Невоспитанность, невыдержанность, 

наглость встречаются намного чаще, чем такт, тактичность, воспитанность и 

хорошие манеры. 

Дмитрий Харитонович никогда не остается в своем кресле, если в его 

кабинет входит посетитель – будь то женщина или мужчина, преподаватель или 

студент. Он никогда не сядет раньше, пока не сядет женщина, он всегда 

пропустит ее в дверь и в лифт первой, более того, он откроет дверь перед тобой. 
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Дмитрий Харитонович никогда не повышает голос и не выходит из себя. Он 

всегда подтянутый, чисто выбритый, наглаженный, ровный и спокойный, 

скромный и тактичный. 

Внешне сдержанный и даже суховатый, в душе своей Дмитрий 

Харитонович – истинный романтик. Ничто человеческое ему не чуждо. Он 

любит жизнь, людей, свою работу, университет. Это человек с тонким чувством 

юмора, молодой душой и горячим сердцем. 

Мы очень любим Вас, дорогой Дмитрий Харитонович. Поздравляя с 

юбилеем, мы хотим пожелать Вам здоровья, долголетия, творческих успехов и 

счастья. Хотя я глубоко убеждена, что Вы – по-настоящему счастливый человек 

и кузнец своего счастья.   

Світлана Рижикова,  

кандидатка филологічних наук, доцентка,  

завідувачка кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетоів  

Дніпропетровського національного університету 

 

З відстані років 

Давно помічено: високорослі люди здебільшого добрі, чуйні і вразливі. В 

кожному разі, знайомство із Дмитром Харитоновичем стало для мене ще одним 

підтвердженням цієї закономірності. 

У столичному університеті в мене склався певний стереотип викладача-

мовознавця першої половини сімдесятих. Це чоловік, який відверто ігнорує 

моду і взагалі не звертає уваги на свій зовнішній вигляд. Професор Д.Х. 

Баранник у цей стереотип зовсім не вписувався. Стрункий, високий чоловік, за 

красивою оправою – доброзичливі розумні очі, в імпозантному елегантному 

костюмі, до якого вдало підібрані сорочка з краваткою. Навіть лисина йому 

личить, додаючи якогось шарму. 

Отаким увійшов з першої зустрічі в моє життя Учитель. Мені здається, 

життєвий шлях кожного молодого науковця позначений нехай, може, й не 

чисельними знайомствами з тими людьми, які суттєво впливають на його 

фахове становлення. Таких людей ми й називаємо Учителями. 

У студентські роки я сама собі вибрала спецсемінар з експериментальної 

фонетики, і вабила мене не стільки фонетика, скільки керівник цього 

спецсемінару – спершу доцент, а потім професор Ніна Іванівна Тоцька. В 

аспірантурі ж не було свободи вибору: якимсь чудом надійшло в Слов’янськ 

цільове місце в заочну аспірантуру Дніпропетровського університету зі 

спеціальності “Українська мова”. Чудом, бо ніхто його не замовляв. Проректор 

з наукової роботи запропонував це місце мені. 

Не обійшлося без порад. Як виявилося, професор Кучеренко Ілля 

Корнійович, якого ми всі трохи побоювались у студентські роки, але й любили, 

добре знав професора Д.Х. Баранника, він відгукувався про Дмитра 

Харитоновича як про гарного товариша, порядну людину і прекрасного 

спеціаліста.  

Знайомство показало, що вибраний долею Учитель був саме таким, якого я 

б собі сама вибрала. Інтелігентний, може, аж надміру, на шкоду собі, адже 
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часто оточення відверто експлуатує цю рису. Правда, не можна сказати, що 

Дмитро Харитонович у ті часи був таким собі м’якотілим добряком. Ні, за всіма 

його словами, вчинками відчувалась неординарна особистість, зловживати 

добротою якої могли собі дозволити тільки неінтелігентні люди. 

Дмитро Харитонович займав тоді дві посади – декана величезного 

філологічного факультету (крім української та російської філології, туди 

входили всі традиційні іноземні філології) і завідувача кафедри української 

мови. Давав собі раду із численними посадовими обов’язками завдяки 

винятковій працездатності й працелюбності, організованості й мобільності. 

Я навчалася в заочній аспірантурі, через те у свої нечасті приїзди мусила 

якомога ефективніше використати час: і консультація з шефом, і робота в 

бібліотеці, і походи в дуже багаті на мовознавчу літературу книгарні, та й 

просто знайомство з новим містом. Скільки б не приїжджала, зранку заставала 

таку картину: увесь великий письмовий стіл засланий картками, на кожній з 

яких занотована окрема справа. У котрийсь із приїздів насмілилась 

поцікавитись, чому Дмитро Харитонович не користується діловим 

щоденником. Він відповів просто: так зручніше – зробив справу і викинув 

картку. Зауважив при цьому, що на картках зручно конспектувати й наукову 

літературу: окрема думка – окрема картка. 

Цю його пораду взяла на озброєння негайно і не раз згадувала добрим 

словом мудрого й завбачливого Дмитра Харитоновича, коли доводилось 

перевозити матеріали до статті у той же Дніпропетровськ чи до окремих 

розділів роботи – на село до батьків. І пакувати легко, і вага невелика. Зважте, 

що треба було й друкарську югославську машинку – акуратний чемоданчик 

(тепер допотопна архаїка, а тоді великий прогрес) – возити з собою. Приїхала, 

швиденько розклала картки, як цигани шатро лаштують, – і до роботи.  

Так склалося, що під час навчання я змінила місце роботи: переїхала із 

далекого від рідних місць Слов’янська до ближчого Тернополя, де відкрили 

філологічний факультет. Тернопіль вразив спершу галантністю чоловіків: і 

комплімент уміють доречний скомпонувати на ходу, і ручку при тім 

невимушено поцілувати. Зауважила, що шеф компліментів говорити чомусь не 

вміє, хоч на філфаці нерідко це – звичайна виробнича необхідність, яка 

допомагає розрядити атмосферу чи просто підняти настрій колезі або підлеглій. 

Дмитро Харитонович завжди відзначав уміло дібраний ансамбль, але не 

словом – частіше захопленим поглядом. 

Цим він невловимо нагадував мені батька, який, щоправда, сам не вважав за 

потрібне гарно одягатись, проте завжди виділяв гарно вдягнених жінок, так 

само не вміючи говорити компліментів. Найвищим було лаконічне “Гарно” чи 

“Гарна”. Може, це риса чоловіків їхнього фронтового покоління, для якого 

головним було діло, а не слово. Так, вони були виховані самим жорстоким 

життям і війною, з якої почалася їхня молодість. Покоління фронтовиків – 

особливе покоління. “Не стареют душой ветераны” – не лише красива фраза, це 

влучна психологічна характеристика фронтовиків. Чоловіків, що рано стали 

чоловіками і завжди, все свідоме життя, ними були. Справжніми, які не бояться 

відповідальності, а найважчу ношу в сім’ї мужньо беруть на свої плечі. За 
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такими чоловіками жінки як за кам’яною стіною. І дома, і на роботі. 

При всій своїй толерантності та делікатності Дмитро Харитонович умів 

наполягти на своєму у принципових питаннях. Не раз була мимовільним 

свідком його ділових розмов, бо консультація в його основному робочому 

кабінеті розтягувалась на кілька годин. І якщо аспірантам стаціонару день 

зустрічі просто змінювався, то мене не можна було так легко позбутися, адже 

часом я приїжджала буквально на 2-3 дні, і дорогою була справді кожна 

хвилина. 

Пригадую, наскільки був обурений мій шеф, коли мене в один із приїздів 

призначили чергувати на виборчій дільниці, розташованій у тому ж 

гуртожитку, де я переважно зупинялась. Ніякі мої виправдання, що парторг не 

винувата, що я сама зразу ж погодилась, бо для мене не було великої різниці, де 

працювати з картотекою, – у кімнаті, яку я ділила ще з однією аспіранткою, чи 

в приміщенні дільниці. Більше того, там навіть зручніше, бо ніхто не турбує з 

вечірніми візитами, а телефон не заважає, скоріше, – навпаки. Та й, зрештою, я 

підшивки газет, які там лежали, використала для поповнення картотеки. Ніякі 

мої запевнення не допомогли, парторг таки була відчитана, про що я зразу ж 

дізналась, випадково зустрівши її в одному з коридорів. 

Дмитро Харитонович належить до того малочисельного гурту учителів, що 

не лише вчать, а й самі вчаться у своїх учнів. Пригадую його справжнє 

захоплення моїми картками з наклеєними реченнями – вирізками з газет. 

Тодішній аспірант міг собі дозволити зекономити час, придбавши дві газети для 

суцільного чи вибіркового карткування. 

Як учитель професор Д.Х. Баранник був добрим, поступливим, але й 

вимогливим. Постає у пам’яті такий випадок з аспірантських буднів. На 

останньому році навчання я оформила так звану річну аспірантуру (зі 

збереженням виробничого стажу та зарплати, оскільки така аспірантура мала 

ранг тривалого відрядження). За взаємною домовленістю, я, хоч і поселилась на 

рік у гуртожитку, мала більшу частину часу працювати в Тернополі, а в 

Дніпропетровськ наїжджати тижнів на два, принаймні, два-три рази на семестр. 

Розмова відбулась на початку, в жовтні, але дні йшли за днями, на носі вже й 

Новий рік, а робота не йде – не в’яжеться, не пишеться. То чого ж їхати, що 

маю привезти? Задуми? Їх та тези, статті привозила у заочницькі часи, а зараз 

треба було показати якщо не розділ, то хоча б параграф-другий з нього. Однак 

промучилась я цілий грудень і вибралась до Дніпропетровська аж на святки. І 

треба ж було такому статися, щоб якраз у день мого приїзду Дмитро 

Харитонович як декан здійснював з якоюсь комісією обхід гуртожитку. Що там 

бачать декани, особливо після свят, – зрозуміло кожному. Коротше кажучи, 

жодному деканові такі обходи настрою ще не поліпшили. А я над’їхала якраз 

під гарячу руку, та ще й в аж ніяк не бойовому настрої: і без розділу, і без 

параграфа, проте з упорядкованою картотекою та уточненою звуженою темою. 

Прямо скажемо – негусто. Та треба ж нарешті зустрітись із керівником, а там 

будь що буде. Всього сподівалась, але не такого шквалу. Накрита була мокрим 

рядном: від аспірантки упродовж трьох місяців ні слуху ні духу, і про що має 

звітувати керівник про календарний рік на засіданні кафедри і на раді 
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факультету? Й отямитись не встигла, як залишилась сама з важкенькими таки 

сумками на підході до аспірантського поверху. 

На наступну, вже заплановану, зустріч прийшла у всеозброєнні, готова 

відбити найлютішу атаку…  

У ті далекі часи чомусь викладачі університетів почувалися непричетними 

до Дня учителя. Я ж працювала в педінституті, де це професійне свято 

поширювалось і на вузівських працівників. Тому в один із останніх приїздів на 

початку жовтня 1985 р. ми з Іриною Яремчук вирішили поздоровити Дмитра 

Харитоновича. Наш шеф був дуже зворушений і розчулений. 

Так, Дмитре Харитоновичу, хоч з того часу пройшло немало років, хоч я 

сама багатьох студентів вивчила і вчу тепер їхніх дітей або учнів, я можу ще раз 

повторити, правда, іншими словами, сказане у жовтні 1985 р. 

Дорогий Дмитре Харитоновичу! Ви були і залишаєтесь моїм Учителем. 

Тоцька Ніна Іванівна як керівник дипломної лише почала, лише намітила 

наукове виховання, а Ви його достойно і впевнено продовжили. Може, й не все 

Ви уважно прочитали, через пекельну зайнятість, з моєї аспірантської 

продукції, може, і я не всі висловлені Вами під час консультацій ідеї сприйняла 

чи засвоїла, але хіба сутність навчання, науки в цьому? Дивись, учись і роби 

подібно до мене або ж краще від мене. Ваші уроки розтяглись у часі, так є і так 

має бути. Звичка не відкидати фактів та явищ, котрі не вписуються в загальну 

картину, а обдумувати й пояснювати їх чи відкладати на певний час, поки не 

розв’язується, – це від Вас. Як і вдумлива робота над стилем, над формою, щоб 

і науково, і в той же час легко, читабельно. Звичка стежити за науковою 

продукцією хоча б за журнальними публікаціями – це також від Вас. От бачите, 

як багато Ви мене навчили. І не лиш розмовами, а й своїми такими чіткими, 

такими Баранниківськими, статтями, монографіями. 

Учителі в науці – це ті вчені, які сприяли твоєму професійному зростанню. 

Я рада, що на своєму життєвому шляху зустріла справжніх Учителів у ролі 

наукових керівників. Дякую долі за це і Вам особисто, високоповажаний 

Дмитре Харитоновичу! 

Людмила Пархонюк, 

кандидатка філологічних наук, доцентка  

кафедри української мови 

Тернопільського державного педагогічного університету  

ім. Володимира Гнатюка 

 

Пора золотої осені 

 ...Рідна домівка! Саме її згадує він, прокидаючись ночами. Зринають 

спогади про рідну оселю, вишитий рушник на стіні. Виразно чує шум нив, 

уявляє лан пшениці, де повільно ворушиться важкий достиглий колос, гнуться 

тендітні стебла, яскраво политі сонячним сяйвом. Він щоразу повертається з 

далеких доріг на батьківський поріг, несе свої радощі, сумніви і печалі. Йому 

так пахне нагріта сонцем рідна земля і дитинство. І все це – на тлі безмежної 

блакиті, побачене давно-давно, і яке лишилося в пам’яті на все життя.  
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Пушкарівка – мальовниче село на Дніпропетровщині, через яке протікають 

річки Домоткань і Самоткань. Ще студентами-першокурсниками нам довелося 

побувати на батьківщині ювіляра. Працювали на колгоспних ланах, збирали 

врожаї, на які щедра і багата пушкарівська земля.  Ми переконалися, що там 

живуть і працюють талановиті, мудрі та роботящі люди.  

З далекої Пушкарівки розпочав свій  шлях у науку відомий учений доктор 

філологічних наук професор Дмитро Харитонович Баранник. Приваблива 

посмішка, сірі іскорки в очах, спокійний вираз обличчя – таким ми запам’ятали 

його, свого вчителя. Дмитро Харитонович – учитель! Людина, яка все знає, 

бачить, розуміє. Він живе не для себе, а для своїх вихованців. Тож якою треба 

бути людиною, щоб заслужити їх любов і пошану!  

Дмитро Харитонович – випускник Дніпропетровського університету, 17 

років – незмінний декан філологічного факультету, 22 – завідувач кафедри 

української мови. У його творчому доробку понад 150 наукових праць, дві 

монографії. Він – співавтор шести колективних академічних монографій. До 

того ж він ніколи не був осторонь від громадської роботи. Сьогодні він – 

керівник Південного регіонального центру відділення філології та 

мистецтвознавства Академії наук вищої школи України.  

Дмитро Харитонович і сьогодні працює в студентській аудиторії. Він читає 

лекції, спеціальні курси, проводить практичні заняття, керує курсовими, 

випускними, дипломними, магістерськими роботами. Він у постійному 

творчому пошуку. Філологія – його покликання, а це велика, серйозна праця, 

яка потребує енергії, щоденного напруження. Дмитро Харитонович 

переконаний, що найважча праця може бути легкою, якщо вона натхненна. 

 Відомо, що працю вчителів вінчають здобутки учнів. Кінцевий і 

найголовніший результат творчих зусиль педагога – моральне та 

інтелектуальне обличчя його вихованців, а їх у нього 20. Здобуті вихованцями 

вершини – це зримий рубіж учителя. Коло його наукових інтересів – лексика, 

морфологія, синтаксис, стилістика, засоби масової інформації. Все, що він 

написав і пише тепер, – це професіональна творчість, яка не викликає жодних 

сумнівів і заперечень щодо  оцінки її наукової  вартості. Новаторство 

починається там, де совість і щирість, де ясність громадянської позиції. Всіма 

цими рисами наділений Дмитро Харитонович. 

 Споконвіку так повелося: за весною – літо, за літом – осінь. На пори року 

зважаєш хіба що з календарного погляду. І от проходить час,  і виникає потреба 

осмислити свої весни й осені, оглянутися на пройдений шлях, визначити, в якій 

порі віку ти сам живеш. У житті людському є не тільки календарне поняття 

осені. Для Дмитра Харитоновича настала пора золотої осені. Щедрий врожай на 

науковій ниві – це його учні,  бо хто знає смак слова і смак води з криниці в 

батьківському краю, той ніколи не буде обділений живою водою із джерел 

людської душі та пам’яті вдячних учнів. Нехай щедрими й урожайними будуть 

для нього наступні роки.   

Земний уклін Учителю, щирій і щедрій Людині, безкорисливому і великому 

серцю Вашому, яке на довгі роки вмістило нас і обдарувало безцінними 

перлами Добра, Людяності, Чесності. 
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Світлана Ігнатьєва, 

 кандидатка філологічних наук,  

доцентка кафедри історії і політичної теорії 

Національного гірничого університету 

Валентина Мороз,  

кандидатка філологічних наук,  

доцентка кафедри української мови 

Дніпропетровського національного університету  

 

Короткі зустрічі 

Короткі зустрічі... Потік свідомості... Суб'єктивність... 

Відповідальність перед людиною, яку індивідуально осмислюєш і ризикуєш 

відпустити свої переживання назовні. Ризикуєш, бо шануєш оті короткі 

зустрічі. 

Не берусь говорити про Дмитра Харитоновича Баранника як мовознавця, 

педагога, науковця. Не можу. Та не шкодую. Бо людина осмислюється в різних 

системах цінностей. У тому числі в аспекті її буття. А в цьому бутті 

віддзеркалюються інші люди. Воно на них позначається, їх модифікує, а то й 

просто сприяє самоусвідомленню. 

Дмитро Харитонович для мене – це відчуття інтелектуального та 

емоційного комфорту, з чого випливає невимушеність поведінки та довіра до 

себе. Вже з першої – найкоротшої, бо телефонної, – зустрічі. 

1996-ий рік… Харків… Я в очікуванні захисту кандидатської дисертації. 

Офіційним опонентом рекомендовано Дмитра Харитоновича Баранника. З 

квартири Світлани Володимирівни Ломакович – свого наукового керівника – 

телефоную, аби домовитись, як передати текст дисертації. Кінець грудня – 

передноворічна гарячка, переповнені поїзди... А телефон вже третій день 

мовчить. Очікування... напруження... паніка... і навіть страх перед розмовою. 

Прошу Світлану Володимирівну взяти ініціативу на себе. Вона погоджується, 

вона все розуміє, але раптом на тому кінці лінії заговорили, а Світлани 

Володимирівни немає поблизу. Та все відбувається так, мовби й не було отого 

докомунікативного жаху. Кладу слухавку й аж тоді помічаю ошелешений 

погляд Світлани Володимирівни: – Марія! Що було з Вашим голосом?! 

Спокійна, впевнена!.. Та я Вас вітаю!!.. 

Звичайна історія. Чи варто її коментувати? Можливо, я зіткнулась з тим, що 

називають простотою внутрішньо інтелігентної людини. А, може, мені просто 

пощастило зустріти Свою Людину. Та як потрібні такі люди в житті кожного з 

нас... 

Перша – "справжня" – зустріч була майже комічною. Комізм ситуації на 

фоні атмосфери академізму і захисту дисертації. Ми обоє "перестаралися". 

...Телефоную на другий автовокзал, аби уточнити час прибуття автобуса з 

Дніпропетровська. Довідуюсь, що автобус із цього вокзалу відправляється, а не 

прибуває. Але ж Дмитро Харитонович говорив саме про другий вокзал. Чи, 

може, я щось наплутала? Міняю маршрут. І справді, прибув автобус. Та немає 

мого опонента. Питаю водіїв. – Так, був чоловік, але попросив зупинити 
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автобус, аби добратись до другого вокзалу. – ??? –  Лечу туди. Мене чекають 

(вже скільки часу?!) Але я зовсім не орієнтуюсь, де я, і поблизу – жодного 

таксі. Залишається – метро з пересадками... 

Тепер на здоровий глузд можна тільки подивуватись, чому така історія 

"мала щастя бути". Можна замучити свою совість за те, що так "майстерно" 

організовувала транспорт у чужому місті. Можна шукати виправдання. А 

можна просто згадати, як тепло було тоді біля цієї людини і зовсім не думалось, 

що щось робиш не так, що все мало би бути інакше. Нічого не треба було 

пояснювати. 

А тоді, у той самий день, у готелі, в мене була ще одна зустріч. Може, це 

дивно, смішно, але мене вразило. Ніби реальністю став світ улюблених героїв 

та книг. Фаїна Раневська колись сказала: "Боже, яка я стара! Я ще пам'ятаю 

порядних людей!" А як на мене, то я таки щаслива: у моїй присутності літній 

чоловік не дозволяв собі сидіти чи бути без піджака.   

Урок достоїнства... – розумний зрозуміє.  

Відчуття того, що йду своїм шляхом... Якоюсь мірою воно теж формувалось 

біля Дмитра Харитоновича. Його зауваження не пригнічували – у них 

прочитувалась перспектива. А саме життя розпорядилось так, що я змогла 

бачити, слухати, осмислювати цю людину не лише в атмосфері 

регламентованості.  

Згодом побувала у Дніпропетровську. Як учасник конференції. А головне 

враження сконцентрувалось на кабінеті, що на останньому поверсі 

університету, і засіданні ради, де захищались дві аспірантки Дмитра 

Харитоновича. Мені було добре біля нього. Імпонували уважність, 

зосередженість, безпристрасність і спокій, якась окреслена індивідуальність, 

що не поглинала інших. Подобалось його слухати і розуміти. І – головне! – 

хотілось говорити самій. "Добре", "подобалось" – це начебто емоція. Емоцію не 

варто деталізувати. Напевне, її треба просто берегти й шанувати. 

Через три роки зустріла Дмитра Харитоновича знову в Харкові, де 

проходила стажування. Він опонував на захисті. Того дня їх було два, і вийшло 

так, що під час другого я сиділа поруч із Дмитром Харитоновичем. Відчуття 

було таке ж, як і в Дніпропетровську. Саме у той час я підготувала посібник 

"Просте речення. Складні випадки аналізу". Дуже хотілось, аби рецензували 

його Світлана Володимирівна Ломакович (бо від неї – любов до синтаксису, 

його відчуття, осмислення) і Дмитро Харитонович (чомусь так – хіба можна 

пояснити емоцію?!). Отакий був "сценарій". Я втілила його в життя. А через 

місяць отримала від Дмитра Харитоновича бандероль – вичитаний текст із 

подекуди правками олівцем, офіційну рецензію і лист-відгук. І все це було 

зроблено якось так, що не виникало анінайменшого відчуття незручності за те, 

що відбираєш у людини час і частину планів. Було лиш відчуття майбутнього. І 

просто приємно. Від того, що є хтось, хто може прийняти хід твоєї думки, 

пройнятись нею, підтримати. Та й надалі, до самого виходу посібника з друку, 

Дмитро Харитонович цікавився його долею.    

Тут лише повторюсь. Можливо, це простота внутрішньо інтелігентної 

людини. А може, мені просто пощастило зустріти Свою Людину. Та як потрібні 
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такі люди кожному з нас... 

От і все. Короткі зустрічі. Короткі розмови. Другий автовокзал у Харкові, 

звідкіля двічі проводжала автобус у Дніпропетровськ. 

Я просто живу і ходжу по землі. Але відчуваю себе по-доброму вибраною. 

У тому плані, що мені щастило на розумних і добрих людей. 

Одна з граней мого самоусвідомлення – я знаю, де є на землі людина, про 

яку пишу. Можу набрати телефонний номер і почути її голос. Можу написати 

листівку, привітати... У моєму мікросвіті – рецензії з підписом Дмитра 

Харитоновича, касета з записом його голосу, листівки, написані його почерком, 

з думками та словами, адресованими мені. 

Немає нічого особливого. Є інтелектуально-емоційна пам'ять. Є пафос і 

небуденність стосунків. Є усвідомлення того, що життя – це зустрічі з людьми. 

І окремі люди приходять у твоє життя не випадково. 

Марія Заоборна,  

кандидатка філологічних наук,  

доцентка кафедри українського і загального мовознавства  

Тернопільського державного педагогічного університету  

ім. Володимира Гнатюка 
 

*** 

Пам’ять відновлює давній день... Рік 1971-й... Вересень... Ми, 

першокурсники, зібрались на перше заняття. Власне, це була зустріч з 

професорсько-викладацьким складом філологічного факультету, який тоді 

розташовувався на вул. Громова. 

У той далекий день ми і познайомилися з деканом філологічного 

факультету професором Баранником Дмитром Харитоновичем. Він гаряче 

привітав нас зі вступом до великої студентської сім’ї, побажав творчих 

здобутків. Ми слухали його, ловили кожне слово, бо багатьом з нас уперше в 

житті довелося слухати професора, доктора філологічних наук. Дмитро 

Харитонович представив нам корифеїв (не побоюсь вжити саме це слово) 

філфаку: Ващенка В.С., Хоменка В.І., Власенка В.О., Шрейдер Н.С., 

Потьомкіну Л.Я., Білецького Ф.М. 

 Потім були будні... Я був старостою курсу, тому спілкуватися з деканом 

доводилося часто. 

 Справ у нас було багато. Це й поїздки в село на збирання урожаю. А з яким 

задоволенням ми збиралися на суботники чи недільники по благоустрою 

території університету! Було весело, працювали разом і ми, студенти, і 

викладачі. І Дмитро Харитонович був теж з нами. 

Будували також студентське містечко. Перед роботою збирав нас декан і 

говорив: “Будуємо наш університет. Ви будете горді за те, що і ваші руки 

залучені до великої справи”. 

І це були не високі слова...  

Понад 30 років пройшло з того часу, а Дмитро Харитонович, як і раніше, з 

нами. Працює, ділиться секретами науки, з притаманною йому інтелігентністю 
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вислухає, радить. 

З повагою до Вас і з гордістю за Вас думаю про пройдений Вами шлях і 

воєнний, і викладацький. Ви пройшли його достойно, з військовою мужністю. 

Бажаю Вам доброго здоров’я, щастя, творчих здобутків.                                                      

                                                                   Валентин Кравченко, 

викладач кафедри української філології  

Дніпропетровського національного університету  

 

 

 

 


